
CHARLES MANSON: MOARTEA UNUI
LAȘ TRANSFORMAT ÎN VEDETĂ
Într-un alt context, Charles Manson ar fi rămas în
ochii tuturor drept un mărunt lider de micro-sectă,
laș și penibil, o notă de subsol într-o carte de
criminalistică, uitat la repezeală. 
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GAUDEAMUS, EDIȚIA 24
PENDULARE ÎNTRE VECHI ȘI NOU

5 zile de târg. 300 de expozanți. 800 de evenimente editoriale și profesionale. Sute de
mii de titluri. Un invitat de onoare atipic și neașteptat. Și o senzație de déjà vu.

URMĂTOAREA EDIȚIE A „SUPLIMENTULUI DE CULTURĂ” VA APĂREA SÂMBĂTĂ, 9 DECEMBRIE
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„O TREIME DIN
PARTENERII
MINORELOR SUNT
BĂRBAȚI CU VÂRSTE
DE PESTE 30 DE ANI“
Ozana Nicolau a docu -
mentat cazurile mamelor
adolescente într-un
documentar și o piesă 
de teatru.   PAGINA 10
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CORESPONDENȚĂ DE LA STRASBOURG, UNDE PARLAMENTUL EUROPEAN A ACORDAT PREMIUL LUX PE 2017

Despre discriminare, stereotipuri 
și granițe în labirintul european

IULIA BLAGA

Am reținut de la seminarul pen�
tru presă că Parlamentul Euro�
pean a susținut producția a 900
de filme, dar că media de filme
distribuite e doar de un sfert; am
mai aflat că doar 8% din aceste
filme sunt distribuite în afara
Uniunii Europene și că există o
propunere legislativă care să creas �
că procentul de filme europene
arătate de televiziunile publice la
20%. Anul viitor e consacrat de
Parlamentul European Anul Pa�
trimoniului European. Silvia Cos �
ta, membru al Comitetului pentru
Cultură și Educație și raportor
privind strategia UE pentru relații
culturale internaționale în Parla�
mentul European, a spus că vor
exista trei ramuri principale de
acțiune:patrimoniul cultural, pro�
duse materiale și imateriale, res�
pectiv sprijin strategic pentru
companii creative din domeniul
cultural și al audiovizualului. Ni
s�a spus, de asemenea, că s�au
cerut mai mulți bani pentru Pro�
gramul MEDIA.

Câteva cuvinte despre filmul
câștigător care a putut fi văzut la
București împreună cu ceilalți doi
concurenți în cadrul Zilelor Fil�
mului LUX de la cinema „Elvire
Popesco“. Sámi Blood e un co�
ming�of�age intens care scoate la
iveală discriminarea rasială asu�
pra populației lapone și dezvăluie
o pagină mai puțin cunoscută a 

istoriei colonialismului suedez.
Împreună cu eroina filmului, Elle
Marja. aflăm că despre laponi se
spunea în anii ’30 că au creierul
mic și că sunt animale de circ.
Premiind filmul, Europa încearcă
să repare această nedreptate,
populația laponă fiind conside�
rată acum pe cale de dispariție.
„Primirea acestui premiu e ca o
recompensă pentru generațiile
anterioare de laponi care au fost
tratați ca cetățeni de rang infe�
rior. Sperăm că Uniunea Euro�
peană va pune capăt acestui lu� 
cru, astfel încât să încetăm a ne
gândi în termeni de noi și ei“, a
spus la Strasbourg Lene Cecilia
Sparrok, protagonista filmului.

BPM (Beats Per Minute) de
Robin Campillo, care va fi distri�
buit anul viitor și în sălile din Ro�
mânia, e un film militant com� 
binat cu un love�story și care e pla�
sat în anii ’90, când Asociația Act
Up Paris avea o activitate extrem
de intensă pentru apărarea bolna�
vilor de SIDA. Filmul a obținut
Grand Prix și Premiul FIPRESCI la
Cannes și a fost recent promovat în
România de către regizor și prota�
gonistul Nahuel Pérez Biscayart,
fiind prezentat în Festivalul Les
Films de Cannes à Bucarest. 120 de
bătăi pe minut era favorit în acest
an la Premiul LUX.

Filmat în mare parte cu actori
neprofesioniști, Western urmă �
rește o echipă de muncitori ger�
mani care sunt mutați temporar

în Bulgaria pentru a lucra la un
viitor baraj. Peisajul e muntos și
arid, iar relațiile dintre bulgari și
germani vor trebui și ele să tra�
verseze ariditatea stereotipurilor
lansate de istorie (mai ales că ger�
manii montează drapelul țării lor
încă din prima zi), până când vor
face loc unei solidarități care des�
fide granițele. Primul care rupe
acest blocaj e un muncitor care
anterior a luptat în Legiunea Stră�
ină în Afghanistan și Africa. Acest
western est�european e produs de
Maren Ade și Jonas Dornbach
prin Komplizen Films, ei fiind și
artizanii filmului care a câștigat
anul trecut, Toni Erdmann.

Parlamentul European orga�
nizează Premiul LUX începând
din 2007, punând accentul pe
filme care propun dezbateri pe
teme europene. Filmele selecțio �
nate pun pe tapet diferite puncte
de vedere asupra unor importan �
te teme sociale și politice contem�
porane, contribuind la întărirea
identității europene. Un comitet
de selecție format din 21 de pro �
fesioniști din cinema alege în fie�
care an filmele care intră în S e� 
lecția Oficială. În fiecare an, o
treime din componența acestui
juriu e înlocuită. În comitet a re�
venit în 2017 și Mihai Chirilov, di�
rectorul artistic al Festivalului
Transilvania, care a mai făcut
parte din el în 2015 și 2016. Fil�
mele sunt propuse pentru Selec �
ția Oficială de către comitetul de

selecție, dar pot fi înscrise de
către profesioniști din cinema sau
de către membri ai Parlamentului
European. Comitetul de selecție
decide Selecția Oficială care cu�
prinde zece filme (și care se anun �
ță la începutul lui iulie, la Karlovy
Vary), precum și cele trei filme care
rămân în competiție (la sfâr șitul lui
iulie). Cele trei filme nominalizate
sunt subtitrate în cele 24 de limbi
oficiale ale Uniunii Europene și
prezentate în cele 28 de țări din UE,
în cadrul evenimentului LUX FILM
DAYS. Membrii Parlamentului Eu�
ropean văd cele trei filme și votează
Premiul LUX. Filmul câștigător e
apoi adaptat și pentru spectatorii
cu deficiențe de vedere și auz.
Spectatorii au de�acum ocazia ca
până în 31 ianuarie 2018 să voteze
și ei filmul lor preferat, câștigătorul
urmând să fie anunțat la Festivalul
de la Karlovy Vary 2018.

Aș mai vrea să descriu (știu că
sună frivol, dar e o imagine care
nu�mi iese din minte și care pare
ruptă dintr�un film de Jacques
Tati) următoarea scenă care a
premers seminarul. Imaginați�vă
pâlcuri de jurnaliști grăbiți, cu
genți pe ambii umeri și foi de hârtie
în mâini, care se ciocnesc la inter�
vale regulate pe diferite culoare și
etaje din Parlamentul European,
căutând săli denumite prin litere
și cifre. Toate etajele arată la fel,
cu birouri mici care se varsă în
holurile mai mari de la lift. Aș mu�
ri dacă aș lucra acolo, dar cineva 

trebuie s�o facă. Cele patru clădiri
ale Parlamentului European din
Strasbourg sunt niște metafore
ale Labirintului. Drumul spre
Centru presupune să te rătăcești
și să te pierzi înainte. SDC

Pentru al doilea an consecutiv, am fost invitată de Parlamentul European
la evenimentul prilejuit de anunțarea Premiului LUX. Evenimentul a
constat în ceremonia propriu-zisă și un seminar, și a avut loc în 14
noiembrie 2017. În acest an Premiul LUX a fost obținut de un film de
debut, Sámi Blood, de Amanda Kernell. Această coproducție suedezo-
norvegiano-daneză, povestea unei tinere lapone crescătoare de reni care
luptă să se emancipeze în anii ’30, a învins celelalte două filme din Com -
petiție – favoritul BPM (Beats Per Minute) al francezului Robin Campillo 
și coproducția germano-bulgaro-austriacă Western, regizată de Valeska
Grisebach. Un premiu e un premiu, dar mai important e aici faptul că
toate cele trei filme alese din Selecția Oficială în Competiție au fost
traduse în cele 24 de limbi ale Uniunii Europene și vor fi proiectate în
cadrul LUX DAYS (Zilele Filmului LUX) în cele 28 de state membre UE. 

Selecția Oficială 
Premiul LUX 2017

l A Ciambra de Jonas Carpi -
gnano (Italia, Brazilia, USA,
Franţa, Germania, Suedia);
l BPM (Beats Per Minute) de
Robin Campillo (Franţa);
l Glory de Kristina Grozeva,
Pe tar Valchanov (Bulgaria,
Grecia);
l Heartstone de Guðmundur
Arnar Guðmundsson (Islan -
da, Danemarca);
l King of the Belgians de Peter
Brosens, Jessica Woodworth
(Belgia, Olanda, Bulgaria);
l Sámi Blood de Amanda 
Kernell (Suedia, Norvegia,
Danemarca);
l Summer 1993 de Carla
Simón (Spania);
l The Last Family de Jan P.
Matuszyński (Polonia);
l The Other Side of Hope de
Aki Kaurismäki (Finlanda,
Germania);
l Western de Valeska Grise-
bach (Germania, Bulgaria,
Austria).
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La Strasbourg am avut posibili�
tatea să stau de vorbă cu cineas �
ta germană Valeska Grisebach,
autoarea filmului Western, a
cărui premieră mondială a avut
loc în acest an în secțiunea Un
Certain Regard a Festivalului de
la Cannes. Filmul a fost unul din
cei trei finaliști la Premiul LUX.

Cât de importantă e pentru 
un film nominalizarea la 
Premiul LUX?

E foarte important și foarte ono�
rant. În primul rând, mi se pare
minunat ca filmul să fie tradus în
cele 24 de limbi ale UE și să cir�
cule. Senzația mea e că, deși nu
am câștigat, nominalizarea ne�a
adus același premiu ca filmului
câștigător. Nimeni nu are ceva de
pierdut din moment ce toate cele
trei filme nominalizate sunt tra�
duse și arătate în toate statele UE.

Anul trecut un alt film german,
Toni Erdmann, a fost nominali-
zat și a și câștigat Premiul LUX.
Se întâmplă ceva bun cu cine-
matografia germană?

Nu știu. Pentru mine, ca cineast
german, nu e ca și cum ceva foarte
nou s�ar fi întâmplat în ultimii doi
ani față de ultimii zece sau două�
zeci de ani. Ce e interesant e că în
Germania se organizează com�
pulsiv dezbateri pe tema E sau nu
cinemaul german în criză? Nu
cred că e chiar în criză, pentru că
au apărut cineaști foarte speciali,
și mai ales cineaste, cum e Maren
Ade, a cărei selecționare în Com �
petiția de la Cannes a dus cu un

pas înainte discuția despre echi�
librarea bărbaților și femeilor în
cinematografie. Deci, din punctul
meu de vedere, cred că există un
anumit curent și o anumită ener�
gie în cinemaul german, dar și o
tendință de separare a cinemau�
lui mainstream de cel de artă. Cu
cât e mai mare divizarea cinema �
ului german, cu atât mai nefericit
va fi rezultatul.

Venind din România, unde s-a
filmat în mare parte Toni Erd -
mann, sunt curioasă cum vedeți
această ciocnire culturală dintre
Est și Vest, mai ales că și Wes-
tern e filmat într-o țară fostă 

comunistă.

Uneori termenul de ciocnire nu
semnifică decât faptul că nu știm
mai nimic despre locuri sau per�
soane altminteri apropiate de noi.
Unul dintre lucrurile pe care le�am
considerat interesante în film a
fost diferența de percepție asupra
a ceea ce înseamnă Europa. Eu�
ropa are semnificații diferite vă�
zută din Germania și, respectiv,
din Bulgaria. Acesta a fost unul
din primii pași atunci când am
conceput povestea din film. 

Deci ați știut de la început 
că povestea urma să se întâmple
în Bulgaria sau undeva în 
Europa de Est?

Undeva în Europa de Est. Ca să fiu
sinceră, inițial m�am gândit la Ro�
mânia și am și făcut vreo trei,
patru vizite în România, unde am
găsit câteva locuri foarte fru�
moase, dar au fost câteva motive
care m�au făcut până la urmă să

filmez în Bulgaria. Eu și Maren
suntem foarte apropiate și ea mi�a
spus că, dacă aș filma în România,
oamenii vor lega automat fil mul
de Toni Erdmann. Un alt aspect a
fost că în Bulgaria am găsit ceea
ce căutam, adică un fel de falsă
sălbăticie – nu una reală, cât una
care să le dea germanilor din film
senzația de aventură, de loc ce�i
îndeamnă să se comporte altfel
decât la ei acasă. 

Premisa de la care ați plecat 
a fost că veți face un western
est-european?

Exact, dar nu i�aș spune eastern
ca să nu se confunde cu genul eas�
tern din artele marțiale (n. red.:
deși există și un gen eastern, al
westernurilor plasate în zonele
asiatice ale URSS din timpul Re �
voluției Ruse). N�am vrut să pun
atât de mult accentul pe faptul că
e vorba de estul Europei, cât să
pun în lumină niște elemente pe
care westernul le�a lansat și pe
care noi, europenii, le�am preluat. 

Cum le-ați explicat filmul
interpreților care erau actori
neprofesioniști?

Le�am spus despre ce e vorba în
poveste și le�am mai spus că totul
e în scenariu, că nu există nici un
risc, dar că există o doză de necu�
noscut pe care trebuie să ne�o
asumăm. Cred că a fost vorba de
curiozitate de ambele părți – pâ �
nă la urmă, aveam de făcut un
western împreună, iar ei urmau
să fie conduși de o femeie. Nicio�
dată n�am o idee clară atunci când
încep să scriu un film, ci mai mult
o întrebare, o nelămurire care mă
împing spre o călătorie personală.
Înainte să mă apuc de scris am
făcut multe interviuri cu bărbați
despre situații western din viața de
zi cu zi, despre unelte ș.a.m.d. Îmi
aduc aminte că într�o zi am stat de
vorbă cu oameni pe străzile din
Berlin, încercând să găsesc băr �
bați pe care să mi�i pot imagina
într�un western clasic. La un mo�
ment dat am ajuns pe un șantier
și am găsit niște muncitori pentru
care totul ține de body language.

A fost interesant când am început
să�i întreb dacă ar fi dispuși să
vină la un interviu pentru casting.
Mulți au spus: „Poate, de ce nu?“,
dar când am adăugat că e vorba de
un western, au zis: „Ok. Vin“. Acest
detaliu a atins un punct sensibil al
masculinității lor, deși am pus de
la început toate cărțile pe masă:

eram o femeie care făcea un wes�
tern cu bărbați, eu dirijam totul.

Vi s-a întâmplat să trăiți împreu-
nă cu actorii, în timpul filmări-
lor, situații care se întâmplă și

pe ecran?

La început m�am gândit la asta,
m�am așteptat să se întâmple lu�
cruri similare celor din poveste,
dar până la urmă lucrurile n�au
stat așa, pentru că am comunicat
foarte mult și între noi, și cu cole�
gii bulgari, și ne�am apropiat foarte
repede. Ce m�a surprins însă, atunci
când am mers prima oară în Bul�
garia, a fost respectul de care te
bucuri acolo ca german. Un res�
pect ciudat, iritant uneori, față de
„germanii puternici“. Cred că asta
vine din al Doilea Război Mon�
dial. Perspectiva nu e aceeași în
Germania, dar în afara granițe lor
resimțim acest fals respect. La în�
ceput nu am știut cum să gestio�
nez aceste lucruri, dar mi�am dat
seama că sunt în beneficiul po �
veștii. Când germanii vin prima
dată în sat, sunt percepuți ca niște
nemți puternici și pun în mișcare
niște stereotipuri care intervin și
în conflictul dintre ei. 

Dar filmările au fost minu�
nate. Mă irită filmările care merg
așa cum au fost planificate și 
am mereu tendința să scutur lu�
crurile și să provoc un mic haos
din care poate apărea ceva crea�
tiv. Îmi place când nu totul iese
cum a fost planificat. Nu vreau să
ro manțez felul în care am lucrat
cu sătenii bulgari, dar când le 

vorbeam despre ceva ce urma să
se întâmple în patru săptămâni,
spuneau că nu pot ști ce se va în�
tâmpla în patru săptămâni, așa că
improvizau ceva pe loc și care se
dovedea perfect pentru ce do�
ream. Pentru felul meu de a lucra
asta a fost minunat. 

Cum definiți dorul de casă 
(homesickness)?

Uneori nu e legat de un loc anu �
me. Poate e o idee romantică,
dulce�amară despre casă. Pentru
personajul central al filmului,
cred că acest sentiment ține de
dorința de a aparține unui loc și
unei comunități – lucru care se
poate face și retrospectiv, dar care
poate fi și un soi de proiecție în
viitor (o fantezie cum ar fi să
locuiești într�un loc ciudat). Pen�
tru mine, dorul de casă ține de în�
trebarea de unde vin și se referă și
la locuri, dar și la lucruri care 
m�au făcut cea care sunt azi. Une �
ori oamenii mă întreabă de ce
aleg anumite medii foarte simple
sau ușor demodate în filmele
mele, iar eu nu știu ce să răspund,
pentru că uneori sunt nostalgică,
deși nu e vorba doar de roman�
tism (care mi se pare adesea peri�
culos). Mă întreb dacă nu e cumva
vorba de un șablon pe care îl pun
filmelor, deci de cele mai multe
ori aceasta e o întrebare pe care
mi�o pun mie însămi. SDC

Valeska Grisebach:
„Am vrut inițial să
filmez în România“

©
 G

re
go

r 
B

ar
on

Nimeni nu are
ceva de pierdut
din moment ce
toate cele trei
filme nominalizate
sunt traduse și ară-
tate în toate sta-
tele UE.
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E bine din când în când să nu
uităm pe ce lume trăim, așa că
mai ieșim din cărți și coborâm
(nu e un verb ales la întâmplare)
în realitatea imediată. 

Toamna, deci, în țara noastră:no�
iembrie timpuriu, a fost ziua lui
Petre Daea, iar el s�a serbat la Mi�
nisterul Agriculturii, pe care îl
păstorește (bun verb și acesta). 
S�a făcut chetă pentru a fi aniver�
sat cum se cuvine șeful.

Daea, cel mai iubitor de oaie
dintre noi, și�a îndopat colegii cu
pastramă. Și tot el a insistat să fie
pus la loc de cinste bustul lui An�
gelo Miculescu, fostul socru al lui
Adrian Năstase. Vă dați seama că
peste treizeci de ani ministrul
Agriculturii din viitor (la noi, în
viitor, agricultura se va face tot
cu oaia, tot cu ploaia lăsată de 
la bu nul Dumnezeu) va insista

pentru un bust Petre Daea? Vă dați
sea ma, da?

l Județul Vâlcea: o femeie a murit
după ce a zăcut ore în șir pe stra �
dă. Se sunase la Ambulanță, se su�
nase la Poliție, dar degeaba. Nu
s�a venit. Vă place diateza refle�
xivă? Pentru că ea este cea mai fo�
losită în țara noastră: se știe.

l Doi elevi de la un liceu din Plo �
iești au fost tunși la ore. Urât,
foarte urât! Tovarăși, nu mai sun�
tem în 1984! Cel puțin tinerii
(zeții, cum li se spune) nu mai
sunt. Chiar nu mai aveți nici o
oglindă prin cancelariile alea?

l Sediul unei primării din județul
Botoșani a fost scos la vânzare,
din cauza datoriilor acumulate.
Frumos, foarte frumos. La Deva,
necazul e mai mic: tot din pricina

datoriilor a fost închis doar site�ul
spitalului. Site�ul spitalului de
urgență, mare scofală. 

l O covrigărie din Neamț face an�
gajări. În anunțul de angajare nu
se cer studii („poa’ să aibă și două
clase“), dar se ia angajamentul că
e voie întru consum covrigi în va�
loare de cinci lei pe zi. 

l Deși e criză de vaccinuri, iată 
că deputații s�au putut vaccina 

antigripal gratuit, chiar în Casa
Poporului. Gest frumos față de
aleșii noștri. Totodată, o tânără,
tânăra Tărteață, secretar de stat în
Ministerul Turismului, a declarat
nonșalant că nu știe cât s�a chel�
tuit pentru promovarea României
în acest an. Parcă ăsta ar fi neca�
zul. Necazul e că tânăra Tărteață a
condus până acum două luni
chiar direcția de promovare din
cadrul Ministerului. Ei atunci, ăsta
să fie necazul, cum s�ar zice. 

l Liviu Pop, Genunche de la
Educație, a văzut că se protestează
pe tot cuprinsul țării cu privire la
politicile catastrofale ale partidu�
lui din care face parte și a decretat
că spiritele mediocre condamnă
ceea ce este peste puterea lor de
înțelegere. Liviu Pop, da. Ia să vă
întreb eu precum clasicii ruși:
râdeți, de ce râdeți? De voi râdeți!

l În Bacău, doi liceeni (liceean și
liceană) au dat la iveală o înregis�
trare video în care ea îi oferă lui
sex oral. S�a mai văzut, veți spune.
S�a mai văzut, așa e, dar parcă nu
pe holurile liceului, cum spune
presa locală că rezultă din înre�
gistrarea cu pricina. Aici s�a ajuns.
Poate dacă îl tundeau și pe licean
ca pe omologul său din Ploiești...
nu vom afla niciodată.

l În Olt, o cucoană s�a pretins jur�
nalistă pentru a șantaja un pri�
mar. Falsa jurnalistă n�a reușit în
demersul său. Cum să șantajezi
un primar din Olt? S�a mai pome�
nit așa ceva?

l Mergem acum la Galați, unde
aflăm că un polițist local a fost
bătut pentru că a atenționat o
șoferiță că a parcat pe două lo�
curi. După ce polițistul a aten țio �
nat, pe el au tăbărât alți trei ce tă� 
țeni care au dat tare în el. Urât,
foarte urât... 

A se reveni cu amănunte. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Știri din toamna noastră 

Zic hai la Food Court în mall să
mănânc orez chinezesc cu curry.
Acolo�i amestecătură de lume și
de mâncăruri, de la orezul meu
chinezesc până la KFC ori so�
leancă basarabeană. Acolo 
te�nvecinezi cu cine�apuci, cu
gusturi străine. În lateral e o
gașcă de copii, gen clasa I sau a
II�a, nu mai mult, cu masa plină
de McDonalds�uri și de surpri�
zele lor.

Cât mestec o urechiușă de lemn
chinezească, îmi fug ochii spre
masa din lateral și văd o fetiță
care�și deschide meniul McDo�
nalds, apoi își face mai multe
cruci largi, creștinești, înainte de
a se apuca să mănânce. Apoi ia
câteva înghițituri și vine un băie �
țel în spatele ei, care o bate glu �
meț cu palma pe umăr. Iar ea lasă
Happy Meal�ul, se întoarce spre
băiețel și îi spune:

— Hai să facem un copil
tradițional... Hai să ne pupăm cu
limba.

Am și doi martori că nu mint,
că doar relatez...

***

Nu, nu vreau să mă leg de logoul
României pentru președinția UE,
reprezentând un lup dacic, ci asta
doar îmi reamintește o nedume�
rire mai veche: frate, ce�avem noi
cu dacii, ce mare chestie e să fim
noi luați de toți ceilalți drept
daci? Ce�avem noi de la daci, pe
lângă barză, brânză, viezure, mânz?
Un lob al urechii sensibil diferit
de�al romanilor? Există vreo mi�
nune a lumii construită de daci?
Mai știe cineva în afară de noi
cine�au fost dacii? Bun, să zicem
că acum două mii de ani dacii
chiar au marcat omenirea, că au
fost bravi, drepți etc., etc., că toate
clișeele vehiculate de dacopați ar
fi adevărate. Pe 8 noiembrie 2017,
cu ce�ai fi tu – pălmaș pe ogoarele
muncii din România sau pe plan �
tațiile europene – mai bun, mai
stimabil, dacă devine general și
incontestabil recunoscut faptul
că ești pui de dac? O să vină ci�
neva și o să spună: „Da, bă, ăștia 
n�au autostrăzi, trăiesc într�o con�
tinuă dezbinare, se plâng întruna

isteric, sunt conduși și gândesc cu
curul, dar măcar sunt daci“? Și,
dacă o să recunoască ceilalți că
suntem daci, ne rezolvă asta măcar
un kilometru de autostradă?

***

Am vizitat recent prima – și sigur
ultima – salină din viața mea, la
Cacica. Nu�mi mai trebuie nici
dacă mă plătește cineva cu bani
grei. Era doar un nene la intrare,
care tăia bilet și spunea vizitatori�
lor ceva de genul: „Vedeți că mi�
roase urât, dacă sunteți mai sen� 
sibili, treaba voastră, eu v�am
spus“. Cobori jde scări, mergi prin
jde labirinturi înguste, miroase a
petrol – la fiecare pas te�aștepți să
izbucnească țițeiul dintr�un perete
sau să găsești schelete de oameni
rătăciți. După ce�ai coborât în
adâncul muntelui, îi simți toată
apăsarea, nu există absolut nici o
persoană oficială care să te ghi�
deze, care să te liniștească dacă 
te�apucă vreun atac de panică. Nu
există absolut nici o posibilitate să
comunici nu exteriorul, nici un

punct cu vreun telefon de urgență
ca să anunți: „Nene, veniți că i s�a
făcut cuiva rău“. Dacă ți se face rău,
ăla ești, acolo rămâi pe veci, cu o
crustă de sare pe tine, un motiv în
plus de groază pentru următorii vi�
zitatori. Din când în când, erau niște
cămăruțe mai mari, pe post de ca�
pele – ortodoxă și catolică –, la
care m�am rugat aprig să ies viu. 
M�aș fi rugat și la musulmani, dacă
ar fi fost vreun locaș de�al lor de
cult pe�acolo. În fine, dacă vă bate
vreodată gândul să intrați la salina
Cacica, o faceți pe răspunderea voas �
tră, să nu spu neți că nu v�am spus.

***

„Indivizii se supun, fără să con ști �
entizeze neapărat, somații lor unui
câmp social, sub masca unei apa�
rente exercitări a libertății“ (Da vid
Le Breton). Cu alte cuvinte, ești atât
de liber cât îți permite bula ta so�
cială, opiniile și gândurile pot fi
îndrăznețe doar prin raportare la
altă bulă, pentru că aia în care
trăiești te execută una�două dacă o
contrazici. N�ai s�auzi niciodată

un manelist spunând în toiul unei
petreceri: „Da’ hai în puii mei să
mai ascultăm măcar juma de oră și
altceva“. N�ai s�auzi un medic spu �
nând: „Bă, da’ ce�ar fi să facem un
protest contra medicilor care iau
mită?“. N�ai s�auzi pe unul care lu �
crează la privat lăudând bugetarii.
Și nici invers. Nu prea ai s�auzi un
tânăr frumos și liber acceptând că
statul mai face și chestii bune sau
că nu toți pensionarii sunt idioți. 
N�ai s�auzi un liberal spunând: „Bă,
mie sincer îmi place de pesedistul
ăla“. Și nici invers. Și tot așa. Deși
fiecare individ reali zează uneori în
sinea lui că adevă rul nu�i doar de
par tea taberei sale, acesta va evita
să o spună public.

De aceea cred că rețelele de so�
cializare, cumva ciudat, nu prea în�
curajează gândirea individuală, li� 
beră, ci mai degrabă formează clișee
tiranice pentru indivizi, grupându�i
în tabere în care ai doar libertatea
de a�i critica nonstop și fără discer�
nământ pe „adversari“. SDC

La Food Court și la Cacica, 
lupul dacic și gândirea individuală FLORIN LĂZĂRESCU

ÎNTÂMPLĂRI 
ŞI PERSONAJE
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Meditez încă la problema
diferențierii satului de oraș.
Uneori nu�i atât de simplu. Per�
spectiva noastră, a est�europeni�
lor, asociază satul cu un nivel
scăzut de confort, lipsa utili �
tăților moderne, un număr redus
de locuitori (de obicei câteva
sute), oameni cu venituri mici,
mulți asistați social și, în general,
un nivel de trai precar. O școală
dărăpănată, o biserică, o crâșmă,
câteva gospodării mai arătoase,
dar adesea cu veceul în fundul
curții, vaci, gâște și câini pe
uliță... și gata, ai creionat un sat
românesc tipic.

Sigur, s�au mai schimbat și satele
românești, unele mai mult, altele
mai puțin, dar ceva�ceva din ima �
ginea clișeu de secol nouăspre�
zece tot te mai aștepți să găsești.
Că doar n�o să ajungă de�acum
satele asemenea orașelor! Cel pu �
țin nu la noi.

M�am gândit la asta în ulti�
mele luni, de când trăiesc într�un
sat periurban, suburban, limitrof
sau cum i s�o mai zice unei așe �
zări rurale care a ajuns să�și pupe
hotarul cu cel al marelui oraș de
alături. Satul ăsta în care locuiesc
are apă curentă, gaz, canalizare,
serviciu de salubritate, trotuare
asfaltate, o firmă de transport în
co mun cu un orar respectat la
mi nut – exact ca la oraș, poate
chiar mai bine. Are două parcuri
pentru copii, dintre care unul cu
pistă pentru role și skateboar�
duri. Are terenuri de tenis cu in �
stalație pentru nocturnă. Și�atunci
prin ce se deosebește satul ăsta
de un oraș?

De fapt cum recunoaștem un
oraș, dincolo de categorisirea pur
administrativă? Păi, pentru noi,
modernizații cu întârziere, orașul
are blocuri. Viața la oraș înseam �
nă pentru mulți români traiul la
bloc. Numai că și aici, în sat, există

așa ceva. Și nu mă refer la „blocul
specialiștilor“, faimoasa rezidență
de tip comunist construită pentru
intelectualii repartizați obligato�
riu în satele patriei. De vreun de�
ceniu aici s�au construit și încă se
mai construiesc într�un ritm
dezlănțuit zeci de blocuri. Șosele �
le din sat sunt brăzdate zilnic de
betoniere mari, care își așteaptă
rândul la descărcat pe câte un
șantier proaspăt. Ce�i drept, o ho�
tărâre a consiliului local limitează
înălțimea blocurilor din interio�
rul localității la două etaje, pentru
a nu strica specificul locului, dar

mai spre marginea satului, într�un
fel de no man’s land din preaj ma
Timișoarei, se ridică mul te clădiri
cu patru�cinci etaje. Și, cum dori�
torii de refugiu rural – fie și la
bloc – sunt numeroși, aparta�
mentele din blocurile satului se
vând încă înainte de a fi con�
struite, cu prețuri de Ti mișoara.
Ce�i drept, nu se mai numesc blo�
curi, ci „condominiumuri“ sau re�
sidence, dar ne pu tem permite și
noi, țăranii, să fim puțin snobi.
Blocurile sunt pentru orășeni, la
noi la țară avem rezidențe. Gheor �
ghe’s Residence. Vetuța’s Pen�
thouse. Iarbă Verde Villa.

Când eram copil, la mine în
sat existau câteva birturi, dar nici
o cofetărie. Cofetării se găseau
numai la oraș. Dar în noul meu sat
există cel puțin o cofetărie care
nu�i și birt, adică un loc unde se
vând doar prăjituri și sucuri. Are
și terasă de vară. Există și câteva
restaurante, iar unul din ele, în�
tins pe câteva hectare, are un
lăculeț artificial, lebede și corturi
pentru evenimente mondene. Tot
aici, în sat, pe lângă farmacii, mar�
keturi și saloane cosmetice, există
un magazin cu produse naturiste –

genul de magazin care, paradoxal,
e asociat mai degrabă orașului,
deși ce poate fi mai naturist decât
satul? Poate coaforul canin de�aici
din sat – unde, desigur, câinii sunt
la mare căutare.

În fine, orașul surclasează de
obicei satul prin populație: satele
sunt așezări cu câteva sute, ra�
reori o mie, două de locuitori, pe
când orașele gem de populație.
Satele se depopulează, orașele,
dimpotrivă. Numai că o prietenă,
fostă timișoreancă, mi�a spus că
atunci când s�a instalat ea în sat,
acum vreo zece ani, aici trăiau
vreo patru�cinci mii de oameni.
Azi sunt vreo cincisprezece mii.
Cam mult pentru un sat, nu? Și
atunci unde e diferența?

Ei bine, dacă ar fi să judec
după criteriile personale, pentru
mine orașul este locul unde există
măcar un chioșc de ziare și o li�
brărie. Iar aici nu găsesc așa ceva.
Dar dacă acestea ar fi într�adevăr
condiții obligatorii ale urbanită �
ții, mă tem că România ar rămâne
aproape fără orașe. 

Sau ceea ce ne�am obișnuit
noi, locatarii de bloc, să numim
orașe. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Ce e acela un oraș?

Liviu Dragnea și�a pierdut răb�
darea. Nu mai e loc de nuanțe, nu
mai e loc de discuții și negocieri.
Pentru că liderul PSD nu mai are
timp. Așa că l�a pus pe Florin Ior�
dache la treabă. Același Iordache
care iarna trecută a fost ezitant
cu OUG 13. De data asta, Iorda�
che vrea să�i dovedească șefului
că e om de nădejde. Și că nu va
mai da greș. 

S�a trecut la asaltul final pentru su�
bordonarea Justiției. Dar mai ales
pentru reducerea la tăcere a DNA.
Asta a fost ținta numărul unu a
PSD încă din momentul câștigării
alegerilor în decembrie 2016.

Marea temere a PSD rămâne
strada. Săptămâna asta, 42 de gru�
puri civice, dar și două confede �
rații sindicale (BNS și Cartel Alfa),
au semnat un apel prin care ro�
mânii sunt chemați la proteste
duminică, 26 noiembrie, de la ora
18.00. E fără precedent ceea ce se
întâmplă. Sindicatele se alătură
Mișcării Rezist. 

Ba mai mult, în apelul adre�
sat românilor se spune că țara a

ajuns într�unul dintre cele mai
grave momente ale istoriei sale
postcomuniste, comparabil cu
mineriadele din anii ’90, criza fi�
nanciară și tăierea salariilor bu�
getarilor din 2010. 

„Confiscarea politică a siste�
mului de justiție, capturarea sta�
tului de către o mafie politică ce
slăbește legislația anticorupție
pentru a scăpa de răspundere pe�
nală, războiul politic și institu țio �
nal declanșat de Guvern împo� 
tri va societății civile, atacurile
majorității parlamentare împo�
triva aliaților din NATO și UE,
haosul fiscal și deprecierea acce�
lerată a leului, creșterea prețu �
rilor și a deficitului bugetar vor

arunca România de facto în afara
Uniunii Europene și NATO“, sus �
țin semnatarii apelului.

Nu știu câți sindicaliști vor fi
prezenți duminică în piețele ma�
rilor orașe, însă mesajul este de�
vastator pentru PSD, pentru că
social�democrații au reușit să coa �
lizeze forțe ce păreau greu de pus
la aceeași masă. Iar asta la numai
un an de la câștigarea alegerilor.

Mai e o chestiune care merită
analizată. Indiferent de ceea ce
vrea Dragnea, o lege are nevoie de
votul majorității parlamentare.
Iar majoritatea e compusă din
parlamentari PSD și ALDE.

Cum reușește Dragnea să�i
alinieze pe toți? Te izbești cu ca pul
în gard doar pentru că așa îți cere
șeful? Chiar nu�și dau seama de
consecințe liderii PSD de filiale
sau parlamentarii? Care o fi expli �
cația? O fi vreo operațiune secretă
de spă lare pe creier? E greu de
înțeles cum poți să te complaci
luni la rând în propriile minciuni.
Nici Ponta și nici Năstase n�au
reușit performanța să�și subjuge
partidul într�un asemenea hal. E

prea mult, s�a ajuns prea departe.
Nu putem risca ie șirea din Europa
doar pentru că un grup condus de
Dragnea are probleme cu legea.

PSD grăbește legile Justiției
dintr�un motiv simplu. Foarte
probabil, președintele Klaus Io�
hannis nu le va promulga, având
la dispoziție 20 de zile pentru a de�
cide acest lucru. Întoarse în Parla�
ment, PSD și ALDE le vor vota din
nou, la foc automat. Caz în care se
vor duce din nou la Cotroceni. Iar
președintele nu mai are altă cale
decât să le aprobe. Pentru că e
prins în chingile Constituției. În
acest fel, Dragnea și ai lui se văd cu
sacii în căruță până de Crăciun.
Mai ales că toți cei din stradă vor
fi ocupați cu sărbătorile.

Hai să ne imaginăm totuși că
PSD își trece legile în forma do�
rită. Cum va reuși acest partid să
reziste încă trei ani până la viitoa�
rele alegeri? 

La acest lucru ar trebui să se
gândească și pesediștii care vor să
mai rămână în politică. Inclusiv
parlamentarii din județe, care vor
avea de dat socoteală prin teritoriu.

Nu poți arunca o țară în aer
doar pentru a�l salva pe Dragnea.
PSD intră pe un drum greșit, iar
ruperea partidului va fi la un mo�
ment dat inevitabilă. 

Singura variantă ca România
să nu părăsească lumea civilizată
e ca aleșii PSD să�și dea seama în
al 12�lea ceas că n�au intrat în po�
litică pentru Dragnea, Iordache
sau Nicolicea. 

Mai devreme sau mai târziu,
Liviu Dragnea va părăsi funcția de
președinte al partidului. Însă PSD
va rămâne pe veci cu eticheta de
partid care a distrus Justiția, dacă
în zilele astea cei care pot influ �
ența lucrurile se vor alinia cu �
minți în spatele lui Dragnea. SDC

Cât va rămâne PSD unit în jurul lui Dragnea?

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Reducerea la tă-
cere a DNA a fost
ţinta numărul unu a
PSD încă din mo-
mentul câștigării
alegerilor în de-
cembrie 2016.



Cine se uită la o trupă rock precum
politicianul la interesele alegători�
lor, observă un lucru apa rent uimi�
tor: dintre instrumentiști, doar to� 
boșarul muncește! Chitaristul se
sparge�n figuri, vocalistul se agită
bezmetic, basistul nu mișcă, atent la
ceilalți, clăparul, dacă e vreunul,
abia ridică pleata de pe claviaturi.
Numai bateristul, deși stă pe scău�
nel, se zbate să umple sala de bubu�
ieli, răpăieli, zdrăngăneli, geamuri
sparte, tigăi trântite, un infern zgo�
motos. (Asta pare să fie și viziunea
lui Nicolae Covaci, tarabostesul ro �
ckerilor români – vezi ce spune la
năduf despre Țăndărică, într�o carte
publicată de editura Integral). Însă
nimeni nu contestă evidența:rockul
fără baterist e apă chioară! 

Bateriști celebri și iubiți sunt
destui. Dar câți dintre ei au reușit să

se impună ca lideri de grup, cu nu�
mele lor drept garanție? Nu foarte
mulți. Între aceștia, Bill Bruford face
figura unui gentleman desăvârșit,
prin eleganța exprimării, prin fi �
nețea texturilor și delicatețea ritmu�
lui. Ai zice, ascultându�i discurile
unul după altul, că e un baterist de
muzică simfonică scăpat de con�
strângeri profesionale, care se rela�
xează în jazz. Și ar fi normal, știind
că lecțiile dintâi i�au fost predate de
angajați ai Royal Philarmonic Or�
chestra. Fondator al grupului Yes,
Bruford era component de bază în
spectacole vibrante și costisitoare
oferite de formația ce�și câștigase
un renume elitist. Genul fastuos, pa�
tentat de Yes, mi se pare mai înfipt
în esența conceptului de rock pro�
gresiv decât al trupelor comilitoane,
mult prizate în prima jumătate a 

deceniului 1970�1980. Că era totuși
ceva împins dincolo de firesc, se
vede azi, când greu asculți fără se�
dative excursii instrumentale ce țin
parcă să demonstreze virtuozități,
nu idei sau stări de spirit. Se mai
poate vedea și din cele petrecute
chiar în biografia grupurilor: des �
părțiri, reuniri, certuri, ieșiri solis�
tice, experimente sterile. Caz con�
cret:Bill Bruford părăsește Yes când
trupa se afla în culmea gloriei, după
realizarea neîntrecutelor până azi
albume Fragile și Close To The
Edge. Cauza? Epuizare indusă de

„ciorovăiala“ (cuvântul e al lui Bru�
ford) continuă asupra direcției mu�
zicale de urmat. Pentru un tip care
vrea să cânte liber, a te screme cău�
tând chestii obscure, nemaiauzite,
era pierdere de vreme. Probabil așa
simțea și claviaturistul Rick Wake�
man, plecat și el din Yes, ca să�și ur�
meze calea încununată de glorie. 

Bruford a trecut la o altă trupă
cu mari pretenții, King Crimson. Aici
pare să se fi resemnat a da relieful
necesar ideilor lui Robert Fripp, ino �
vator ultrapretențios în rockul de
avangardă. Atât de pretențios încât,
după momentele de explozie crea�
toare, prefera să suspende activita�
tea grupului, decât să comită auto�
pastișe. În interval, Bruford a lucrat
cu nenumărați muzicieni și trupe
aclamate de media, precum Brand X,
Gong, U.K., nutrind ambi ția să tra�
ducă în sunet compozițiile și ideile
personale, ancorate în zona ambiguă
dintre jazz și rock, numită fusion. 
Înainte să�și constituie cvartetul 

Earthworks (capitol aparte în bio�
grafie), a înregistrat trei discuri con�
sistente și remarcabile: Feels Good
To Me (1978), One Of A Kind (1979)
și Gradually Going Tornado (1980).
De menționat: titlul celui de�al trei�
lea este inspirat de�o lucrare grafică
a compatriotului nostru, Paul Neagu.
Coperta, evident, o reproduce.

La 40 de ani distanță, una din�
tre cele două case de discuri ale lui
Bruford, Winterfold, readuce în
circulație acel jazz�rock fermecător,
într�un box�set de lux de doar 2000
de exemplare (semnate!): Seems
Like A Lifetime Ago (2017). Patru
CD�uri (unul cu „obișnuitele“ piese
inedite) și două DVD�Audio, cu al�
bumele din 1978 și 1979 perfect re�
mixate în surround (Dolby 5.1) de
crimsonianul Jakko Jakszyk, după
benzile originale. Ediția este dedi�
cată memoriei chitaristului Allan
Holdsworth, decedat în aprilie. Pre �
zența lui, doar pe primele două dis�
curi, este absolut briliantă. SDC

În ianuarie 1935, un articol despre
viața muzicală berlineză din revista
„Die Musik“ începea cu o com para �
ție: „Marii pianiști virtuoși ne în�
cântă auzul, ca de pildă Gieseking…
Epitetul pentru Gieseking este o
nespusă deli catețe (Scarlatti�ul lui)
și în același timp putere masculină.
Max Pauer [1866�1945] e cel puțin
tot atât de îndrăgit; […] să ne amin�
tim de d’Albert, Max Pauer stă �
pânește un joc minuțios și curat; cea
mai mică notă, fiecare pauză sunt
sârguincios marcate. […] Atributele
acestei arte sunt o claritate lumi�
noasă și o emoție spirituală. Theo �
phil Demetriescu, elevul îndrăgit al
lui Busoni:o sală pe jumătate goală,
cu un public rarefiat! Jocul fluid al
lui Demetriescu, ca de pianolă, este
de un efect grandios. O statură mo�
numentală cu mușchi de atlet, din
care iese o salvă generoasă de acor�
duri armonioase, dar sunetul ră�
mâne brut și rece. Valsul lui Me �
phisto (Liszt�Busoni) își pierde la
Demetriescu caracterul demonic“.

La începutul lui iulie 1935, Deme�
triescu îi scria „omului cu mâini de
aur“, cum era supranumit filantro�
pul elvețian Werner Reinhart, și
anexa o selecție de extrase din presă.
O copie a acesteia am regăsit�o în 

arhive suedeze, grație amabilității
arhivistului Bibliotecii Muzicale și
de Teatru de la Stockholm, Sebas �
tian Lindblom. Sunt citate din ziare
berlineze, care înregistrau elogios
un recital al lui Demetriescu din
martie 1935, cu lucrări de Bach și
Chopin, în sala Bechstein. „Deme�
triescu a cântat cu o tehnică de
maestru. Limpezimea tehnicii sale
este uimitoare și nici timpii cei mai
rapizi nu suferă“, scria un critic la 16
martie în „Der Westen“. O zi mai târ�
ziu, criticul cotidianului oficial națio �
nal�socialist decreta că Demetriescu
este „un vrăjitor al pianului“, iar A.H.
Bauer vorbea în „Germania“ despre
un „titan al pianului“. „Th. Deme�
triescu, elevul lui d’Albert și admira�
tul partener ocazional al lui Busoni,
este de o virtuozitate rară astăzi“, se
extazia un alt critic („Deutsche Allge�
meine Zeitung“). Filantropului de la
Winterthur nu avea de ce să�i fie ru �
șine cu prietenul lui de tinerețe.

Ajutorul financiar cerut în 1935
a sosit urgent și, la 14 iulie, Theofil
Demetriescu îi mulțumea lui Rein�
hart: „Acum, cel puțin, îl pot calma
întâi cu un aconto mai mare pe ne�
plăcutul creditor; eu trebuie să câr�
pesc cumva lucrurile în continuare
peste vară cu banii primiți de la doi
elevi, care plătesc în acest timp de

restricţii extreme. Ceea ce mi�a adus
însă o imensă satisfacție pe plan psi�
hic este faptul că mi�ați răspuns la
scrisoare după toți acești mulți ani...
De asemenea, faptul că [Hermann]
Scherchen mă susține este o mică
satisfacție după lipsa de speranță de a
cânta la Wintherthur într�un timp
previzibil. Sunt urmărit de ghinion
peste tot și în toate, așa cum reiese și
din faptul că nu�mi dați nici cea mai
mică speranță... Sper ca în stagiunea
viitoare – așa cum s�a mai întâmplat
ocazional – să cânt din nou la Radio
Zurich și Lausanne... Poate va fi posibil
de improvizat în vreun fel un concert
într�un cadru mai restrâns, cu un pro�
gram deosebit de interesant. Anul tre�
cut i�am scris lui Scherchen la Stras� 
bourg, fără o adresă, și nu am primit
nici un răspuns. Ați putea avea ama�
bilitatea să�mi dați adresa lui curen �
tă? Poate că nu va fi total fără speranță
să�i scriu din cauza altor concerte. 
Mi�ar face plăcere să știu și dacă prie�
tenul nostru comun [Alexandru]
Sturdza este încă la Überlingen, prac�
ticând activitatea în școala lui [Schule
Schloss Salem din Germania; n.V.E]“.

Odiseea lui Demetriescu avea să
continue însă. În decembrie 1936,
într�o altă scrisoare către Reinhart se
lamenta din nou, deplângând impo�
sibilitatea de a i se aranja un concert

la Winterthur. Pianistul mai nota:
„Între timp, am încercat prin [compo�
zitorul Emil] Blanchet și Radio să
revin în Elveția de care îmi este dor.
Din păcate, fără succes până acum.
Dar Blanchet mi�a scris că Radio Lau�
sanne m�ar putea angaja în martie.
Poate, cumva, s�ar putea aranja și un
recital Busoni la Winterthur. Vă rog
foarte mult să nu renunțați cu totul la
această idee. Din nefericire, viitorul
nu�mi apare deloc roz. În iunie am fost
din nou la București după 12 ani de
absență. Am vorbit acolo foarte mult
despre Dvoastră cu Felix Wolff... Posi �
bili tățile pentru mine par să fie, din
păcate, extrem de problematice până
și în România; cumva m�am înstrăinat
atât de țară, cât și de familia mea.

Pe de altă parte, din vară au în�
ceput timpuri foarte grele pentru
mine și aici. În august, cineva de la
radio�ul [din Berlin] mi�a explicat că
nu voi mai putea cânta decât foarte
greu la posturile de radio germane
din cauza originii ne�ariene a soției
mele; și aceasta în ciuda faptului că
sunt un străin, care doar tră iește în
Germania. În acest moment Legația
română mă sprijină, dar nu cu ener�
gia necesară, probabil, așa că aștept
în van, de mai multe luni deja, o de�
cizie finală. Trebuie să trăiesc cu
soția doar din cele câteva lecții pe

care le dau și, uneori, mai dau și câte
un concert privat în vreo casă. Cum
se spune, nu este suficient nici pen�
tru a trăi, nici pentru a muri. Acum,
înainte de Crăciun, sunt într�o su �
ferință teribilă și, cum știți, fiecare
are obligații în acest timp, cu deose�
bire în Germania. De aceea, dragă Dle
Reinhart, vă rog să nu fiți supărat pe
mine dacă vă adresez din nou – în
ciuda faptului că îmi este greu – o ce�
rere urgentă de ajutor, pen tru a�mi
trimite o sumă, care pentru Dvoastră
nu are importanță, dar mie mi�ar face
sărbătorile să nu devină doar zile de
doliu“. [Va urma] SDC
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VICTOR ESKENASY
SCRISOARE PENTRU
MELOMANI
„Muzica nu trebuie înţeleasă, 
ea trebuie ascultată.“ 
(Hermann Scherchen)

Pagini din odiseea tristă a unui mare
pianist: Theophil Demetriescu (II)

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Bill Bruford, baterist

Anunţ de concert la Berlin



„Spectatorul critic“ s-a
numit atelierul pe
care l-am coordonat
la Festivalul de Teatru
„Pledez pentru
Tine(ri)“ Piatra Neamț,
ediția a 29-a, un
eveniment organizat
de Teatrul Tineretului.
O idee grozavă,
venită din partea
Gianinei Cărbunariu,
noul manager al TT,
la care am subscris
cu entuziasm. 

Ca artist, o știm cu toții pe Gia�
nina Cărbunariu și eram chiar
foarte curioasă să văd cum se va
adapta la noua postură. Nu putea
fi altfel decât inovativă, curajoasă,
activă. Și dispusă să�și sacrifice
din timpul personal de creație
pentru a se ocupa de birocrația
(adesea infernală) pe care mana�
gementul unui teatru o aduce la
pachet, de gestionarea orgoliilor
locale, a intereselor politice. 

Inițial, la workshop s�au în�
scris zece cursanți, selectați pe
baza interesului exprimat printr�un
CV și o scrisoare de intenție. Zece
pasionați de arta scenică de di�
verse, foarte diverse vârste (între
16 și 50 de ani) și așteptări cultu�
rale. Dar rapid ni s�au alăturat și
alții, unii încă din prima zi, alții
mai apoi, după ce vestea ateliere�
lor s�a răspândit cu rapiditate. Așa
că am ajuns la vreo 20 în total. 

A TRANSFORMA
COMUNITATEA ÎNTR-UN
PARTENER REAL

Am avut șansa de�a fi găzduiți
într�un spațiu foarte primitor și
potrivit, RubikHub, unde Florin
Hanganu ne�a primit cu o deschi�
dere pe care rar am mai întâlnit�o,
asistând și el, cât i�a îngăduit pro�
gramul, la discuțiile noastre. O
altă parte a atelierelor am fă cut�o
în teatru, la Rotonda cu oglinzi și
mobilier amintind de baroc, și de�a
dreptul în scenă, când, într�una
din zile, am trecut bariera celui
„de�al patrulea perete“ și am pă�
truns în culise, cabine, ateliere,

buzunarele scenei, trape și am po�
vestit cu cei care nu se văd într�o
reprezen ta ție, dar cărora li se da�
torează foar te mult în fiecare
spec tacol – tehnicienii de scenă.

Dacă ar fi să exprim printr�un
singur cuvânt ce s�a petrecut la
„Spectatorul critic“, n�aș ezita de �
loc și aș alege cuvântul „întâlnire“.
E cel mai bun indicator sintetic a
ceea ce și�a propus acest atelier să
facă. Să aducă alături, și altfel
decât teatrul o făcuse până atunci,
specialiști și simpli privitori. Să�i
pună în legătură directă, să unească
partea luminată a sălii și partea ei
rămasă în umbră, să scoată la
iveală legăturile invizibile, dar
reale, dintre rampă și cei ce�o pri�
vesc cu dragoste și interes din fo�
toliul de spectator. 

E o strategie foarte bună a
Gianinei Cărbunariu și a echipei
ei de la TT de a se deschide către
public, de a transforma comuni�
tatea într�un partener real, foarte
important al procesului scenic. E
o direcție care vine din însăși na�
tura teatrului, din definiția lui de
a se adresa unui public, indiferent
cât de divers ar fi acesta. 

ATELIERE CONCEPUTE 
CA DIALOGURI SOCRATICE

Atelierele au fost interactive, le�am
conceput ca dialoguri socratice în
care maieutica a fost solu ția cea
mai eficace în a călăuzi un grup
eterogen către câteva dintre ade�
vărurile care guvernea ză arta tea�
trală. I�am simțit cu rioși, deschiși,
interesați. Încă timizi, neobișnuiți
să fie luați în seamă și în acest fel
de artiștii de la teatrul la care
merg de multă vreme și pe care îl
îndrăgesc. Am învățat unii de la
alții. Ei de la mine, care e diferența
dintre pie să, spectacol și repre �
zentație (dis tincție asupra căreia
insist și la stu denți, încă din prima
oră de curs), care sunt res pon �
sabilitățile estetice ale regizorului,
scenografului, actorilor, ce în�
seamnă libertatea de creație și
inovație, ce înseamnă succes, ce

urmărim la un spectacol, când e
necesar limbajul mai decoltat,
cum contribuie scenografia, ecle�
rajul, sonorizarea la reușită etc.
Eu de la ei, inocența, prospețimea
abordării, chiar dacă uneori stân�
gace, pasiunea neșablonizată de
teorii și metode interpretative.

La întrebarea de start, de ce
mergem la teatru?, pentru că în
raport cu această linie de mo �
tivație spirituală evaluăm critic
ceea ce vedem pe scenă, au răs�
puns minunat (răspunsurile au
fost anonime, pentru a mă asi�
gura de sinceritatea lor): „pentru
a mă redefini, a mă descoperi“;
„iubesc actul artistic și capacita�
tea actorilor de a părea ceea ce nu
sunt în viața de zi cu zi“; sau „pen�
tru a�mi cultiva intelectul, pentru
amuzament, pentru a fi martor la
o poveste emoționantă“; „pentru
a evada din cotidian“; „pentru a
găsi răspunsuri la anumite între�
bări generale sau personale“;
„pen tru a vedea oameni transfor�
mându�se în alți oameni/ carac�
tere“; „pentru a lua o pauză de la
ceea ce trăim zilnic“; „pentru că
teatrul lucrează cu imaginația
spectatorului și cu niște procese
ceva mai abstracte (gen conven �
ție), care mi se par interesante“;
„pentru că�mi place“. 

Sunt motivele simple, dar
fundamentale, care ne aduc și
readuc pe toți în sălile de specta�
cole și ne fac să vibrăm împreună,
din momentul în care se aprind
luminile scenei și încă mult și
după ce acestea se sting.

Post�scriptum: Încă dinaintea
Festivalului, o parte a presei locale
a lansat tot soiul de acuze la adre�
sa evenimentului, antepronunțân�
du�se în privința participanților,

comentând tot ce urma să se des �
fășoare, pripindu�se cu conclu�
ziile ne gative, aruncându�le în
avans. Campania a continuat cu
polemici publice privind schim�
barea iden tității vizuale a Tea�
trului Tineretului și zău dacă
mai pot înțelege ce se întâmplă
în România noastră. Gianina
Cărbunariu e un manager care
vrea să facă treabă, schimbarea e
evidentă și e perfect normală.

Consiliul Jude țean Neamț, fi �
nan țatorul TT, i�a propus interi�
matul, apoi, după concurs, i�a
acceptat proiectul de ma na �
gement. Acum, după nu mai câ�
teva luni, ordonatorul de credite
deja dezavuează ceea ce a sem�
nat ca parte a contractului de
management. Ce poți să mai
înțelegi de�aici? Că oamenii ca �
re vor să facă treabă nu sunt
buni? SDC
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PINACOTECA DIN PETRILA
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A 24-a ediție Gaudeamus –
pendulare între vechi și nou

ELI BĂDICĂ

Întocmai ca în ultimii ani, Pavi�
lionul Central de la Romexpo
găzduiește sute de mii de titluri,
aduse de peste 300 de expozanți
care au pregătit peste 800 de
evenimente editoriale și profe�
sionale, derulate pe parcursul
celor cinci zile de târg – dar cu
precădere în zilele de vineri și
sâmbătă. Sigur, din program fac
parte și ateliere dedicate copii�
lor, expoziții și tot soiul de alte
evenimente conexe. 

Invitatul de onoare al acestei
ediții, complet atipic și neașteptat –
pentru că anul trecut, când China
a fost țara oaspete, se anunțase că
Statele Unite ale Americii vor avea
acest statut în 2017 –, este Uni�
unea Europeană, prin Repre zen �
tanța Comisiei Europene în Ro�  
mânia. Poate că este și acesta un
gen de mesaj transmis publicului,
mai ales dacă luăm în considerare
tensiunile politice curente din în�
treaga lume. Bine�cunoscutul scrii�
tor și jurnalist Matei Viș niec este
anul acesta preșe dintele de onoare
al Gaudeamus. Pentru cei care
merg des la târgul de carte al toam�
nei, senzația de déjà vu va fi puter�
nică: nu (prea) s�a schimbat aran� 
jarea standurilor ori organizarea
propriu�zisă a salonului, totul ara �
tă, în linii mari, cam la fel. Ba chiar
și cei care trec pragul Gaudeamus
sunt, în mare parte, cam aceiași.
Excepțiile sunt, desigur, cărțile noi,
abia ieșite din tipar, și cititorii mici,
care parcă vin la târg în număr din
ce în ce mai mare.

CE ADUCE UNIUNEA
EUROPEANĂ LA GAUDEAMUS 

Cel mai însemnat eveniment de la
Gaudeamusul de anul acesta este
prezența Uniunii Europene ca in�
vitat de onoare, așa cum amin�
team și în scurta introducere, mai

ales că vine într�un moment tri�
plu aniversar – 60 de ani de la
semnarea Tratatelor de la Roma,
30 de ani de la lansarea progra�
mului Erasmus și 10 ani de la ade�
rarea României la Uniunea Euro� 
peană. Sub sloganul „Acasă, în Eu�
ropa“, programul Reprezen tanței
Comisiei Europene în România
atinge mai multe paliere, de la în�
tâlniri cu autori români premiați
în Europa (invitații UE sunt Ioana
Pârvulescu, Florina Ilis, Lucian
Dan Teodorovici și Vlad Basarab)
la discuții financiare (Planul de
investiții al Uniunii Europene), de
la arta de a atinge echilibrul între
muncă și viața privată și până la
dezbateri despre meseriile cărții,
ce înseamnă și cum se exersează
scrierea creativă, 2018 – Anul eu�
ropean al patrimoniului cultural,
programul Erasmus, voluntaria�
tul, importanța unei alimentații
sănătoase și variate etc. Copiii au
un loc dedicat lor, unde se întâl�
nesc cu Micul Prinț și cunosc Eu�
ropa prin intermediul jocului și al
imaginației, prin atelierele pregă�
tite pentru ei. Adulții au amenajat
un colț de lectură cu volume eu�
ropene, iar tinerii – și nu numai –
se pot bucura de călătorii prin Eu�
ropa prin intermediul realității
virtuale și al fotografiilor cu fun�
dal de vacanță. Iar atelierele „Săr�
bătoarea gustului“ propun demon �
strații culinare și degustări. De
asemenea, trei expoziții intere�
sante pot fi vizitate în aceste zile
la Romexpo: Cărțile memoriei,
Moștenirea Tratatelor de la Roma
pentru Europa de astăzi și Micul
Prinț. Așa că cititorii chiar au ce
face la standul invitatului de onoa �
re – care este alcătuit din trei
secțiuni: una dedicată dezbateri�
lor și atelierelor, una copiilor și
una lecturii.

Despre cum s�a construit tot
acest program a povestit, pe scurt,
Angela Cristea, șefa Repre zen �
tanței Comisiei Europene în Ro�
mânia, la conferința de presă de

pe 16 noiembrie: „Am pornit de la
carte. Ne�am întrebat care este
rolul ei în viețile noastre. (...) Car�
tea are un rol central și în viața
personală, și în viața profesională.
Așa că firul roșu ar fi echilibrul
dintre aceste două vieți“. Mai mult,
aceasta mărturisea și că „ne�am
gândit ce ar aștepta oamenii de la
noi și am ajuns la concluzia că ar
avea nevoie de informații și dezba�
teri. Am constatat că asta se vrea,
să explicăm direct ce facem, de ce
facem ceea ce facem, să ascultăm
ce nemulțumiri au cetățenii etc.“.
Cât despre invitația neobișnuită ca
UE să fie invitatul de onoare la
Gaudeamus, Angela Cristea a spus,
într�un interviu live la „Adevărul“,
că: „Suntem mari admiratori ai
Târgului de Carte Gaudeamus, ne
doream de mult să se treacă peste
regula aceasta cu invitatul de
onoare, care este o țară de obicei“.
Iar la deschiderea târgului de
miercuri, 22 noiembrie, tot aceasta
afirma: „Cred că este o premieră
mondială ca Uniunea Europeană
să fie invitat de onoare la un târg
internațional de carte și atunci am
încercat să pregătim pentru dum�
neavoastră, pentru iubitorii de
lectură, un stand în care să vă
simțiți ca acasă“. 

DECLARAȚII LA 
DESCHIDEREA TÂRGULUI

Dacă tot am amintit de deschide�
rea Gaudeamusului, trebuie să
menționez că, pe lângă Angela
Cristea, au fost prezenți și Lucian
Romașcanu, ministrul Culturii și
Identității Naționale, Georgică Se�
verin, directorul general al So �
cietății de Radio și Radiodifuziune
(SRR), Liliana Țuroiu, pre ședintele
Institutului Cultural Român (ICR),
Attila Vizauer, pre ședintele Cen�
trului Cultural Me dia Radio Româ�
nia, scriitorul Matei Vișniec, pre� 
șe dintele de onoare al Târgului
Gaudeamus 2017, și multe alte
personalități autohtone. 

Miercuri, 22 noiembrie, a început la București cea de-a 
24-a ediție a Târgului Internațional Gaudeamus – Carte de
învățătură, considerat cel mai mare târg de carte autohton,

proiect inițiat și organizat de Radio România, prin Centrul
Cultural Media, principala componentă a Programului
Lectura. Acesta se încheie duminică, 26 noiembrie. 
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Ministrul Culturii și Iden �
tității Naționale a avut un discurs
scurt și laudativ la adresa târgului
de carte, respectiv a organizatori�
lor acestuia, a precizat că „ne pro�
punem foarte multe în zona cul� 
  turală, a cărții, avem planuri con�
crete“ și a anunțat că în cadrul
unei întâlniri cu Asociația Edito�
rilor și cu reprezentanți ai distri�
buitorilor au fost stabilite o serie
de „planuri pentru încurajarea
lecturii. Unul dintre ele va cu�
prinde și Gaudeamusul, în parte�
neriate, pentru că deja este titu �
larul unui savoir faire extrem de
important, să facă din evenimen�
tul Gaudeamus Călător un prilej
de întâlnire nu numai unde Radio
România are studiouri teritoriale,
ci și în toate capitalele de județ,
astfel încât oamenii, tinerii, elevii,
copiii să aibă șansa să pună mâna
pe carte tipărită, cititul cărții tipă�
rite neavând egal ca experiență“,
a încheiat Lucian Romașcanu.

Georgică Severin, președin �
tele director general al SRR, a
spus Gaudeamus este că „poate
cea mai de succes formă culturală
în care s�a manifestat Radioul în
ultimul sfert de veac“. A adăugat
că „România este extrem de com�
petitivă în primul rând pe plan
cultural. Mă bucur că mă aflu aici,
înconjurat de oameni care cred,
ca și mine, că un atu enorm, gi�
gantic al României este cultura,
creativitatea românească“.

Și scriitorul și jurnalistul Ma �
tei Vișniec, președintele de onoa �
re al Gaudeamus, a accentuat
importanța acestui târg de carte
și, mai ales, semnificația simbo�
lică a prezenței Uniunii Europene
ca invitat de onoare. 

CE NU S-A SCHIMBAT

La început, afirmam că, pentru un
obișnuit al celui mai mare târg de
carte din țară, senzația de familia�
ritate va fi extrem de puternică. Și
asta deoarece standurile editurilor
arată cam la fel ca în anii trecuți –
au fost înlocuite afișele, bine �
înțeles, în funcție de noută țile edi�
toriale –, iar dispunerea lor este
izbitor de asemănătoare – fiecare
editură și�a rezervat, în continua �
re, „locul“ său. Nici reducerile nu
sunt șocante (cu mici excepții, care
oricum nu se aplică la cărțile abia
scoase din tipar), nici numărul
evenimentelor nu s�a împu ținat –
mă scuzați, încă mi se pare enorm
să ai peste 800 de evenimente într�o
piață editorială precum cea româ�
nească, e dăunător din punc tul
meu de vedere, un soi de poluare
fonică și o risipă de energie și 

cuvinte (în paranteză fie spus, Edi�
tura Nemira nu organizează anul
acesta decât o lansare și o sesiune
de autografe cu autori români,
ceea ce e un pas excelent în di rec �
ția pe care cred că ar trebui s�o ia
organizarea de evenimente în ca�
drul târgurilor). 

În linia lucrurilor care nu 
s�au schimbat, haideți să trec în
revistă și proiectele, secțiunile se�
parate de edituri și expozițiile
pregătite de organizatori pentru
cei care trec pragul Gaudeamus.
În primul rând, Invitați de nota
10: Olimpicii României, un pro�
iect care „își propune să aducă în
prim�plan competitivitatea și
excelența învățământului româ�
nesc, să atragă atenția asupra
performanțelor și potențialului
reprezentanților săi de top pentru
viitorul României“, premiază în
cadrul unei festivități de sâmbătă,
25 noiembrie, cinci elevi din Bu �
curești medaliați cu aur la con�
cursuri internaționale. A 15�a edi� 
ție a Concursului Național de Lec�
tură „Mircea Nedelciu“ – poartă
numele scriitorului care a fost
unul dintre fondatorii Târgului
Gaudeamus – „urmărește să re�
trezească interesul pentru lec�
tură al elevilor de liceu“ și are
etapa națională în cadrul târgu�
lui, tot sâmbătă, 25 noiembrie.
Cărțile se întorc acasă, deja bine�
cunoscuta campanie de strângere
de cărți, derulată în timpul târgu�
lui, în beneficiul bibliotecilor pu�
blice din țară. 

Secțiunile separate în târg, ca �
re merită vizitate, sunt Carte și mul�
timedia, Bursa Educația și Salonul
de Carte pentru Copii „Ion Creangă“.
Iar cele trei expoziții de vizionat

sunt În lumea lui Caragiale, Salonul
Național de Inventică și Creație
Științifică Pentru Tineret și Pagini
din istoria radioului.

CE E NOU

Cu toate acestea, nu pierzi nimic
dacă te plimbi dintr�un capăt
într�altul al Pavilionului Central
al Romexpo, ba dimpotrivă, încu�
rajez acțiunea – auzi, din când în
când, lucruri deștepte pe la lan�
sări, te întâlnești cu profesioniști
din industria cărții din toată țara,
îi observi pe scriitori între scrii�
tori, mai tragi cu ochiul în plasele
altora și, bineînțeles, îți cumperi
ultimele apariții (numeroase și,
unele, foarte bune), la timp pen�
tru vacanțele de iarnă. 

Pentru că vremea a fost înso�
rită miercuri și joi, 22, respectiv 23
noiembrie, numărul de vizitatori a
fost ceva mai mare decât de obicei,
când oamenii nu prea se înghesu�
iau în primele zile de târg – e
drept, unii au și un argument solid
să vină spre weekend: unele cărți
sunt aduse din tipar chiar pe ul�
tima sută de metri. Și am văzut
mulți copii și tineri, în grupuri or�
ganizate sau individual, ceea ce nu
poate fi decât un semn bun.

Să sperăm, pentru binele nos�
tru, al tuturor, că în ultimele trei zile
de târg va fi sufocant de multă lume. 

Aș încheia acest material de
la jumătatea târgului de toamnă
cu câteva cărți noi care mi�au
atras atenția și pe care cred că ar
trebui să le avem cu toții în biblio�
tecă, indiferent dacă mergem sau
nu la Gaudeamus. Atrag atenția
că este totuși o listă incompletă –
nu am reușit să citesc/ răsfoiesc/

văd tot ce a apărut – și, ca orice
listă, subiectivă. 

Așadar, la capitolul proză ro�
mânească, aș merge pe combi nația
Intervenția, de Dinu Guțu (Poli�
rom), Greva păcătoșilor sau apo�
crifa unui evreu, de Florin Chir� 
culescu (Nemira), Așa să creas că
iarba pe noi, de Augustin Cupșa
(Humanitas), Moartea unei veve �
rițe, de Dumitru Crudu (Univers),
Numele altora. Povestiri (în prin�
cipiu) scurte, de Cosmin Leucuța
(Casa de pariuri literare), Moartea
lui Igor Alexandrovici, de Pavel Pă�
duraru (Paralela 45). În ceea ce
privește poezia autohtonă, zic că
sunt de neratat Bani. Mun că.
Timp liber, de Elena Vlădăreanu
(Nemira), Maeștrii unei ar te mu�
ribunde, de Claudiu Komartin
(Cartier – plus măcar antologia
cu selec țiile din poezia lui Petre
Stoica, Singurătatea noble țele ei,
ed. Marius Chivu, aceeași edi�
tură), Noaptea Sfântului Alcoolo�
meu, Octavian Perpelea (Casa de
pariuri literare), antologia româ�
nească De ce pisicile n�au coadă.
Antologie de limericks (Art) și cu�
ticular, de Mihók Tamás (Casa de
editură Max Blecher). 

S�a publicat multă ficțiune
străină bună, dintre care amintesc,
în fuga tastaturii, Acuzația, de Ban �
di (Polirom), Fiica ascunsă, de
Elena Ferrante (Pandora M), Casa
Golden, de Salman Rushdie (Poli�
rom), Altă țară, de James Baldwin

(Paralela 45), Pui de cotoroanță, 
de Margaret Atwood (Humanitas
Fiction), Crăciunul în cele mai fru�
moase povestiri (Nemira), Tânărul
neînfricat de la trapezul zburător
și alte povestiri, de William Sa�
royan (Litera), Cele trei fiice ale
Evei, de Elif Shafak (Polirom), Fell�
side, de M.R. Carey (Nemira), Când
muritorii dorm, Kurt Vonnegut
(Art), Zile de Crăciun, de Jeanette
Winterson (Humanitas Fiction).

Dacă preferați non�ficțiune,
atunci aș spune că Elementar,
dragul meu Rache. Detalii ma�
teine sub lupă, de Cosmin Ciotloș
(Humanitas), Istoria lacunelor.
Despre manuscrise pierdute, de
Bogdan Suceavă (Polirom), O
pro punere de corpo�etică femi�
nistă, de Ovidiu Anemțoiacei
(Tra cus Arte), Dominația mascu�
lină, de Pierre Bourdieu (Art),
Acasă, pe drum, de Elena Stancu
și Cosmin Bumbuț (Humanitas),
Fotbal plus ai mei și ai noștri, de
Radu Cosașu (Polirom), Roland
Barthes, mitologii românești, de
Alexandru Matei (Art), O stranie
fascinație, de David Bowie (Pu�
blica), Romanovii (1613�1918), de
Simon Sebag Montefiore (Trei),
Arme matematice de distrugere,
de Cathy O’Neil (Nemira) și Scur �
tă istorie. Panoramă alternativă a
literaturii române, de Mihai Zam�
fir (Polirom) sunt musai. 

Iar dacă vă plac cărțile pentru
copii – sau vreți să le faceți cadou –,
mi s�au părut promițătoare urmă�
toarele titluri: Fetița care a salvat
Crăciunul, de Matt Haig (Nemi),
Regele Piticuț, de Radu Vancu, cu
ilustrații de Irina Dobrescu (Car�
tier), Așa�zisa răpire a Prințului
Oleomargarină, de Mark Twain
(Pandora M), Jungla lui Toco, de
Lavinia Braniște, cu ilustrații de
Anca Smărăndache (Cartier), Cră �
ciunul, de Mihail Al dașin (Fron�
tiera), Catrina și Ma rele Domn�
Somn, de Alina Purcaru, cu ilus �
trații de Mihaela Paraschivu (Car�
tier), Ursulețul Alb ca Neaua, de
Tony Mitton și Alison Brown
(PanDA), Când vine Cră ciunul, de
Antonie Schneider, cu ilustrații
de Maja Dusíková (Cartea Copii�
lor), O dorință de Cră ciun, de Lori
Evert (Curtea Veche), Un Crăciun
elefantastic. Expediție la Polul
Nord, de Joëlle Tourlonias și Mi�
chael Engler (Univers Enciclope�
dic Junior). SDC

Cel mai însemnat eveniment de 
la Gaudeamusul de anul acesta este
prezenţa Uniunii Europene ca invitat 
de onoare. 



INTERVIU REALIZAT DE 
IULIA BLAGA

Rezultatul e un proiect lansat în
15 noiembrie 2017, care constă
din documentarul�web Mame
mici și piesa de teatru Foreplay
(cu Ioana Anastasia Anton, Voica
Oltean, Mihaela Rădescu și Viorel
Cojanu), montată de Ozana Nico�
lau la Centrul de Teatru Educa �
țional Replika din București. Au� 
toarea ne�a dat mai multe detalii
despre acest important proiect.

Cum s-a născut această
inițiativă a ta?

Când eram în clasa a VIII�a, o co�
legă a rămas însărcinată. Asta a
provocat un scandal monstru în
școală, iar colega a dispărut de la
cursuri. Această ostracizare fără
drept de apel la care am fost mar�
toră a rămas cu mine împreună
cu întrebarea: oare cum a reușit
să își crească copilul, având în ve�
dere că a întrerupt școala? Am
fost surprinsă să constat că men�
talitatea din urmă cu 15 ani era
neschimbată și în 2015. 

Am ales documentarul�web
pentru că doar prin intermediul
unui format online (ușor accesibil
inclusiv de pe mobil) puteam să
ajung la cele peste 22.000 de fete
sub 18 ani care devin mame anual
în România. Mi�am dorit să le tran �
smit acestor mame foarte tinere
că nu sunt singure, iar celorlalți
adolescenți că sprijinul lor pentru
colegii aflați într�o astfel de si �
tuație e esențial. Am dezvoltat
web�doc�ul întâi la Visions du Réel –
Festivalul de film documentar de
la Nyon, Elveția, și apoi în cadrul
Go East Film Festival din Wiesba�
den, Germania. Documentarul on�
line e un colaj de confesiuni (in� 
terviuri audio) însoțit de fotografii

din viața mamelor adolescente
sau de ilustrații animate. În spec�
tacolul de teatru Foreplay mărtu�
riile din web�doc se împletesc cu
episoade bazate tot pe poveștile
de viață descoperite în timpul
cercetării și ficționalizate. 

Cât de amănunțită a fost 
documentarea și la ce 
concluzii ai ajuns?

Documentarea a durat un an și ju�
mătate. Am pornit de la cifrele
(îngrijorătoare) din România –
10% din copiii care se nasc în fie�
care an la noi în țară sunt născuți
de mame minore. Apoi am ajuns
la imaginea de ansamblu, care 
mi�a dat de gândit și mai mult –
7,3 milioane de fete sub 19 ani
nasc anual, în lume (iar cauza prin�
cipală a mortalității la adolescenți
este sarcina timpurie). Dincolo de
cifre, m�au interesat foarte mult
poveștile de viață, iar cercetarea a
fost una calitativă. Am discutat cu
aproape 30 de fete din zone și
medii sociale diferite; am cunos�
cut mame adolescente din mediul
rural și din orașe, fete de „familie
bună“, dar și din familii destră�
mate, fete care și�au continuat
studiile, dar și fete care au fost ne�
voite să meargă în centre mater�
nale, fete care și�au dorit copilul
pentru a�și face partenerul fericit,
dar și fete care au fost victime ale

abuzului. E foarte greu să formulez
o concluzie, dar ce m�a atins cel mai
mult e faptul că o treime dintre par�
tenerii fetelor minore sunt bărbați cu
vârste de peste 30 de ani. În ciuda
acestei diferențe de responsabilitate
și maturitate între parteneri, fetele
minore sunt blamate și, ulterior, con�
siderate responsabile pentru creș �
terea copilului. 

Ce ți-ai propus cu acest proiect?

Îmi doresc să fac auzite vocile și
experiențele acestor mame prea
tinere, care nu sunt o categorie
slab reprezentată, ci de�a dreptul
invizibilă. E nevoie de foarte mult
curaj pentru ca o adolescentă să�și
asume creșterea unui copil într�un
moment în care ea însăși abia în�
cepe să înțeleagă cine este. Greu �
tățile mamelor minore reflectă
deopotrivă și cum suntem noi, ca
societate, în anul de grație 2017:
câtă înțelegere avem față de aces te
situații ultradelicate, cât sprijin ofe�
rim și, din păcate, până unde merge
discriminarea. Sper ca proiectul să
deschidă o discuție pe această temă
și să fie catalizatorul unor schim�
bări de adâncime în cei care îl văd. 

Intenționezi să continui 
proiectul pe un alt nivel?

Explicațiile de natură psihologică și,
mai precis, de psiho�genealogie au
jucat un rol foarte important în 

în țelegerea mecanismelor profunde
care duc la sarcini timpurii, dar, pen�
tru o primă întâlnire a publicului cu
acest subiect, mi s�a părut esențial să
transmit, în primul rând, cât e de
dură experiența maternității la vâr�
ste mici și, ideal, cât e de important
ca oamenii să empatizeze cu fetele.
Mi�ar plăcea foarte mult să realizez
și un follow�up, în care să abordez
dimensiunea transgenerațională a
acestui fenomen care ar putea fi
pusă în evidență prin discuții care să
cuprindă trei generații: fetele mi�
nore, mamele lor și bunicile.

Ți-a fost greu să le faci 
pe aceste fete să vorbească?

După primele luni de sarcină, ma�
mele minore se izolează în casă și
reapar în viața socială abia după ce
nasc. Așa că am discutat cu mulți
specialiști:medici, moașe, asistenți
sociali, profesori, psihologi, consi�
lieri școlari, experți în educație se�
xuală și activiști pentru drepturile
femeilor. M�am înarmat cu răbdare
și am petrecut câteva luni în secția
de obstetrică a unui spital. Apoi
World Vision s�a alăturat proiectu�
lui și au început drumurile prin
țară. N�a fost ușor să ne împriete�
nim, pentru că fetele țineau garda
sus, și acesta a fost cel mai bun in�
dicator pentru respingerea cu care
se confruntaseră deja. După ce 
mi�au înțeles intențiile, s�au bucu�
rat că s�a ivit o ocazie de a împărtăși
lu mii versiunea lor despre ce în�
seamnă maternitatea timpurie. 

Ce crezi că ar trebui făcut 
pentru ca numărul acestor
mame adolescente  să scadă?

Părinții au șanse mai mari să își
protejeze copiii dacă discută des�
chis cu ei despre sexualitate, deci
dacă îi tratează ca pe niște adulți,
decât dacă îi tratează ca pe niște
copii – lucru dovedit statistic de

situația din Olanda, țara cu cea
mai mică rată de sarcini la minore. 

Există statistici care arată că
adolescentele ale căror mame
le-au născut foarte devreme 
repetă și ele un pattern?

Compulsia la repetiție și loialita�
tea inconștientă față de istoria
propriei familii au fost observate
și demonstrate de celebra psiha�
nalistă Françoise Dolto, precum și
de cazuistica descrisă de Anne An�
celin Schutzenberger și Bert Hel�
linger. O sarcină la o vârstă mică
este o traumă, iar fetele care sunt
în prezent mame minore au în is�
toria familiei experiențe similare
trăite de predecesoarele lor (ma �
me, bunici sau străbunici) și re �
simțite ca situații de viață nerezol� 
vate. Iar aceste nesoluțio nări din
trecut își caută un răspuns în pre�
zent, prin repetarea experien ței la
generațiile cele mai tinere. 

Ce caz te-a impresionat 
cel mai mult?

Sunt două fete care au un loc
aparte în inima mea. Una dintre ele
este Marta, care la 16 ani a născut
al treilea copil. Marta mi�e foarte
dragă pentru că, la fel ca ea, sunt
multe fete care, odată ce fac primul
copil, rămân acasă să�l crească și
abandonează școala, nu își mai gă�
sesc rostul și ajung să facă până la
majorat și al doilea copil. 

Ca situație socială, la polul
opus, se află Maria cu care m�am
împrietenit foarte bine. Maria a
fost însărcinată în clasa a XII�a,
dar a terminat liceul cu brio, a in�
trat la Facultatea de Drept din Iași
și a terminat cu media 9.93 pri�
mul an de facultate. O admir foar �
te mult pentru că s�a ținut tare și
sper că ea poate fi un model pen�
tru alte adolescente aflate în difi�
cultate. SDC
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OZANA NICOLAU A DOCUMENTAT CAZURILE ADOLESCENTELOR MAME ÎNTR-UN DOCUMENTAR-WEB ȘI O PIESĂ DE TEATRU

„O treime din partenerii fetelor minore
sunt bărbați cu vârste de peste 30 de ani“
Regizoarea Ozana
Nicolau a documentat
cazurile de nașteri tim-
purii, România ocu -
pând locul 1 în UE la
cazurile de fete sub 18
ani care devin mame
(peste 22.000 anual). 

OZANA NICOLAU e licenţiată în regie la Universitatea Naţională 
de Artă Teatrală și Cinematografică București și absolventă a pro-
gramelor Berlinale Talent Campus și Locarno Summer Academy. 
Filmul ei de absolvire, Între prieteni, a fost prezentat în 15 festivaluri
internaţionale, printre care Tampere IFF, ISFF în Drama Greece și
Karlovy Vary. Cel mai recent scurtmetraj, The Island aka Boat Trip, 
a avut premiera internaţională la Festivalul de film din Cottbus.
Spectacolul Foreplay reprezintă debutul ei în regia de teatru, 
iar Mame mici este primul ei documentar web. SDC
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CRISTI IFTIME DEBUTEAZĂ ÎN LUNGMETRAJ CU UN FILM DESPRE RELAȚIA COPII-PĂRINȚI 

„În Marița m-a interesat mai mult
alienarea decât conflictul deschis“
Până să debuteze (la 37 de ani) în lungmetraj cu Marița, Cristi Iftime a studiat filosofie la Babeș-Bolyai și
regie film la UNATC și a realizat mai multe scurtmetraje, printre care 15 iulie (2011), cu Lorena Zăbrău -
țanu, Lucian Iftime, Adrian Titieni și Coca Bloos, selecționat la Berlinale Shorts, și Tabăra din Răzoare
(2012), cu Alexandru Potoceanu și Lorena Zăbrăuțanu, selecționat în Cinéfondation, la Cannes.

INTERVIU REALIZAT DE 
IULIA BLAGA

Marița, un coming�of�age și
parțial roadmovie despre un
tânăr (Alexandru Potoceanu)
care încearcă să se desprindă de
imaginea tatălui (Adrian Titieni),
a luat Marele premiu al juriului
FEDEORA în secțiunea East of
West a Festivalului de la Karlovy
Vary 2017. Filmul îl urmărește pe
Costi, care în preajma Crăciunu�
lui pleacă din București și, în
drum spre cabana închiriată de
familie, se oprește să�și vadă
tatăl. Până la urmă ajung să plece
împreună spre cabană, iar Cră�
ciunul petrecut de toți împreună
(ca altădată) va răscoli proble�
mele cauzate de divorțul părin �
ților și, mai ales, de imaginea
unui tată care n�a știut să fie un
model pentru fiii lui. Marița intră
pe ecrane în 1 decembrie 2017.

În Tabăra din Răzoare era vorba
tot despre o desprindere și des-
pre trecerea la vârsta adultă.
Putem vorbi despre o continua-
re a unui demers început acolo,
actorii principali fiind și ei
aceiași?

Nu există nici o continuitate voită
între cele două filme. Prezența Lo�
renei și a lui Poto în film nu are nici
o legătură cu tema. În urma castin�
gului s�au dovedit cei mai potriviți
actori pentru aceste roluri.

Care e, pe scurt, povestea 
acestui film? 

Am observat în viața reală gestul
reflex pe care îl face mama lui
Costi la finalul filmului (nu pot
să�l numesc acum pentru că aș di�
vulga finalul) și am construit sce�
nariul împreună cu Anca Buja
pornind de la această observație.
În rest, filmul este o ficțiune.

De ce ți-a luat atât de mult timp
până ai văzut filmul gata?

A durat mult până am găsit un
producător care să fie interesat
să�l facă. După ce am avut norocul
să o întâlnesc pe Ada Solomon și
apoi pe Radu Stancu, lucrurile 
s�au îndreptat spre ceva concret
și au dispărut nerăbdarea sau an�
goasele. Nu am identificat încă
opțiuni regizorale pe care să le re�
gret, dar, cine știe, poate pe viitor…

Care a fost cel mai greu lucru în
realizarea filmului?

Cred că montajul și sunetul. La
montaj a fost greu să găsim forma
cea mai suplă din materialul pe care
l�am avut, iar la sunet a fost foarte
dificil să scoatem cea mai bună va�
riantă dintr�un cadru la care au fost
probleme cu priza directă. 

Ce feedbackuri ați primit, tu și
coscenarista Anca Buja, la Ate-
lierul european de scenaristică
ScriptEast la care ați participat
în 2014/ 2015, și cât de mult 
ați modificat scenariul în 
funcție de ele?

E important să dezbați scenariul
atâta timp cât ești încă în faza de
dezvoltare pentru că nu știi de 
un de poate veni o soluție. La Script �
East am avut discuții foarte inte�
resante, dar nu țin minte să fi mo� 
 dificat ceva. În schimb, am scris o
secvență în plus și am căpătat
puțin mai multă claritate în legă�
tură cu ce vreau și ce nu vreau să
fac cu filmul.

Ai știut de la bun început că sti-
lul urma să fie unul realist? Au
scenele din mașină vreo im -
portanță simbolică? (N.red: 
filmul se numește Marița după 
numele Daciei tatălui.)

Evident. Dialogurile și tipul de
observație erau unele realiste 
în că din stadiul de scenariu. Din
mizanscenă, însă, am vrut să re�
cuperez și un anumit discurs de �
spre memorie, iar mașina, pe
lângă faptul că este un vehicul de
la geamul căruia poți observa

schimbările de peisaj, arhitec�
tură și lumină pe durata drume �
ției, este și un obiect care poartă
personajele spre trecut.

Ce le-ai spune spectatorilor
care ar exclama: „Iar scene de
familie la masă!“?

Alții ar putea să zică: „Am mai vă �
zut prim�planuri, iarnă și băr bați
cu barbă în filme românești, sau,
dacă nu le�am văzut în filme ro �
mânești, le�am văzut în filme ne �
românești“. Nu poți mulțumi pe
toată lumea, însă în momentul în
care folosești un element în film
poți să te asiguri că o faci în felul
tău. În ce mă privește, scenele suc�
cesive de masă urmăresc, printre
altele, tranziția personajelor în�
spre starea de beție. 

A fost interesant și greu să ur�
măresc modificările în relațiile
dintre personaje în funcție de sta�
diul de beție în care se aflau și, în
același timp, să restitui realitatea
specifică fiecărui stadiu. Aici am
avut norocul să fiu ajutat de niște
actori incredibili. După cum am
spus și mai devreme, am mai în�
cercat în film astfel de tranziții, pe
care le�am vrut cât mai organice:
schimbări de geografie, de lumină
sau fluctuațiile lui Costi în raport
cu Sandu și cu restul familiei.

Ai scris personajul tatălui 
special pentru Adrian Titieni?

Nu, absolut toți actorii au fost
aleși în urma unui casting care a
durat o vară întreagă.

Înainte de Karlovy Vary spuneai:
„Miza a fost ca spectatorii să pe-
treacă suficient timp cu tatăl, să
se familiarizeze atât de mult cu
prezența și cu poveștile lui, în-
cât să li se pară lor înșiși greu să
se despartă de el“. Mi se pare că
Marița e un fel de The Royal Te-
nenbaums pe grav, dar Sandu
nu e la fel de carismatic precum
Royal și nici la fel de dornic să
repare greșelile din trecut. De ce
ai ținut totuși să faci din el un
personaj care cade ușor în 
penibil și de care băieții lui 

râd pe față?

În primul rând, nu am vrut ca
Sandu să fie genul de individ pe
care să vrei să�l iei acasă, dar am
încercat să obțin, împreună cu
domnul Titieni, o partitură cât mai
complexă și mai nuanțată, cu care
spectatorul să rămână și la care să
se gândească după ce iese din sala
de cinema. Apoi, m�a interesat mai
mult alienarea decât conflictul
deschis, m�au interesat mai mult
cele nespuse decât cele spuse.

Nu cred că Sandu este penibil
și nu îmi gândesc niciodată perso�
najele în termenii aceștia. Dacă
nu se oprește din povestit ca să se
certe cu cei care râd de el este pen�
tru că, în situația în care se află,
nu are altă variantă decât să con�
tinue să povestească. Această lip �
să de variante a personajului în
raport cu propria familie mi s�a
părut a fi dimensiunea lui cea mai
importantă și cea mai tragică.

Ce reacții de la Karlovy Vary ți 
s-au părut cele mai interesante?

Din păcate, nu am reușit să ajung
la festival, dar mi�a reținut aten �
ția motivația juriului care a apre�
ciat mai ales secvențele din ca� 
bană în care membrii familiei „își

sărbătoresc întâlnirea și se bucu �
ră de ea spontan“, de parcă nu ar
fi trecut printr�un divorț.

Următorul tău film va fi tot o
poveste despre maturizare sau
ai încheiat o etapă?

Fără să�mi propun neapărat o
temă anume, am observat că până
acum m�au atras momentele în
care personajele mele principale
sunt pe cale de a deveni altcineva,
acele morți cu m mic care ne tra�
versează pe rând viața. Poate fi
maturizarea sau orice altă trans�
formare ireversibilă.

În lungmetrajul meu urmă�
tor, Zur, un fotograf care se simte
alienat în orașul mic în care tră �
iește intră în relații de putere cu
cei din jurul lui, ceea ce îl ero�
dează și îl obligă să se transforme.

Ce părere ai despre faptul că în
acest an au fost terminate atât
de multe lungmetraje de debut?

Una foarte bună. La cât mai multe!

Dar de ce crezi că, oferta totuși
diversificându-se, românii nu 
s-au înghesuit să vadă filme
românești?

Și eu mă întreb același lucru, dar
încă nu am găsit vreun răspuns. SDC

MARIȚA
Regie: Cristi Iftime

Scenariul: Cristi Iftime, 
Anca Buja

Imaginea: Luchian Ciobanu
Montajul: Dragoș Apetri

Scenografia: Mălina Ionescu
Cu: Alexandru Potoceanu,

Adrian Titieni, Lorena
Zăbrăuţanu, Ana Ciontea, Bog-
dan Dumitrache, Lucian Iftime,
Dan Chiorean, Victoria Cociaș
Producători: HiFilm Produc-

tions, deFilm
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DESIRÉE HALASEH

În cazul primei variante, poți să
dormi liniștit și înainte, și în tim�
pul aventurii tale indiene, asigu�
rat fiind că hotelul se află într�o
zonă sigură, camerele sunt la cel
mai înalt nivel de curățenie, wi�fi�ul
funcționează și room�service�ul e
disponibil 24/ 24. 

Mai adaugi câteva rupii și te
trezești că ești tratat ca un maha�
rajah, de servitori cu țeasta în
turbane și cu surtuc aurit, poate
ai și o priveliște panoramică asu�
pra colinelor de forturi și palate,
masajul ayurvedic vine la pachet
cu un maseur neobosit și insis�
tent, iar singura ta grijă e să pre�
dai cheia zilnic la plecare pentru
ca paharele de cristal și aș ter �
nuturile de mătase să fie lună
când revii. Am încercat asta. O
dată! Ce te întrebi înainte de a
arun ca rupiile din buzunarul tău
în buzunarul recepționistului pe�
dant din fața ta?

lLocalizare. Hotelul/ guest�house�ul
e ușor accesibil sau trebuie să
străbați vreo zece străduțe pieto�
nale unde nici ricșa nu te duce?
Farmacia, restaurantele, magazi�
nele, obiectivele turistice sunt la
îndemână?

l Facilități. Există apă caldă, aer
condiționat, wi�fi 24/ 24, sau
funcționează după un program de
raționalizare a resurselor?
l Check�out. Pot să dorm regește
până la ora 10, să iau mic dejunul
încă o oră și apoi să�mi fac bagajul,
urmând să�mi iau rămas bun pe la
12? Sau la 8:30 recep ționistul nu
mai poate de anticiparea primirii
noilor rezidenți?
l Taxe. Prețul camerei inclu de
service�tax, TVA sau luxury tax
(adică încă vreo 25%)? Hai să�ți
spun un mic secret: de obicei nu.

Evident, în India nimic nu e
așa simplu precum pare. Peste
noapte prețurile cresc, facilitățile
dispar sau costă extra, zâmbetul e
înlocuit de un rânjet compătimi�
tor sau sfidător, după caz. Oricum
ar fi, e inutil să te opui. Doar vei
înrăutăți situația. Fie te vei trezi
că trebuie să părăsești camera a
doua zi la prima oră, fie vei plăti
dublu, fie va trebui să te muți în
altă cameră.

Spre exemplu, în timp ce îți
scriu toate astea, recepționistul
hotelului Marvel (!) din Darjee�
ling mă informează după 3 ore și
patru apeluri telefonice că... de
fapt nu există conexiune la inter�
net în camera mea, că reșoul pe
care îl are în dotare nu e compa�
tibil cu actuala priză, iar dacă
chiar�chiar�chiar mi�e așa frig (sunt
maximum vreo 15 grade în ca�
meră), aș putea să mă mut la eta�
jul trei, unde reșoul va funcționa,
dar toaleta e în stil indian. Nici nu
intră în discuție.

(Între timp, un domn înfă șurat
într�o pătură însoțit de un tip
scund și de încă unul purtând o
pereche de ochelari cu dioptrii hi�
perbolice s�au precipitat în came �
ra mea de la primul etaj al ho� 
 te lului Marvel, discutând aprins
despre înlocuirea prizelor. Sau
cel puțin asta am înțeles din bru �
ma mea de hindi acumulată cu
greu în ultimele 3 luni. Răbdare.
Muuuultă răbdare.)

l Toaleta. În timp ce în marile ho�
teluri vei găsi vasul de toaletă și
hârtia igienică drept standard, în
restul locurilor ar fi de bun augur
să înțelegi o anume terminologie:

– attached bath/ private bath/
with bath:bingo, camera ta e echi�
pată cu toaletă personală;

– common/ no bath: stai la
rând, toaleta e la comun;

– indian style/ squat: ai ghi�
cit, o gaură�n pământ!

E important de reținut faptul
că, deși inițial se laudă că abundă
cu facilități, e foarte posibil ca apa
caldă să funcționeze doar la anu�
mite ore din zi sau să fie distri�
buită la găleată dimineața și seara.

În cazuri mai fericite, toaleta
poate dispune de un geyser (un fel
de centrală termică) care trebuie
pus în funcțiune cu cel puțin 30 de
minute înainte de a folosi apa
caldă. Caută butonul de pornire
cu atenție, nu de puține ori l�am
găsit în afara camerei, pe coridor.

(Problema mea cu reșoul a fost
soluționată cu succes! În loc să în�
locuiască prizele sau să cumpere
un adaptor, au înlocuit cablul re �
șoului cu totul. În doar 4 ore.)

TIPURI DE CAZARE

l Buget: camerele sunt ex�
trem de simple, un pat și două
scaune, un ventilator și o plasă de
țânțari. Toaletele sunt comune și
curățenia lasă de dorit.

l Guest house: se simte clar
diferența, de la ventilator la aer
condiționat, TV satelit și toaletă în
cameră. Majoritatea însă își în�
chid porțile după orele 20 sau 22,
așa că ar fi bine să�i anunți din
timp dacă vei întârzia seara în
oraș.

l Home stay: practic stai în
una din camerele unei familii in�
diene. Drept recompensă vei afla
mai multe despre cultura și viața
de zi cu zi a familiei tipice indiene,
precum și o grămadă de ponturi

și povești interesante despre lo �
cul pe care îl vizitezi. 

Primele trei luni petrecu�
te în India, în Abishek din Surya 
Sa dan, în Jaipur, mi�au oferit lec �
ții zilnice despre societatea și
mentalitatea indiană, fără de ca �
re nu m�aș fi încumetat să re vin
la sânul mamei India de încă
două ori.

l Heritage Hotel: nimeni n�a mu �
rit de prea mult lux! Tratamentul
regal e normă și nu te vei mulțumi
cu nimic mai puțin decât perfec �
țiunea.

Și nu uita: orice călătorie în
India e magică. Nu lăsa mici deta�
lii să te priveze de experiența fas�
cinantă a Indiei. Nu vei mai fi
niciodată la fel. SDC

Unde dormi diseară? Prima dată în India
Fac parte din catego-
ria aia enervantă de
călători care e de pă -
rere că se poate ocu -
pa lejer și de capul ei
de procesul cazării în
India. În căutarea ca -
merei perfecte.
Shangri-la-ul hote -
lurilor indiene. Trebuie
să știi însă de la în-
ceput că există doar
două variante mari și
late de a înțelege con-
ceptul de cazare în in-
credibila țară a tuturor
posibilităților: fie te
bazezi pe o agenție de
turism cu experiență,
fie ai nervi de oțel.

Priveliștea de pe terasa unui hotel din Udaipur către lacul Pichola

Heeritage hotel în Jaipur

Cea mai bună cazare de pe malul Mării Arabiei
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În topul celor mai bine vândute
cărți din America în acest an s�a
petrecut un mic miracol: au fost
două cărți de poezie. Pe 15 ia�
nuarie 2017, Lapte și miere de
Rupi Kaur a ajuns pe locul 1 al
celor mai bine vândute cărți,
după ce stătuse mai bine de ju�
mătate de an în top. 

În luna octombrie, o a doua carte
i�a făcut concurență:The Sun and
Her Flowers (Soarele și florile
sale, încă netradusă în română)
de aceeași Rupi Kaur. Încântată
de ambele cărți și de miracol, am
pornit în căutarea unei explicații,
iar răspunsul m�a condus într�un
loc neașteptat: Instagram.

După ce am terminat și a
doua carte de poezie a lui Rupi
Kaur în mai puțin de două ore, am
simțit acea bucurie rară de a fi
citit poezie. Am citit versuri, am
înțeles metafore, m�am emoțio �
nat, deci sunt profundă – mi�am
zis, mândră de realizarea mea. Câ�
teva versuri, mai scurtuțe, au fost
fotografiate cu intenția să apară
pe Facebook, singurul loc adecvat
pentru a demonstra ce persoană
citită sunt. Un exemplu, cu scuze
pentru traducerea după ureche:
„ironia singurătății/ este că o sim �
țim/ cu toții în același timp“ („îm�
preună“, Rupi Kaur). Sau: „aștepți
pe cineva/ care nu se mai întoar �
ce/ asta înseamnă/ că îți trăiești
viața/ sperând că cineva va rea�
liza/ că nu poate să și�o trăiască
pe a sa fără tine“ („nu așa funcțio �
nează revelațiile“, Rupi Kaur).

Am terminat cartea cu poftă
de a citi mai multă poezie și, pen�
tru că nu mă pricep la domeniu,
am căutat recomandări de „cele
mai bune cărți de poezie ale lui
2017“. Lista respectivă, compilată
pe baza notelor cititorilor de pe
Goodreads, în ale căror gusturi li�
terare am încredere, cuprindea
nu mai puțin de patru cărți de
poezie cu autori descriși în ter�
meni precum „vedeta Youtube“,

„vedeta Instagram“, „popularul vi�
deoblogger“. Rupi Kaur este unul
dintre acești autori.

Rupi Kaur are 26 de ani, iar
versurile sale au devenit faimoase
pe Instagram. Poeziile ei sunt
scurte și în general însoțite și de
schițe alb�negru. Cele pa tru�cinci
versuri împreună cu ilus trația
încap perfect pe 512x512 pixeli,
cât este dimensiunea la care sunt
afișate fotografiile pe Instagram.
Vezi o farfurie cu mâncare, vezi o
cană de cafea înconjurată de
obiecte de papetărie în culori pas�
telate, vezi un citat dulce�amar
despre viață, vezi un apus de
toamnă, vezi o poezie scurtă. Este
mediul perfect pentru câteva ver�
suri. Rupi Kaur are un public pe
Instagram de aproape două mi�
lioane de persoane.

„Instapoeții“, cum sunt pore �
cliți, nu fără malițiozitate, sunt un
fenomen născător și de speranță,
dar și de îngrijorare. Pe de o parte,
poezia se citește și se vinde din
nou, în tiraje de invidiat de aproa �
pe orice autor. Au apărut nume
noi de poeți care vând peste 150.000
de volume de poezie, inclusiv din
cărți publicate pe cont propriu,
fără să aibă o editură în spate. Pe
de altă parte, valoarea poeziei e
criticată aspru de lumea literară,

autorii fiind acuzați că duc în de�
rizoriu ideea de poezie.

Există și în România un feno�
men asemănător, apărut chiar îna �
intea poeziilor virale de pe In s� 
ta gram. Iv cel Naiv, un anonim
care publica poezie inițial pe blog,
apoi pe contul de Facebook, a
avut una dintre cele mai bine vân�
dute cărți la târgul de carte Gau�
deamus, atunci când s�a lansat în
2011. Ca și în cazul lui Rupi Kaur
și al celorlalte nume care au cuce�
rit Internetul prin poezie, se poate
discuta despre valoarea literară 
a operei. 

Dar atunci când oamenii de
litere se plâng că poezia nu se
cumpără, iar câteva milioane de
oameni citesc poezie zilnic, în�
seamnă că cineva nu înțelege ceva.
Cu precizarea că numele lui „ci�
neva“ sigur nu este Rupi Kaur. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

În definitiv, care este sursa pri�
mară de nemulțumire, ce declan �
șează furia și produce clocotul
unei bune părți a societății ro �
mânești? Ce animă în continuare
oamenii să protesteze pe rețelele
sociale și să își ducă protestul,
când este nevoie, în stradă?

Agresiunea constantă care pe par�
cursul anului 2017 s�a făcut sim țită
în ceea ce înseamnă mediul econo�
mic, sistemul de justiție și societa�
tea civilă merită să intre în niște
anale. Determinarea în a trece
orice linie roșie, în a folosi propa�
ganda agresivă, chiar minciuna
sfruntată pentru a înlocui adevă�
rul și faptele obiective nu are egal
în istoria noastră recentă. De la
OUG 13 și până astăzi, mașinăria
PSD�ALDE nu a obosit, ci brevetează
metode tot mai sofisticate pentru 
a�și atinge țelu rile. Din păcate, acum

pare, mai mult ca niciodată, că vic�
toria le este aproape. 

Cu siguranță, Liviu Dragnea,
Călin Popescu�Tăriceanu și arma�
tele lor bine motivate se așteaptă
ca, în cele din urmă, partea din so�
cietate care li se opune să cedeze.
Să își vadă de treabă, de miniva �
canța de 1 decembrie, de Crăciun și
de Anul Nou sau chiar să emigreze.
E OK și toți deodată, depinde nu �
mai de capacitatea de procesare 
a călătorilor în aeroporturi și de

numărul de bilete de avion dispo�
nibile. „De data asta e care pe care,
o să vă facem să vă plângeți în
pumni! Suntem mai puternici de �
cât voi, mai hotărâți ca niciodată să
mergem până la capăt“, par să
transmită în cor păpușarii din spa�
tele serilor de boceală ipocrită de
pe la Antena 3 sau România TV.

În vreme ce pervertirea Legilor
Justiției sau „Revoluția Fiscală“ ocu �
pă pe merit agenda publică, un alt
război, pe un flanc mult mai subtil,
se duce împotriva societății civile.
În orice operațiu ne amplă de pre�
luare în forță a unui stat, reducerea
la tăcere a militanților din zona ci�
vică constituie un element esențial.
Au acaparat instituțiile democra�
tice, au la degetul mic radioul 
și televiziunea, le�au mai rămas
ONG�urilor de pus la locul lor. Vio�
lul tacit al Legii ONG�urilor pus la
cale de iluștrii Liviu Pleșoianu și

Șerban Nicolae întregește imaginea
de ansamblu și face parte inte�
grantă din tabloul general al captu�
rării statului și prefacerii acestuia
după chipul și asemănarea celor
care dețin astăzi puterea. 

Deocamdată, reacțiile împo�
triva modificărilor introduse de
cei doi eminenți doctori în slăbit
statul de drept au fost destul de
reduse ca intensitate și efect, căci
Iordache a turat motoarele în Co�
misia de Stâlcit Independența
Justiției, iar Tudose a turat mo�
toarele la Guvern până n�a mai
înțeles nimeni ce taxe și impozi�
te are de plătit de la anul. Dacă
însă scandalul privind legea care

reglementează funcționarea asocia �
țiilor și fundațiilor va lua amploare,
să nu aveți nici o grijă că nu va
exista replică. Tot arsenalul de in�
vective la adresa lui Soros și a celor
spălați pe creier prin ONG�urile
acestuia va răsări de îndată, până
când nu va mai rămâne piatră pe
piatră din încrederea pe care
multe instituții ale societății ci�
vile și�au dobândit�o în mulți ani
de muncă pe teren și efort de co�
municare în rândul românilor.
Poate că legea nu va trece așa cum
își doresc Pleșoianu și Nicolae,
dar o brazdă groasă de noroi tot
vor fi întors peste trupul firav al
sectorului ONG de la noi. SDC

GEORGE ONOFREI
DOI-ZECE, PROBĂ!

Următoarea luptă se dă 
„cu omuleții lui Soros“

#instapoezie
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soției sale, a făcut înconjorul lumii.
Chiar și în România acelui an, tragi �
cele evenimente au fost relatate
imediat, în serial, în revista „Flacăra“.

Manson își datorează celebri�
tatea și fascinația pe care o exercită
faptului că asasinatele brutale
comise de adepții lui s�au petrecut
într�un moment crucial pentru
America. La sfârșitul anilor ’60
Statele Unite fierbeau, la capătul
unei decade epuizante, caracte �
rizată de profunde transformări
sociale și culturale. Un adevărat
cocktail exploziv: războiul din Viet�
nam, Richard Nixon la Casa Albă,
asasinările consecutive ale lui
Robert F. Kennedy și Martin Luther
King, dar și mișcarea hippie și așa�
numita „Summer of Love“, începută
în 1967 și încheiată simbolic prin
violențele anului ’69, Manson și
morții de la festivalul Altamont.

Asasinatele comise de clanul Man�
son au devenit astfel, pentru mulți,
„o imagine a contraculturii luând�o
razna, a războiului raselor, a violenței
ca mijloc de expresie politică“, spune
Brian Levin, director al Centrului
de Studiere a Urii și Extremismului
la California State University. „Chiar
și în 1969, Manson însemna lucruri
diferite pentru grupuri diferite de
oameni. Tinerii care se opuneau gu�
vernului îl pri veau ca pe un soi de
Che Guevara. Elemente diferite ale
populației îl vedeau ca pe un om
care a avut o copilărie grea și care
urma să fie și mai puternic pedepsit
de sistemul penitenciar“, explică  Jeff
Guinn, autor al biografiei bestseller
din 2013 The Life and Times of
Charles Manson.

Prin Manson, cultura tinerilor
a căpătat dintr�o dată o imagine
extrem de sumbră și tulburătoare.
În contextul tulbure social și politic
al Statelor Unite de atunci, Manson
și imaginea sa au căpătat o conotație
politică. „Manson rebelul, răsculatul,

vegetarianul radical gata să ucidă
pentru onoarea sa“, explică Daniel
Kane, confe ren țiar la Sussex Uni�
versity. „E grețos și dement, dar este
și fundamental politic, cum și tero �
rismul actual este politic.“

Există astfel o întreagă cultură
populară impregnată de imaginea
lui Manson. Melodii pop, operă,
nume de scenă sau formații, filme,
seriale, animații, tricouri, chiar și
haine pentru copii poartă efigia
lui. Fără scrupule, cineva a scos pe
piață în 1970 albumul Lie:The Love
and Terror Cult, înregistrat de Man�
son înainte de a intra în pușcărie.
La fel de lipsiți de scrupule, Guns
N’Roses au introdus un cântec 
de�al lui pe albumul Lies, o mișcare
foarte controversată (dar eficace,
cu priză la public). Marilyn Manson
și�a construit jumătate din numele
de scenă pe baza lui Charlie. La
moartea acestuia, Marilyn a gafat
punând pe Twitter anunțul însoțit
cu un link spre o piesă a acestuia,
mișcare taxată aspru de către Paul
Stanley de la KISS.

Acest impact asupra culturii
populare a fost mană cerească pen�
tru un psihopat narcisist precum
Charles Manson, căruia o schimbare
a legii californiene i�a asigurat, nu
pe scaunul electric, ci într�o „lojă“,
statutul de spectator al propriei
glorii, de după gratii, vreme de
jumătate de secol. O fascinație pe

care Manson a știut să o întrețină
permament. „Iubea atenția, știa să
își joace rolul“, spune Daniel Si�
mone, care a înregistrat sute de
ore de conversații cu Manson pen�
tru o carte. „Când discutam se com�
porta perfect normal. Cum îndrep�
tai spre el un microfon sau o cameră
de luat vederi, se schimba într�o
cu totul altă persoană.“

„De fapt, toate aceste reprezen �
tări culturale nu vorbesc despre
Charles Manson“, crede psihiatrul
Gayani DeSilva. „Ele vorbesc despre
indivizii care răspund astfel la
provocările lui Manson, despre
propriul lor psihic. Fiindcă un so�
ciopat este foarte, foarte priceput
în a scufunda oamenii în propriile
lui psihoze.“

„Am dezvoltat un segment cul�
tural foarte disfuncțional și pervers,
care se concentrează pe violență
și demenți malefici care o exer cită.
Manson este celebrat de foarte
mulți dar locul lui este în lada de
gunoi a istoriei“, spune Brian Levin.

Iar Paul Guinn crede că este greșit
să supraestimezi „imaginea malefică“
a lui Manson, punând la îndoială
„talentele“ acestuia: „Spre deoesebire
de Hitler, Charlie n�ar fi reușit
niciodată să facă o întreagă națiune
să îl urmeze. Dar, cu sigu ranță, a
putut face o întreagă na țiune con �
știentă de prezența lui. Este o mare
diferență“. SDC

Charles Manson: moartea 
unui laș transformat în vedetă

Manson și „familia“ sa, o gașcă de
puști rătăciți, și�au asigurat trista
celebritate printr�o serie de crime
brutale comise în California în au�
gust 1969. Manson nu a participat
la asasinate, dar a fost găsit „re�
sponsabil legal“ de comiterea lor:

interpretând într�un mod aberant
versurile piesei Helter Skelter a
celor de la Beatles, acest ratat de
treizeci și ceva de ani, cu influență
asupra minților slabe, și�a pus dis�
cipolii să comită crimele, convins

că va declanșa un război interrasial.
Sau poate că, printre altele, își vărsa
frustrările asupra celei mai celebre
dintre victimele sale, actrița Sharon
Tate, o tânără și frumoasă vedetă,
căsătorită cu regizorul Roman
Polanski și care era însărcinată în
luna a noua.

Crimele au făcut vâlvă în Ame �
rica anului 1969, iar imaginea lui
Polanski, doborât de durere pe
treptele casei sale, cu ușa pe care se
vede cuvântul „PIG“, scris cu sângele

Într-un alt context, Charles Manson ar fi rămas în ochii tuturor un lider
mărunt al unei micro-secte, laș și penibil, o notă de subsol într-o carte
de criminalistică, uitat la repezeală. Dar momentul în care s-au petrecut
crimele comandate (și nu comise) de acesta, ca și victimele alese i-au
asigurat insignifiantului Manson statutul de „geniu al răului“ și o putere
de fascinație covârșitoare și detestabilă asupra unui segment al culturii
populare, echivalentă doar cu fascinația exercitată de Che Guevara, 
alt asasin mult prea adulat de capetele seci și de alți idioți utili.
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„Suplimentul de cultură“ 
este tipărit cu sprijinul 

Adevărul Holding

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“.

nLumea operei deplânge dispariția
iubitului bariton rus Dmitri Hvoros�
tovski (foto sus), care a încetat din
viață în a ceastă săptămână, la vârsta
de doar 56 de ani. Născut în Siberia,
Dmitri Hvorostovski a început prin
a cânta într�o formație de heavy
metal îna inte de a�și face un nume
în lumea operei, după ce a câștigat
în 1989 concursul BBC Cardiff Sin �
ger of the World.
nSpecialiștii estimează că noul film
din seria Star Wars, The Last Jedi,
va avea încasări de peste 200 de mi �
lioane de dolari în primul week end
de la lansare, numai în Statele Unite.
Această analiză dă ca sigur aproape
un nou succes glo bal de peste un
miliard de dolari pentru un film
din franciza Star Wars.
n Realizatorii serialului „veteran“
Lege și Ordine: Brigada specială,
ajuns acum la sezonul 19, vor ataca
scandalul Harvey Weinstein, cu un
episod ce urmează să fie difuzat
anul viitor, despre hărțuirea se xu �
ală. Nu la Hollywood, ci în industria
transporturilor aeriene. Realizatorii

spun că episodul se afla deja în lu�
cru la momentul izbucnirii scan�
dalului Weinstein.
n Ar fi David Lynch interesat să
rea lizeze un nou sezon din popu�
larul serial Twin Peaks? „Am învățat
că, în viață, e bine să nu spui nicio �
dată «niciodată»“, a răspuns regi�
zorul, într�un interviu acordat
revis tei „The Hollywood Reporter“,
subliniind că, totuși, e destul de
devre me pentru a hotărî o posibilă
reîntoarcere.
n Imaginea de bețiv și scandalagiu
a lui Peter O’Toole este „extrem de
exagerată“, spune scriitorul Alexan�
der Larman, care lucrează la o bio �
grafie a celebrului actor. „Evi dent
că bea și că făcea excese“, spune
Larman. „Dar nu cred că multe din�
tre poveștile despre el sunt și
adevărate. Lui Peter O’Toole îi plă �
cea să inventeze astfel de povești,
fiindcă îi era mai la îndemână să
joa ce rolul unui scandalagiu bețiv“.
Larman, care studiază arhiva lui
O’Toole, spune că documentele arată
mai degrabă că actorul era un „om
foarte sensibil și organizat“ și că

înainte de moartea sa în 2013 lucra
la două scenarii.
n Ideea unui serial bazat pe ro�
manul Stăpânul inelelor nu prea
îi încântă pe actorii care au jucat
în adaptarea semnată de Peter
Jackson. Inițial, John Rhys�Davis,
interpretul lui Gimli, a fost indig�
nat: „Chiar e nevoie să îl refaci?
Nu cred că sunt motive artistice
în spatele acestei decizii, doar
foame de bani!“. Andy Serkis, in�
terpretul lui Gollum, mai prudent,
a dat de înțeles că rolul nu îl prea
interesează. „Am sen zația că mi�am
petrecut deja o mare parte de viață
participând la această aventură.
Cred că este ne voie de o abordare
nouă. Le doresc succes.“
nNoul film al lui Kenneth Branagh
(foto jos), Crima din Orient Express,
nici nu și�a terminat excursia pe
marile ecra ne, că producătorii pre �
gătesc o altă producție bazată pe un
roman de Agatha Christie, Moarte
pe Nil. Deocamdată, Branagh nu a
semnat contractul pentru a realiza
filmul și pentru a�l juca, încă o dată,
pe Hercule Poirot. SDC

John Lasseter, șeful departamen�
tului de animație al studiourilor
Pixar și Disney, ia o pauză în urma
unui articol publicat de „The Hol�
lywood Reporter“ în care foști și
actuali angajați ai Pixar îl acuză
de „comportament neadecvat“.

Într�un comunicat oficial, Las�
seter își cere scuze de la cei „care
au suportat din partea lui câte o
îmbrățișare nedorită“ și anunță
că își ia un concediu de șase luni
pentru „a începe să îmi port mai
bine de grijă“.

Care este comportamentul „ne �
adecvat“ care i se reproșează lui Las�
seter? Ei bine, se pare că șeful Pi xar
este vinovat de faptul că obiș nuia
să își îmbrățișeze și sărute frecvent
colegii și să facă unele comentarii,
lucruri pe care cei care au vorbit,
a nonim, cu „The Hollywood Re�
porter“ îl consideră o „invadare ne �
per misă“ a spațiului personal.

„Nu contează cât de bune mi�au
fost intențiile, lumea are dreptul
să își stabilească propriile limite
și acestea să fie respectate“, spune
comunicatul oficial. S�ar putea
ajunge astfel la concluzia că:1. John
Lasseter nu a fost acuzat de hărțuire
sexuală de nici un angajat (lucrurile
ar fi fost descrise cu totul altfel în
articol), dincolo de acest compor�
tament; și 2. în actualul climat de
isterie din SUA și Hollywood, nici
măcar Disney și Pixar nu vor să riște
nimic și își iau măsuri de precauție.

De altfel, articolul din „The Hol�
lywood Reporter“ susține că obice �
iu rile lui Lasseter au făcut�o pe ac �
trița Rachida Jones să părăsească
echipa de scenariști a filmului Toy
Story 4. Reprezentanții actriței au
ne gat însă această acuzație, susți �
nând că plecarea ei s�a datorat unor
„diferende artistice și filoso fi ce“. Nu
au uitat însă să adauge și vechiul
refren că „femeile și persoanele de
culoare nu sunt suficient de bine
reprezentate la Pixar“.

John Lasseter este, alături de Ed
Catmull, fondatorul popularelor
stu diouri Pixar și una dintre prin�
cipalele forțe creative din spatele
producțiilor lor. El a regizat Toy Story,
A Bug’s Life și Cars și a produs toate
celelalte producții, fiind recompensat
și cu două premii Oscar pentru
munca sa. SDC

Taifunul Weinstein
lovește în Pixar

PE SCURT

Site�ul Gizmodo s�a folosit de criti �
cile înregistrate de agregatorul
Metacritic pentru a întocmi o listă
a filmelor care, în ultimii 17 ani,
au divizat specialiștii cel mai mult. 

Fără nici o surpriză, lista este
plină de producții ale unor „provo�
catori“ precum Lars von Trier, Ter�
rence Malick sau Jonathan Glazer,
ce ies în evidență din cele 9.000 de
filme luate în considerare de către
editorii de la Gizmodo. Filmele care
au împărțit cel mai mult criticii
sunt:
1. Melancholia
2. The Counselor
3. Sin City

4. The Neon Demon
5. Inception
6. The Hateful Eight
7. 21 Grams
8. Youth
9. Under the Skin
10. Somewhere
11. The Wolf of Wall Street
12. The Passion of the Christ
13. Savages
14. To the Wonder
15. I Heart Huckabees
16. Spring Breakers
17. Nymphomaniac: Volume I
18. mother!
19. Extremely Loud and Incredibly
Close

20. A Million Ways to Die in the
West

În același timp, Gizmodo a mai
întocmit un clasament, al fil me lor
asupra cărora critiicii par să fi fost
aproape unanim de acord că sunt
pline de calități:

1. Boyhood
2. Gravity
3. Moonlight
4. A Separation
5. Carol
6. Get Out
7. American Splendor
8. Spirited Away
9. Midnight in Paris
10. Dallas Buyers Club SDC

Lista celor mai controversate
filme ale ultimilor ani

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU



16
ANUL XIII NR. 586

25 NOIEMBRIE – 1 DECEMBRIE 2017fast food 
www.suplimentuldecultura.ro

Acțiunea din povestioara de azi
se petrece într�un oarecare oră �
șel de vreo cinșpe mii de locui�
tori, în al cărui liceu postul de
profesor de limba latină urma să
nu mai fie vacant. 

Într�o dimineață, preotul Sava,
care era și profesor de religie, in �
tră în sala clasei a zecea însoțit de
domnișoara Sonia.

— Bună dimineața, dragi elevi,
am plăcerea să o prezint pe noua
voastră profesoară de latină. Vă
rog să fiți respectuoși cu dum�
neaei. Dacă aveți întrebări, vă rog
să le adresați acum.

Marian a agitat corect două
degete, motiv pentru care i s�a
permis să întrebe:

— Doamna profesoară, de ce
trebuie noi să învățăm latina?

— În primul rând, bine v�am
găsit. Limba latină este leagănul
multor limbi europene, iar stu�
diul ei ne ajută să înțelegem mai
bine însăși etnogeneza poporului
nostru.

— Dar de ce se spune despre
ea că este o limbă moartă?

— Este doar un fel de a spune,
din cauză că latina nu se mai vor �
bește în mod curent. Dar ea trăiește
prin celebrele citate istorice, pre�
cum și prin faptul că, la Vatican,
slujbele ținute de Papă sunt pre�
ponderent în această limbă.

Din banca trei, șugubățul Ma �
tei își cere dreptul la cuvânt:

— Dar dacă latina este o lim bă
moartă, de ce trebuie noi să o de�
ranjăm? Poate sughiță în cavoul ei,
acolo, din cauza noastră, hi hi!

Bărbia Soniei începu să tre�
mure timid, apoi din ce în ce 
mai tare, mai ales că în toată clasa
începu un zumzet de chicoteli,
care a culminat cu același Matei
care, vrând parcă să răsuceas�
că cuțitul în sufletul plăpând al

profesoarei, a dat lovitura finală
a matadorului:

— Eu cred că limba asta
moartă o folosiți ca să vorbiți cu
morții!

Nu știu cum se spune la cro�
codil în latină, dar lacrimi din
astea avea în ochi sărmana femeie
când a părăsit clasa și nu s�a mai
întors. Se pare că unii oameni 

nu sunt făcuți să fie dascăli. Dar
părintele Sava vede oportunități
acolo unde alții văd dezastre.

În scurt timp, oameni de peste
tot îl căutau pentru marea lui
inovație, și anume servicii de po�
menire a morților cu confirmare
de primire de pe lumea ailaltă.
Cel mai recent a fost pentru vă�
duva lui Aurel. După slujbă, Sonia
s�a aplecat asupra mormântului:

— Băi, Aurel… ius, salve! Ia
spune, sărmăluțes și colivas la
tine au ajunsus? Aha! Dar spune,
sărmăluțe gustoase fuerunt? Doam �
nă, a zis că sarmalele sunt bune,
dar să�i mai trimiți niște rachiu,
că tare i�a mai plăcut în timpul
vieții. A mai zis că te iartă pentru
aventura cu poștașul, dar pentru
asta trebuie să mai pui 50 de lei la
părinte. SDC

Doillon (care în ultimii ani a găsit
tot mai greu finanțare pentru fil�
mele lui) a spus da, dar dezvol�
tând proiectul și�a dat seama că
putea face nu doar un documen�
tar, ci un film artistic. I s�a spus
OK, l�a contactat pe Vincent Lin�
don care a spus Bien sûr și s�a
apucat de cursuri de sculptură,
deși de fapt nimeni nu mai știe azi
cum lucra Rodin. În rolul lui Ca�
mille Claudel, Doillon a distribuit�
o pe cântărea ța Izía Higelin (fata
cantautorului Jacques Higelin), iar
în rolul lui Rose Beuret, compa�
nioana de cursă lungă a lui Rodin
(o femeie simplă și robustă de la
țară), pe Sévérine Canéele, actriță
neprofesionistă lansată de Bruno
Dumont în L’Humanité. 

De asemenea, pentru că era
vorba despre un film omagial rea�
lizat în colaborare cu Muzeul Ro din,
producției i s�a permis accesul în
casa din Meudon unde Ro din a lo�
cuit cu Rose Beuret, ceea ce aduce
și mai multă autenticitate. Scenele

din sufrageria cuplului sunt fil�
mate chiar în sufrageria casei din
Meudon. Interesul publicului
putea fi stimulat și de faptul că
nici un alt film despre Rodin nu s�
a mai făcut de la Camille Claudel
(1988), al lui Bruno Nuytten, în�
coace – acolo, Gérard Depardieu
era Rodin, iar Isabelle Adjani Ca�
mille. În urmă cu patru ani, Bruno
Dumont a prezentat în competiția
de la Berlin Camille Claudel 1915
(cu Juliette Binoche), care se con�
centra doar pe Camille Claudel și
pe perioada în care a fost inter�
nată la ospiciu.

Rodin e un film ceremonios,
politicos. Așa a și fost primit de
presa franceză – cu politețe, în
vreme ce presa anglo�saxonă l�a
desființat la Cannes 2017 (unde a
fost inclus în Competiție). Discre �
panța receptărilor acasă/ depla�
sare se explică prin soclul pe care
Rodin a fost așezat în cultura
franceză în ultima sută de ani. Fil�
mul lui Doillon nu e slab dacă�l iei
pe bucăți, pe compartimente, dar
e complet lipsit de suflu. E ca un
one night stand politicos cu ci�
neva super boring. Are atmosferă
(actorii sunt convingători, sceno�
grafia, imaginea & costumele con�
struiesc o epocă), dar n�are suflu
și, la un moment dat, devine repe�
titiv și plat ca o clătită. E greu să ai
răbdare două ore în care să vezi
repetate aceleași lucruri – mai
ales pe Lindon lucrând, deși e veri�
ficată fascinația spectatorului de ci�
nema pentru operele care presupun

manualitate și care se fac sub
ochii lui – vezi La belle noiseuse
(1990) de Jacques Rivette. 

CĂRȚI

Am tot amânat să anunț două
cărți de cinema pe care le�am pri�
mit nu foarte de mult. Prima e Fil�
mat în România. Repertoriul fil� 
melor de ficțiune 2010�2014. Ci�
nema și televiziune, de Bujor T.
Rîpeanu și Dinu�Ioan Nicula (Edi�
tura Meronia). Cartea include tot
ce s�a făcut la noi în materie de
lung� și scurtmetraj de ficțiune în
perioada amintită, iar la fiecare
film sunt trecute caseta tehnică,
finanțarea, datele de producție și
de difuzare, numărul de specta�
tori, sinopsisul și câteva receptări
critice (și bune, și rele). Văzut din
cele peste 300 de pagini mari, ci�
nemaul românesc arată prosper.
Volumul e util, dar mă întreb dacă

vor mai urma și altele, pentru că
efortul de a strânge toate datele
despre toate filmele e considera�
bil– iar aici e vorba doar despre
patru ani. 

A doua carte e Pseudokine�
matikos 3. Între viață și filme, de
Marian Sorin Rădulescu (Editura
Filos), un jurnal care combină fil�
mul, religia și viața personală. Pri�
mele două volume din Pseudoki� 
nematikos au apărut în 2010 și
2012. Autorul – publicist și critic
de film, profesor de engleză (cu
studii în UK) și, mai ales, cinefil –
e cunoscut în Timișoara pentru
proiecțiile cu filme clasice pe care
le organizează încă din 1993. Omul
respiră cinema și a găsit o zonă în
care cinemaul și religia comunică,
zonă pe care pare să o ia cu el de
la un film la altul. SDC

Rodin – de Jacques Doillon, cu: 
Vincent Lindon, Izía Higelin 
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Acum câțiva ani, lui Jacques Doillon (azi în
vârstă de 73 de ani), autorul lui La Pirate, Petit
criminel sau Ponette, niște producători i-au
propus un documentar despre Auguste Rodin,
de la a cărui moarte urma să se împlinească
pe 17 noiembrie 2017 un secol. 
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