
Interzis copiilor
sub 30 de ani

Bogdan-Alexandru St\nescu

Oric`t de stupid [i, oarecum, co-
mun ar suna, trebuie s\ spun c\
aceast\ nou\ carte a Anei Maria
Sandu `mi pare un act de curaj.
Pen tru c\, dac\ mai era nevoie de
`nc\ o dovad\, scriitoarea refuz\
din nou s\ pun\ genunchiul `n
p\m`nt `n fa]a audien]ei [i `[i  con-
tinu\ o carier\ literar\ cu totul
aparte, marcat\ de inteligen]\, dis-
cre]ie [i intransigen]\.
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LE I

ACTUALITATE

2014 – anul
Ordonan]elor 
de Urgen]\ 
`n Cultur\

George Onofrei

At`t ministrul Culturii, Gigel
{tirbu, c`t [i pre[edintele Institu-
tului Cultural Român, Lilian Zam -
firoiu, au venit cu temele mai
mult sau mai pu]in complete `n
fa]a Comisiei de Cultur\ a Sena-
tului, `n urm\ cu o s\pt\ m`n\.
Astfel s-a aflat care s`nt, ̀ n opinia
„factorilor de decizie“, planurile
pe 2014. 

» pag. 2-3

La loc
TELEcomanda

Cronic\ de carte

Pora Unirii sau 
de ce nu-mi vine
s\ „dansez“

Alex Savitescu

~n presa ultimilor zece ani, tot mai
s\rac\ `n tiraje [i audien]e, s-a `n -
t`mplat ceva semnificativ de tra gic:
o bun\ parte dintre cei care erau
odat\ jurnali[ti au uitat regu lile
me seriei.

» pag. 4

INTERVIU CU CINEASTUL PEDRO ALMODÓVAR 

„~n fa]a unui guvern 
care nu aude, orice
manifesta]ie pare inutil\“

10 ani de SDC 
George Onofrei

Primele dosare publicate de „Supli-
mentul de cultur\“ imediat dup\
apari]ia primei edi]ii abordau o se-
rie de teme „la mod\“ ̀ n epoc\. Una
dintre acestea, „Cititor la monitor“,
se concentra asupra leg\turii din-
tre mediul electronic [i lectur\.

» pag. 11Citi]i interviul realizat de Iulia Blaga `n » paginile 8-9

~n aceste zile, Pedro Almodóvar e mai preocupat de politic\ dec`t de cinema. Interviurile pe
care le-a dat la `nceputul lunii decembrie, c`nd a fost premiat la Berlin de Academia European\
de Film (EFA) pentru contribu]ia sa la cinematografia mondial\, s-au referit aproape numai la
politic\. La politica din Spania, la politica european\, la c`t de rea e situa]ia filmului `n Spania,
unde nu e sus]inut de stat, sau la c`t de mult ne ag\]\m de utopia european\. 
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2014 SE ANUN}| A FI ANUL ORDONAN}ELOR DE URGEN}| ~N CULTUR|

Drepturile de autor,
cinematografia [i patrimoniul
vor st`rni valuri `n 2014?

George Onofrei

Motiva]ia unor arti[ti de a nu mai
avea leg\turi cu ICR-ul este una
limpede ca lumina zilei: decapita-
rea fostei conduceri peste noapte,
grobianismul cu care Andrei Mar-
ga a preluat ulterior fr`iele [i lipsa
vreunui semn de `ns\n\to[ire a po-
liticilor Institutului `n ultima pe-
rioad\, de c`nd la c`rm\ a ajuns Li-
lian Zamfiroiu. 

„Eu nu pot s\ controlez reac]iile
unui om sau ale altor oameni, apro-
po de nevoia de – sau mai bine s\ nu
zic – popularitate, pentru c\ nu
vreau s\ se insinueze c\ a[ vrea s\
fac acuze“, a spus Zamfiroiu, dup\
ce a fost `ntrebat despre refuzul ce-
lor doi scriitori, care au declarat c\
institutul are o conducere me-
diocr\ [i c\ este politizat. „Nu pot s\
iau un premiu de la ICR-ul \sta [i de
la Ministerul \sta al Culturii, ]ine
de un guvern prea sc`rbos, care nu
respect\ contractele cu noi“, a moti-
vat, cu duritate, Sociu pe Facebook. 

S\ urm\rim `ns\ ce strategie 
[i-a f\cut proasp\tul [ef al ICR pen-
tru 2014. La 1 februarie va intra `n
vigoare o nou\ organigram\ a in-
stitu]iei, astfel c\ num\rul posturi-
lor de conducere se va reduce la 22.
Totu[i, d\ asigur\ri Zamfiroiu, nu
`[i va pierde nici un angajat locul
de munc\, ci doar vor fi acordate
mai pu]ine sporuri de conducere.
„La nivel de direc]ie general\, tre-
buie s\ fie 25 de func]ii de execu]ie
plus directorul general, la nivel de
direc]ie, 15 plus unu, serviciu 7
plus unu, birou 5 plus unu“, a expli-
cat pre[edintele ICR.

Fostul adjunct al lui Nicolae
Manolescu la UNESCO se pl`nge de
presiunile politice la care este su-
pus, spun`nd c\ simte deja efectele

anului electoral 2014. Exemple nu
d\, `n schimb se laud\ cu faptul c\
a `ncercat s\ imprime o direc]ie
apolitic\ programelor. 

„De[i, de c`nd am venit la condu-
cerea institu]iei, am `ncercat s\ im-
prim o direc]ie total apolitic\, `n
continuare v\d c\ exist\ manifes -
t\ri ̀ n spa]iul public care judec\ ac-
tivitatea ICR `n cheie politic\. Asta
este, tr\im `n era politicii. Venind
`n aceast\ func]ie, mi-am asumat [i
acest risc. Voi `ncerca `ns\ s\ men -
]in echidistan]a fa]\ de e[i chierul
politic a acestei institu]ii [i deschi-
derea numai c\tre valorile cultura-
le, chiar dac\ s`nt unii [i al]ii care,
`n spa]iul public, ne acuz\ de altce-
va“, a subliniat Zamfiroiu.

Pre[edintele ICR nu renun]\ la
ideea sus]inut\ cu t\rie de Marga
c`t timp a fost la timon\: sporirea
num\rului de filiale (17 ̀ n prezent).
~n prima linie a inten]iilor sale se
afl\ Beijing [i Moscova, pentru se-
dii viz`nd mai ales spa]iile deja
existente ale ambasadelor din capi-
talele Chinei [i Rusiei, considerate
a fi generoase. Brazilia, India [i Ja-
ponia s`nt urm\toarele puncte de
pe hart\ unde s-ar dori ca steagul
cultural na]ional s\ fie `nfipt.

„Putem s\ sus]inem programele
ICR cu actualul buget pentru 2014.
Vom deschide noi filiale [i s-ar pu-
tea ca la momentul respectiv s\
con stat\m nevoi suplimentare. Cu
siguran]\, vom apela la sprijinul
dumneavoastr\ ca, la rectificarea
din iulie sau c`nd o s\ fie, s\ mai
primim ceva. Ne-am dori mai mul]i
bani. Nu s\-i cheltuim aiurea, ci pe
proiecte precise“, le-a mai spus
Zamfiroiu senatorilor din Comisia
pentru Cultur\.

„~nchide]i camerele 
[i v\ recit o poezie“

De Ziua Culturii Na]ionale, minis-
trul Culturii, Gigel {tirbu, ne-a `m -
p\rt\[it opiniile sale despre poemul
Luceaf\rul de Mihai Eminescu, cu
ocazia prezen]ei sale `n Parlament,
unde le-a prezentat senatorilor din
Comisia de specialitate pla nurile
sale de viitor.

„Pentru mine, Luceaf\rul repre-
zint\ sublimul culturii române[ti
(...), pentru mine, Luceaf\rul este
tot ceea ce poate fi mai scump din
punct de vedere literar pentru po-
porul român. Sigur c\ v\ pot recita,
chiar prima strof\, ultima strof\,
cea de-a 63-a strof\, dar chiar cre-
de]i c\ ministrul Culturii trebuie
s\ apuce s\ recite a[a pe holurile
Parlamentului poezii? Dup\ ce
`nchide]i camerele, v\ garantez c\
v\ recit o poezie“, le-a spus jur-
nali[tilor Gigel {tirbu.

Mai mult\ regie [i mai
pu]in management

Sub motto-ul „prefer s\ v\d mai mul -
 t\ regie [i mai pu]in management de

la glorii“, pre[edintele Comisiei de
Cultur\ de la Senat, Georgic\ Seve-
rin, [i-a declarat sus]inerea pentru
Ordonan]a de Urgen]\ 68 din 2013 a
Guvernului României, care preve-
de `nl\turarea de la conducerea in-
stitu]iilor publice de cultur\ a per-
soanelor care au `mplinit 65 de ani.
~n cauz\ se afl\ patru mari glorii
ale teatrului românesc: Ion Cara-
mitru, directorul Teatrului Na]io-
nal Bucure[ti, Dorina La z\r, direc-
torul de la Odeon, George Mih\i]\,
directorul de la Teatrul de Comedie
Bucure[ti, [i Alexandru Ar[inel,
directorul Teatrului de Revist\
„Constantin T\nase“. To]i cei pa-
tru [i-au afirmat dezaprobarea fa]\
de posibila lor eliminare din func -
]iile de conducere.

„Dac\ ai premiere destule, dac\
publicul umple s\lile [i dac\ este [i
succes, cred c\ managementul este
asigurat. Or, toate lucrurile astea
nu le poate face dec`t cineva de spe-
cialitate. Trebuie s\ fie angaja]i oa-
meni care pot face un repertoriu ar-
tistic deosebit. Cine s\-l fac\? Un
om care vine de afar\? Un func]io-
nar public, care a f\cut o [coal\ de
management, dar care habar nu

are cu ce se m\n`nc\ domeniul? P\i
de unde [tie el pe cine s\ angajeze,
a citit piesele de teatru care crede
c\ trebuie s\ le pun\? S`nt elemente
care ]in de aceast\ meserie, nu de
alta“, a spus Ion Caramitru, directo-
rul Teatrului Na]ional Bucure[ti. 

Actualul ministru al Culturii
este mai degrab\ de p\rere c\ ase-
menea personalit\]i ar trebui p\s -
trate `n func]ii [i nu „trimise `n
parc“. „Acum, dup\ o anumit\ ex-
perien]\ c\p\tat\ de-a lungul tim-
pului, ar fi din punctul meu de vede-
re gre[it s\ nu profit\m de expe-
rien]a domniilor lor, at`t noi, c`t [i
cei care consum\ cultur\ `n insti-
tu]iile pe care domniile lor le con-
duc. Conform acestei OUG, atunci
c`nd ar fi `mplinit v`rsta de 65 de
ani, ar fi trebuit ca mandatul s\ le
`nceteze“, a declarat {tirbu la Senat. 

Ministrul este contrazis de Geor -
gic\ Severin, care ar dori situa]ia
tran[at\ c`t mai repede `n sensul
Ordonan]ei de Urgen]\, pentru a
nu exista discrepan]e `n sistem [i
dubla m\sur\. Oricum, s`nt prea
pu]ini oameni de o asemenea va-
loare `n sistem pentru a crea o re-
gul\ nou\. 

At`t ministrul Culturii, Gigel {tirbu, c`t [i pre[edintele
Institutului Cultural Român (ICR), Lilian Zamfiroiu, au
venit cu temele mai mult sau mai pu]in complete `n
fa]a Comisiei de Cultur\ a Senatului, `n urm\ cu o
s\pt\m`n\. Astfel s-a aflat care s`nt, `n opinia
„factorilor de decizie“, planurile pe 2014, mai ales sub
aspectul legilor care ar urma s\ fie promovate.
Discu]iile s-au purtat sub rafala refuzurilor de a fi
premia]i de ICR ale poe]ilor Dan Sociu [i Andrei Dósa
(primul dintre ace[tia mult mai vehement).



„Av`nd `n vedere c\ s`nt at`t de
pu]ini oameni de valoare, noi nu
putem s\ d\m o lege care s\ creeze
o stare de excep]ie. (...) Legea se re-
fer\ la c`teva sute de persoane care
au aceste contracte de manage-
ment cu toate institu]iile de la nive-
lul ]\rii [i atunci am putea s\ ne
g`ndim c\ o personalitate ca dom-
nul Caramitru sau ca domnul Mi -
h\i]\ poate fi un excep]ional direc-
tor artistic, `[i poate manifesta ple-
nar ideile ̀ n aceast\ zon\, dar legea
trebuie s\ o avem unitar\ pentru
manageri la nivelul `ntregii ]\ri,
pentru c\ altfel cineva poate s\ dea
`n judecat\ Ministerul Culturii, c\
de ce la TNB se poate, iar la Ansam-
blul de dansuri din S\li[tea Gur-
ghiului, nu, [i va c`[tiga. (...) E des-
tul de dificil s\ cre\m `n lege ex-
cep]ii“, a `ncercat s\ `[i justifice
punctul de vedere Severin.

De asemenea, senatorul Geor-
gic\ Severin a spus c\ Senatul „a
modificat proiectul ini]ial cu care a
venit Ministerul Culturii `n care se
spunea c\, `n momentul `n care au
`mplinit 65 de ani, pa“. „Dac\ `i
prinde `n mandat, pot s\ [i-l termi-
ne, dar, dac\ au terminat manda-
tul, s\ continue din nou la 70 de
ani... Cre\m un precedent mult prea
periculos. Nimeni nu-i `mpiedic\
pe ace[ti mari mae[tri s\ mearg\
pe valen]ele artistice, nu trebuie
neap\rat s\ fie cei care au dreptul
de semn\tur\ pe bani. Hai s\ fim
serio[i. Prefer s\ v\d mai mult\ re-
gie [i mai pu]in management de la
aceste glorii“, a mai spus Georgic\
Severin.

Filme pe banii cinea[tilor

Dac\ {tirbu e mai degrab\ ̀ mpotri-
va aplic\rii Ordonan]ei amintite,
lucrurile se schimb\ atunci c`nd vi-
ne vorba despre Legea Cinemato-
grafiei, pe care Severin ar l\sa-o `n
pace a[a cum e, `n vreme ce minis-
trul o vrea modificat\ c`t mai repe-
de. {eful Comisiei de Cultur\ de la
Senat s-a ar\tat preocupat de „cio-
lanul“ pe care cinea[tii doresc s\ 
[i-l `mpart\, recunosc`nd meritele
cinea[tilor din noul val, care au
ob]inut premii extrem de impor-
tante la nivel mondial. Situa]ia este

cu at`t mai `nc`lcit\ cu c`t se dis-
cut\, `n acest moment, de un draft
de lege depus de celebrul „om de
cultur\“ Sorin Ro[ca St\nescu. Pla-
neaz\, totodat\, [i umbra lui Sergiu
Nicolaescu [i a „testamentului“
l\sat de acesta `n ultimii s\i ani de
via]\ [i de mandat. 

„Dup\ cum [ti]i probabil, fostul
pre[edinte al acestei comisii, regre-
tatul Sergiu Nicolaescu, a fost pa-
tru ani de zile preocupat de aceast\
lege. E clar c\ legea existent\ nu es-
te perfect\, dar, ̀ n acela[i timp, con -
form `nt`lnirilor cu reprezentan]ii
cinea[tilor, se contureaz\ pozi]ii
foarte ferme pro sau contra [i o de-
cizie `n acest sens este foarte deli-
cat\. (...) Trebuie s\ c`nt\rim foarte
bine. (...) Pe legea existent\, totu[i,
cinematografia român\ a `nregis-
trat succese pe care nu le-a `nregis-
trat niciodat\“, a spus senatorul
Sorin Ilie[iu. 

Severin [i-ar dori „o Lege a cine-
matografiei dup\ chipul [i ase -
m\narea vremurilor“, care s\ `n -
curajeze produc]ia pe banii cinea[ -
tilor. Dincolo de finan]\rile prin
Cen trul Na]ional al Cinematogra-
fiei, senatorul [i-ar dori mai degra -
b\ scutiri de taxe pentru cei care
fac filme. 

„Cred c\ sarcina noastr\ este
g\sim ni[te criterii c`t mai obiecti-
ve, s\ cre\m bazele industriei cine-
matografice române[ti, adic\ s\ ve-
dem ce scutiri de taxe putem acorda
celor care investesc pe banii lor `n
produc]ia unui film, s\ vedem dac\
putem s\ d\m ni[te garan]ii de stat
pentru credite la banc\ ca s\ se fac\
un film, s\ vedem `n ce m\ sur\ pu-
tem ajuta creatorii cu recuzit\, ac-
ces `n zone de film\ri. De exemplu,
am putea s\ scutim de plata taxelor
locale echipele care filmeaz\, care
s`nt jecm\nite. (...) Am da un im-
puls celor care vor s\ fac\ filme pe
banii lor, pentru c\ pe banii statu-
lui [tim [i noi cum se fac“, a mai
spus senatorul Georgic\ Severin. 

~n privin]a „ciolanului de ̀ m p\r -
 ]it“, azi `l vedem [i nu e: „Una din
principalele surse – cota parte din pu -
blicitatea de la TVR – s-a diminuat
radical, loteria nu mai d\ bani, tre-
buie s\ g\sim o formul\ s\ alimen -
t\m acest Fond al cinematografiei

[i s\ vedem cum d\m ace[ti bani“,
a opinat Severin. 

Ro[ca St\nescu a dezv\luit c\
guvernul ar preg\ti o Ordonan]\ de
Urgen]\ [i pentru „industria cine-
matografic\“, f\r\ s\ dea prea mul-
te detalii despre con]inutul aceste-
ia, ad\ug`nd doar c\ „a[a a vrut
Guvernul“.

Codul patrimoniului
na]ional, o premier\

Nici Legea drepturilor de autor
pare-se c\ nu va sc\pa de modi -
fic\ri, p\rerea tran[ant\ a minis-
trului fiind c\ aceasta pur [i simplu
nu ar func]iona. Vinovate ar fi `n
primul r`nd organismele de gestiu-
ne colectiv\ a drepturilor de autor,
organisme netransparente ̀ n viziu-
nea lui {tirbu, care dau na[tere
unor reac]ii vii `n lumea artistic\.
Georgic\ Severin ar „t\ia r\ul de la
r\d\cin\“, [i anume ar desfiin]a
pentru `nceput cu totul ORDA –
Ofi ciul Român al Drepturilor de
Autor. E totu[i prev\z\tor: „dar nu
s`nt jurist [i poate spun prostii“.

Un accent deosebit `n mandatul
lui {tirbu ar urma s\ fie pus pe „Co-
dul patrimoniului na]ional“, un do-
cument care ar urma s\ fie aplicat
`n premier\ `n România. 

„~n perioada imediat urm\toa -
re, ve]i intra `n posesia draftului
Codului patrimoniului, a[tept\m
sugestii [i ve]i vedea c\ exist\
m\suri coercitive, care duc la un
moment dat [i la privarea de liber-
tate (`n cazul nerespect\rii legis -
la]iei din domeniul patrimoniului,
n.r.). (...) Spre exemplu, exist\ foar-
te multe chestiuni care vor capaci-
ta proprietarul s\ aib\ grij\ mult
mai mult dec`t p`n\ acum de acest
monument istoric. Vom avea dez-
bateri publice cu to]i actorii impli-
ca]i [i s`nt convins c\ va ie[i o lege
bun\, care va pune ordine `n acest
domeniu, care p`n\ la un moment
dat a fost haotic“, a spus Gigel {tir-
bu. ~n schimb, senatorul PSD Geor-
gic\ Severin, pre[edintele Comisiei
de Cultur\ din Senat, a spus c\ a -
cest Cod al patrimoniului na]ional
nu este o sarcin\ simpl\. „Dac\ ve]i
avea [ansa s\ fie promulgat `n
man datul dumneavoastr\, ve]i [ti
c\ a]i l\sat ceva `n urm\.“
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Axa {tirbu-Severin,
cu Ro[ca St\nescu
cirea[\ pe tort
Urm\rind toate declara]iile f\cute `n Comisia de
Cultur\ a Senatului din 14 ianuarie, putem lesne
presupune c\ pu]ine dintre modific\rile legislative
vizate `n acest domeniu vor beneficia de dezbateri
publice. ~n lipsa unor proiecte de lege articulate, dar
[i a dorin]ei de a „rezolva“ c`t mai repede o serie de
teme precum cinematografia sau drepturile de 

autor, se va urma calea ordonan]elor de urgen]\, at`t
de hulite chiar de cei care acum s`nt la putere. Dome-
niile s`nt unele extrem de sensibile [i putem preve-
dea o serie de scandaluri publice cauzate tocmai de
lipsa de transparen]\ `n ceea ce prive[te legiferarea
`n domeniul cultural. Pe axa Gigel {tirbu – Georgic\
Severin se interpune tot mai vocal „corifeul“ Sorin
Ro[ca St\nescu, cel care vede `n to]i scriitorii tra-
du[i `n str\in\tate `n mandatul la ICR al lui Horia-
Roman Patapievici agen]i de influen]\ ai actualului
pre[edinte, „cu acceptul“ fostului [ef al SIE. Pro]\pit
`n Comisia de Cultur\ `n urma alegerii sale pe liste-
le PNL, Ro[ca St\nescu pare s\ `[i fi p\strat dreptu-
rile `n Comisie [i dup\ ce a fost exclus din partid.  
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{i atunci, [i acum, [i `n anii din-
tre ieri [i azi, `n gazet\ria noastr\ 
s-au `nfiripat tabere. Probabil, a[a
e peste tot `n lume, `n profesiile ce
nu lucreaz\ `ntotdeauna cu m\suri
exacte. Lumea noastr\ de atunci
avea o consistent\ doz\ de duio[ie,
care se reg\sea c`teodat\ [i `n con -
]inutul editorial al jurnalelor. Du -
io[iile discursului tip\rit erau `ns\
dublate de date. Erau sus]inute
prin con]inut. {ti]i c`t de greu este
s\ ob]ii ceea ce unii numesc „car -
nea“ unui text? S\ te documentezi,
s\ `]i faci surse, s\ le `ntre]ii, s\-]i
ri[ti pielea public`nd chestiuni
care deranjeaz\, `ntr-o ]ar\ `n care
jurnalistul nu are aproape nici un
fel de protec]ie? Cu toate astea, nu
pu]ini au fost cei care [i-au respec-
tat drumul ales. N-au luat-o pe poteci
mai umbroase, nici nu au `ncercat
s\ taie drumul. Unii au primit con-
damn\ri la `nchisoare, al]ii au fost
pu[i s\ pl\teasc\ desp\gubiri abe -
rante. De cele mai multe ori, li s-au
`nc\lcat drepturi elementare. Nu-mi
amintesc ca vreunul dintre ei s\ fi
pozat `n victim\ sau `n erou. 

~mi amintesc c\, `n anii ’90 , pre-
sa avea o credibilitate fantastic\.
Unii pun asta pe seama „contractu-
lui de lectur\“. {i nu gre[esc abso-
lut deloc. Ca orice act de tipul \sta,
fie el [i simbolic, contractul de lec-
tur\ presupune drepturi [i obli ga -
]ii. ~n cazul presei, contractul este
u[or `nclinat, c`nd ajungi la „obli -
ga]ii“, `nspre jurnalist. Trebuie s\
fii absolut sigur de o informa]ie
`nainte de a o publica, nu doar pen-
tru c\ este un minimal act sanitar,
ci fiindc\ vei fi `ntotdeauna c`nt\ -
rit pe toate p\r]ile. Textele `]i vor fi
r\st\lm\cite, `ntoarse pe dos, unii
vor `ncerca s\ te „aga]e“ cu ceva,
al]ii, s\ te pun\ ̀ ntr-o lumin\ proas -
t\. Credibilitatea se c`[tig\ greu [i
se pierde u[or, fiindc\ publicul nu
e o sum\ de oameni f\r\ personali-
tate: unii te suspecteaz\ de diverse
jocuri, al]ii se simt deranja]i de cele
publicate, `n general, nimeni nu
prime[te dezv\luirile sau opiniile
incomode f\r\ o minim\ digestie. 

~n presa ultimilor zece ani, tot
mai s\rac\ `n tiraje [i audien]e, s-a
`nt`mplat ceva semnificativ de tragic:

o bun\ parte dintre cei care erau
odat\ jurnali[ti au uitat regulile me -
seriei. Din gazetari, unii au ajuns
moderatori de reality-show-uri.
Din profesioni[ti cu instinctele
tipice meseriei, unii s-au transfor-
mat `n p\rerologi. ~n fapt, unii din-
tre oamenii care f\ceau pres\ ade -
v\rat\ au ajuns cazuri emblema -
tice de malpraxis media. La umbra
acestor jurnali[ti-zombie, iedera
„gurnali[tilor“ a crescut `n voie.
Mult\ lume vorbe[te despre schim-
barea paradigmei, despre tranzi]ia
de la print la publica]iile online. ~na -
inte de asta, ar trebui s\ ne preocupe
o alt\ schimbare de paradigm\: aia a
demnit\]ii profesionale.

Ast\zi, o bun\ parte a presei a
ajuns s\ construiasc\ produse de
un activism politic `ngrozitor. Unii
s`nt „b\si[ti“, al]ii, „useli[ti“. Dac\
le spui c\ neutralitatea [i ra]iunea
s`nt singurele arme pe care trebuie
s\ le scoat\ din teac\ un jurnalist
onest, prime[ti `n frez\ dou\ r`n -
duri de scuipa]i: pe primul scrie
„huo, uselistule!“, pe ceilal]i, „huo,
b\sistule!“. Am tr\it-o zilele trecute,

c`nd ni[te fo[ti gazetari, sus]in\tori
publici ai lui Traian B\sescu, au
ini]iat o ac]iune de protest fa]\ de
ni[te pseudojurnali[ti de la Antena
3. Mi-am exprimat [i eu, [i o parte a
colegilor mei care mai credem `n
naivit\]ile povestite mai sus, re -
zervele. Am fost automat exclu[i
din r`ndul „dreptcredincio[ilor“.
Sincer, am luat-o ca pe un certificat
de calitate. 

~n ziua `n care d`n[ii vor l\sa
datul cu p\rerea pentru c\utat,
documentat [i dovedit, voi semna
cu zece m`ini toate peti]iile lor. Din
p\cate, deocamdat\, gazet\ria pe
care ei o `n]eleg se fundamenteaz\
pe false demonstra]ii, care pornesc
de la „pentru c\“. Au uitat c\ mese-
ria asta `ncepe cu c\utarea compli-
cat\ a r\spunsurilor derivate din
`ntrebarea „de ce?“.

S`nt un naiv. Am crezut dintotdeauna c\, prin apel la ra]iune [i la buna-cuviin]\,
reu[im s\ ne salv\m din situa]iile dificile `n care ne aduce via]a. Anul \sta fac 35 de
ani, v`rst\ care `mi confer\, teoretic, statutul de adult. Citesc [i consum pres\ din
zorii anilor ’90. Da, [tiu, sun\ ciudat: un copil de 11 ani citea ziare! O f\ceam. A[a au
fost vremurile, a[a m-am `ndr\gostit de meseria asta, pe care am avut norocul s-o
cunosc, s-o apreciez [i s-o iubesc de la `nceputurile sale glorioase. 

Pora Unirii sau de ce 
nu-mi vine s\ „dansez“

~n c\min, la liceu – aviz nostalgi-
cilor dup\ [coala grozav\, lipsit\ de
violen]\ [i cu deosebit drag de
`nv\]\tur\ serioas\, care era odi -
nioar\ –, dac\ \ia mari identificau
vreo prietenie special\ `ntre \ia
mici, uneori aveau pl\cerea sadic\
de a-i pune fa]\ `n fa]\, `ndem -
n`ndu-i s\-[i trag\ reciproc palme.
„Dac\ nu, ̀ ]i dau eu un pumn de nu
te mai ridici!“ Timid, date fiind cir-
cumstan]ele vitrege, micul prieten
`i [tergea o palm\ celuilalt mic.
Cel\lalt, la schimb, de nervi [i emo -
]ie, o palm\ ceva mai puternic\. Ping-
pong cu palme, p`n\ se ajungea la
pumni mari ̀ ntre \ia mici, spre dis-
trac]ia majorilor (nostalgicii s\ nu-mi
spun\ c\ asta avea loc `n liceele 

industriale periferice; uite c\ avea
loc [i la un liceu de top, de filo, ca „Mi-
hai Eminescu“ din Ia[i, de exem plu).

~n studen]ie, am tr\it tot `ntr-un
c\min. ~n C3. Via]\ frumoas\, greu
de egalat `ntru voio[ie [i spectacu-
lozitate. Peste drum, cale de o ba-
nal\ alee, era C4. ~n C4 erau caza]i,
din c`te-mi amintesc, b\ie]ii de la
[tiin]e exacte plus, habar n-am de
ce, cei de la educa]ie fizic\ [i sport.
~n C3, cei din domeniile umaniste.
~n mare parte a timpului, eram fra]i
cu to]ii, ne vizitam reciproc, ne `m -
pru mutam c\r]i, ̀ nv\]am, m`n cam,
jucam fotbal sau tenis cu piciorul
`mpreun\. Eram, cum s-ar zice, oa-
meni normali la cap. {i cei din C3,
[i cei din C4. P`n\ c`nd, noaptea –

nu se `nt`mpla des, dar s-a `nt`m -
plat de vreo c`teva ori – se `ntreru-
pea lumina `n cartier. Ie[eam cu
to]ii la geam [i a[teptam lumina.
{i-atunci, ce s\ facem? Dac\ dura
mai mult, `ncepeau mi[tourile
`ntre cei din C3 c\tre cei din C4. {i
invers. De exemplu, „Alo, b\, ce
mai zice profesionala?“, ]in minte
c\ s-a auzit o voce din C3. Din C4 a
r\sunat o `njur\tur\. Din C3 mai
multe. Apoi, ping-pong cu `njur\ -
turi din ce `n ce mai puternice,
p`n\ se ajungea la aruncat cu sticle
[i borcane peste alee. P`n\ venea
lumina [i lucrurile reintrau `n nor-
mal ca [i cum nu s-ar fi petrecut
nimic. Asta pentru c\, totu[i, `n
rest eram voio[i [i zdraveni la cap.
O singur\ dat\ au fost unite cele
dou\ tabere `n r\zboiul din bezn\.
C`nd eu [i un coleg am mers la o
fereastr\ de la baie – ca s\ nu pu tem
fi identifica]i –, am urlat `ntr-un
glas: „Fra]ilor, hai s\ ne iubim!“ [i
am rupt-o la fug\. Dup\ c`teva se-
cunde de lini[te general\, `n urma
noastr\, [i `n C3, [i `n C4, s-a
dezl\n]uit un cor de huiduieli. 

Din c`nd `n c`nd, nu m\ pot
ab]ine s\ nu urm\resc comentari-
ile de la sf`r[itul articolelor postate
online. Fie c\-i vorba de politic\, de
sport sau de monden, românii se
`mpart mecanic `n tabere care se
`njur\ [i se ur\sc amarnic. {i dac\
cineva scrie ̀ nt`mpl\tor [i cu bun\-
credin]\ c\ laptele e alb – accept`nd
[i respect`nd opinia c\ poate fi [i
ro[u sau portocaliu, c`nd ]ii s\ bagi
vopsea `n el –, comentatorii tot se
vor `mp\r]i `n tabere adverse. De
regul\, una care sus]ine cu fana -
tism c\ laptele e doar portocaliu,
cealalt\ c\ e doar ro[u. Ping-pong
cu l\turi, c`t ̀ ncape (deschid o mic\
parantez\, ca s\-mi exprim o curi-
ozitate recent\: `ntre zecile de mii
de `njur\turi atroce de la comen-
tarii, remarc uneori [i c`te un „co-
mentariu neaprobat“; ce-ar putea
s\ fi fost scris acolo, dac\ cele apro-
bate `mi par inimaginabile [i in-
credibile?!). 

Dincolo de lumea virtual\, e
cam la fel. Am p`n\ [i prieteni care
insist\ s\ m\ alipeasc\ cu for]a de
„r\ul cel mai mic“, de tab\ra laptelui

portocaliu sau a celui ro[u, de[i eu
fac parte doar din cea care viseaz\
c\ se poate [i simplu, c\ exist\ [i
lapte alb. Am mai spus-o `n alte cu-
vinte, dar simt nevoia s\ o repet:
am `nfrico[\toarea senza]ie c\
dac\ `n România vorbele [i g`n -
durile ar g\si prilejul s\ se trans-
forme `n fapte, s-ar ajunge mai na-
sol dec`t `n Rwanda. 

~n Rwanda (unii poate s\ fi
v\zut m\car filmul Hotel Rwanda),
primitivismul locului [i mai marii
coloni[ti belgieni au creat condi -
]iile necesare pentru cei din etnia
tutsi ca s\-i urasc\ pe cei din etnia
hutu – [i invers, de[i `mp\r]eau
acela[i p\m`nt, aceea[i limb\, ace-
lea[i obiceiuri. Apoi i-au l\sat s\ se
m\cel\reasc\ la liber, „democratic“.

~n 2014, ̀ n România a ̀ nceput un
nou an electoral. |ia mari ne `n -
deamn\ de mult\ vreme la palme.
{tim sigur c\ nu exist\ dec`t r\ul
cel mai mic, c\ laptele e fie ro[u, fie
portocaliu. Doar naivii `[i mai `n -
chipuie lapte alb. De mult\ vreme,
s`ntem deja `mp\r]i]i `n tutsi [i
hutu. {i s-a-ntrerupt lumina.

Hotel România

~nt`mpl\ri [i personaje
Florin L\z\rescu

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu
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Suplimentul lui Jup:  

Pinacoteca din Petrila

Contraselec]ia func]ioneaz\ `n toa-
te domeniile [i la toate nivelele, dar
se vede cel mai bine `n politic\, un-
de avem cele mai vizibile persona-
je. De la „ultimul pe list\, cu voia
dumneavoastr\“, Ion Iliescu, p`n\
la Dan {ova (s\ zicem), genul aces-
ta de personaje se afl\ `n aten]ia tu-
turor. S`nt, de un sfert de secol, cei
mai iubi]i fii ai poporului, pe care 
i-am pus de bun\voie ̀ n fruntea bu-
catelor. {i de mai bine de un dece-
niu, dup\ dezam\girea numit\
Con ven]ia Democratic\, ne tot
pl`n gem c\ nu mai avem pe cine
alege. ~nt`mpl\tor, avem dreptate.

Lu\m un exemplu de la v`rf,
adic\ din Partidul Social-Demo-
crat, fost PDSR, fost FSN ([i fost
PCR, ar zice r\ut\cio[ii). L-am ales
fiindc\, indiferent dac\ ne place
sau nu, a fost [i a r\mas mereu cel
mai important partid din România.
Primul lider al FSN/FDSN/PDSR,
t\tucul acestei forma]iuni politice,
a fost Ion Iliescu. Cu bunele [i rele-
le lui (a[ zice c\ mult mai mult cu
relele, dar nu asta ne intereseaz\
aici), Ion Iliescu a fost un lider abil,
un bun negociator, un individ cu o
anumit\ charism\, populist cu
m\sur\, nu lipsit de educa]ie [i –
mai ales – con[tient de responsabi-
lit\]ile presupuse de un lider (de
partid [i de ]ar\). C\ viziunea lui

era una a unui comunist pe jum\ta-
te reformist, cu pumn de fier [i
z`mbet de catifea, asta e alt\ poves-
te. Calit\]ile de lider nu i le pot con-
testa. {i nici postura de individ de-
zinteresat de valorile materiale.
Ceea ce ̀ [i dorea ̀ n primul r`nd era
puterea, func]ia de conducere [i
control, ce se subordona oric\ror
altor interese personale. Pentru
România anilor 1960-1970 ar fi fost
un dictator suportabil, un [ef de
stat decent [i, probabil, un comu-
nist luminat. Doar c\ `n anii 1990
ne doream mai mult, f\r\ s\ [tim
c\ ne a[teapt\ mai pu]in – [i mai
prost. 

Dup\ Ion Iliescu, la conducerea
partidului, devenit PDSR [i apoi
PSD, a venit Adrian N\stase (pe
Oliviu Gherman, om de paie ̀ n tim-
pul lui Iliescu, nu `l mai punem la
socoteal\). Alegerea lui N\stase a
`nsemnat un pas mare `napoi pen-
tru politica româneasc\. Cultivat,
mult mai cultivat dec`t magistrul [i
predecesorul s\u, N\stase a fost un
lider mult mai autoritar [i mai ri-
gid dec`t acesta. ~n plus, patima lui
de a acumula averi lume[ti a impus
un model care azi domin\ politica
româneasc\: `mbog\]irea prin pu-
tere politic\. ~n timp, s-a dovedit un
lider mai slab [i mai nes\buit dec`t
Ion Iliescu. A ajuns s\ echivaleze
autoritatea statului cu puterea par-
tidului (s\u) [i puterea partidului
cu puterea lui. I se spunea El ~nsu[i
ori Arogantul, porecle ce vorbesc
de la sine. A ̀ ncercat s\ ̀ [i subordo-
neze toate puterile tradi]ionale din
stat (inclusiv pe cea a presei), a
pierdut h\]urile [i sim]ul m\surii.
~n cele din urm\ a pierdut [i alege-
rile preziden]iale, pe care era at`t de
sigur c\ o s\ le c`[tige, ̀ nc`t a impus
prelungirea mandatului pre [edin -
telui la cinci ani, oferindu-i astfel
zece ani de pre[edin]ie lui Tra ian
B\sescu. Azi e la `nchisoare.

~nlocuitorul lui a fost Mircea
Geoan\. Un om agreabil, un diplo-
mat decent, dar `n nici un caz un li-
der. Mandatul lui a fost, de altfel,

singurul `n care PSD-ul a cedat ro-
lul conduc\tor `n politica româ-
neasc\. Mai decent, dar [i mai lip-
sit de curaj dec`t predecesorii s\i, a
reprezentat un rateu pentru partid.
Altfel, probabil c\ ar fi fost un lider
mai bun dec`t cei dinaintea lui – as-
ta dac\ ar fi fost un lider. N-a fost.
Sub conducerea lui partidul a deve-
nit o colc\ial\ de interese, afaceri [i
mi[ma[uri din cele mai dubioase.
E[ecul de la alegerile preziden]iale
din 2009 (tot `n fa]a lui Traian B\ -
sescu, co[marul PSD-ului) i-a `n -
cheiat, cred, cariera aceasta, com-
plet nepotrivit\ pentru el.

~n fine, actualul pre[edinte al
PSD-ului este Victor Ponta. N\scut
`n 1972, deci f\r\ leg\tur\ direct\
cu fostul PCR, Ponta a fost pupilul
[i urma[ul lui A. N\stase dup\ ac-
cidentul Geoan\. Posesor al unui
titlu de doctorat ob]inut printr-un
plagiat masiv – cum spun spe cia -
li[tii [i cum ar vedea [i un elev de
clasa a doua –, Victor Ponta glu-
me[te cu senin\tate pe seama aces-
tui doctorat. De fapt glume[te mult,
pe un ton de [mechera[ vag aro-
gant, foarte popular la noua gene-
ra]ie de politicieni. Lipsit de curaj
politic, se fere[te foarte tare de cioc-
niri directe cu adversarii, de dis-
cu]ii doctrinare argumentate, de
asumarea vreunei responsabilit\]i,
de orice fel de obliga]ii asociate pu-
terii. Pare genul de om care `[i do-
re[te puterea pentru a se l\uda cu
ea `n ga[ca lui, `ntr-un club de fi]e.
N-are nici autoritatea lui Iliescu,
nici puterea lui N\stase, nici sim -
]ul diplomatic al lui Geoan\, nici
educa]ia sau charisma predeceso-
rilor s\i. Ai zice c\ e un accident
mai grav dec`t Geoan\, dar dac\ ne
uit\m la politicienii de aceea[i ge-
nera]ie, o s\ vedem c\ mul]i `i sea -
m\n\ bine de tot.

Ei, aceast\ nou\ genera]ie de oa-
meni politici, de vreo 40 [i ceva de
ani, s`nt produsul cel mai evident al
contraselec]iei despre care vorbeam
la `nceput. {i despre care o s\ mai
vorbim un pic s\pt\m`na viitoare.

De multe boli sociale sufer\
România contemporan\, dar
cea mai malign\ dintre toate
mi se pare contraselec]ia,
procedur\ de la care pornesc
multe rele din societatea
româneasc\. Contraselec]ia
este, `ntr-un fel, r\zbunarea
nemernicului – iar prin
nemernic `n]eleg, `ntr-un
proces `nceput `n 1990,
„omul nou“ pe care `l
modeleaz\, genera]ie dup\
genera]ie, mediul românesc.
E modelul nostru de
inginerie social\, prin care
valoarea este marginalizat\,
iar mediocritatea [i
incompeten]a,
recompensate. Morala
protestant\ `ntoars\ pe dos,
cu toate semnele schimbate.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Contraselec]ia (I)
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O s\pt\m`n\ cu Abbado

Probabil, asemenea altor dirijori ce
[i-au ̀ mpletit str`ns via]a cu muzica,
dar au f\cut-o cu o nesf`r[it\ mode-
stie [i d\ruire, mo[tenirea sa va fi la
un moment dat reevaluat\. ~n mod
sigur, o serie din imprim\rile ulti-
milor peste zece ani – timp `n care 
s-a luptat cu cancerul – realizate la
Lucerna, cu formidabila sa nou\ Or-
chestr\ a Festivalului, vor r\m`ne
peste timp... Cu siguran]\, cea de-a
noua simfonie a lui Mahler, impri-
mat\ pe disc, pe DVD [i `n format
Blue Ray la edi]ia din 2010 a Festiva-
lului.

Este, altfel, punctul de referin]\
de la care pornea unul din cele mai
frumoase omagii aduse lui Abbado
[i unele din cele mai pline de miez
pagini scrise vreodat\ despre muzi-
ca `n devenire. Autorul lor, muzico-
logul [i realizatorul radio Tom Ser-
vice, le-a publicat nu de mult, ̀ ntr-un
volum cu un titlu semnificativ: Mu-
sic as Alchemy (Londra, 2012)*. Dac\
vre]i s\ `n]elege]i felul specific `n ca-
re Abbado cl\de[te [i tr\ie[te muzi-
ca [i, implicit, ceea ce `l face un caz
de excep]ie ca dirijor, merit\ citite
cele aproximativ 40 de pagini pe ca-
re i le dedic\ Tom Service.

Finalul Simfoniei a 9-a, aminte[te
el, reprezint\ „cea mai lent\ pies\ a
lui Mahler [i c\l\toria sa emo]io-
nal\ dus\ p`n\ la totala extremitate.
Dac\ prive[ti pagina final\ a partitu-
rii, muzica arat\ a[a cum sun\, ca fi-
lamente ale melodiilor pe care le-ai
ascultat timp de jum\tate de or\ `n
ultima mi[care. Ele se transform\
`ntr-o ]es\tur\ de fire fine ca boran-
gicul, apoi `n r\m\[i]ele unei p`nze
de p\ianjen, parte a unei distil\ri a
materialului muzical, marcat\ s\ fie
c`ntat\ tot mai ̀ ncet, tot mai lent. [...]
Cea din urm\ bar\ este marcat\ 

ersterbend, «murind», ca [i cum in-
terpre]ii ar mai fi avut nevoie de
vreo cheie despre ceea ce semnific\
piesa. Aceasta este o muzic\ primej-
dioas\ de ascultat [i de c`ntat.
Atunci c`nd concentrarea unui sin-
gur ascult\tor din public este mai
pu]in dec`t total\, aceste filamente
de sunet [i memorie devin cu mult
prea delicate: o singur\ tuse, un sin-
gur f`[`it de picioare, pentru a nu
mai vorbi de un telefon mobil, rui-
neaz\ puterea magic\ a momentului.
Pentru interpre]i, momentul este [i
mai delicat. Fizicalitatea mi[ c\rilor
pe care le fac pe instrumentele lor,
unde fiecare tremur al arcu [ului
unui violonist, altist sau violoncelist
este pus sub un microscop neier -
t\tor, se traduce `n sunet. Orice
dep\[e[te cea mai t\cut\ atingere a
p\rului arcu[ului pe coard\ poate
deveni o ran\ pe lini[te, orice alune-
care nedorit\ a m`inii sau bra]ului,
sau chiar inaudibil\ respira]ie pro-
fund\, poate ruina atmosfera acestei
treceri a timpului muzical“.

La Lucerna, scrie Tom Service,
gra]ie lui Abbado [i instrumenti[ti-
lor s\i excep]ionali, spectacolul or-
chestral a oferit „un soi special de
cunoa[tere [i experien]\, care a
transcendat limitele a ceea ce chiar
Mahler [i-ar fi imaginat pentru sim-
fonia lui. [...]La Lucerna s-a petrecut

ceva extraordinar dup\ ce simfonia
s-a sf`r[it. Ceea ce s-a petrecut ̀ n fapt
a fost c\ ea nu s-a `ncheiat. ~n loc, `n
separarea de notele finale ale muzi-
cii – sf`r[itul sunetului, dar nu a sub-
stan]ei Simfoniei a 9-a de Mahler –
lini[tea colectiv\ a publicului [i a
muzicienilor a fost asemenea unei
c\l\torii `ntr-o alt\ dimensiune. [...]
~ntr-un fenomen ce ar putea fi defi-
nit doar de fizica cuantic\, acea disi-
pare a sunetului a dezv\luit un alt
univers, exact `n momentul `n care
[sunetul] a disp\rut din urechile
noastre [i din con[tiin]a noastr\
sen zorial\.“

Am fost martor ̀ n fa]a televizoru-
lui la acest concert unic [i la momen-
tul final al simfoniei mahleriene di-
rijat\ de Abbado, evocate `n cartea
sa de criticul britanic [i nu cred c\
exagereaz\ ̀ n vreun fel sub imperiul
emo]iei. {i fie-mi iertat dac\ nu am
nimic de ad\ugat personal despre
Claudio Abbado, pe care l-am desco-
perit `n anii ’80, la Londra, pe c`nd
conducea London Symphony Or-
chestra la Barbican. A[ vrea doar s\
v\ al\tur omagierii dirijorului ita-
lian disp\rut, `ndemn`ndu-v\ s\ as-
culta]i acest concert unic...

*Tom Service, Music as Alchemy.
Journeys with Great Conductors and
their Orchestras, Faber and Faber,
Londra, 2012, 292 p.

Claudio Abbado (1933-2014)
s-a stins din via]\ luni. Este
greu s\ scrii despre el atunci
c`nd resim]i, a[a cum nota,
la Londra, Anne Ozario pe
blogul ei „Classical Icono -
clast“, c\ trecerea lui `n alt\
lume arat\ ca [i cum via]a 
]i-ar fi fost p\r\sit\ de o
lumin\. N-am auzit niciodat\
pe cineva s\ spun\ c\ ar lua
pe „insula pustie“ vreun disc
de-al lui Abbado, dintr-o
disco grafie mai mult dec`t
am pl\ [i la care se va ad\uga
cur`nd, `n februarie, cel din
urm\ CD, cu Martha Arge rich
[i Orchestra sa Mozart, crea -
t\ la Bologna [i, `n parantez\
fie spus, a c\rei dispari]ie a
fost anun]at\ c`teva zile
doar `nainte de plecarea
dirijorului. {i totu[i... 

Scrisoare pentru melomani
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

S\ consumi unul dup\ altul dou\
spectacole precum cele de mai jos
e re]eta cea mai simpl\ de-a com-
bate supraponderalitatea. Mai
`nt`i, un recital uluitor de aerisit
[i cristalin: Sarah Brightman –
Dreamchaser Live, 2013, Simha,
LLC. M\rturisesc: am v\zut toate
concertele divei, cele puse pe
DVD, am aplaudat-o [i la Bucu-
re[ti, [i la Jocurile Olimpice de la
Beijing, [i nu m\ a[teptam s\ vin\
cu ceva surprinz\tor de nou. Fil-
mat cu relativ pu]ini spectatori,
foarte noroco[i, `n studioul Els-
tree din Londra, de Cinefromage
Production [i regizat de Dick Car-
ruthers, show-ul se bazeaz\ pe
ideile artistei [i-ale lui Anthony
Van Laast. Sarah, muzicienii care
o acompaniaz\, dansatoarele care
anim\ spa]iul scenei s`nt parc\
strivi]i de ecranul uria[ ce ]ine loc
de cortin\ [i decor, bulvers`nd
ideea clasic\ de punere `n scen\
prin rev\rsarea unor anima]ii tri-
dimensionale, ingenios alese. Di-
namica imaginii scoate `n relief
hieratismul sopranei, a c\rei ges-
tic\ minimal\ se potrive[te cu pu-
ritatea muzicii. Explozii interga-
lactice, geometrii moebice, fl\ -
c\ri, raze de lumin\ [i de laser,
plus un castel medieval pe super-
ba Phantom of The Opera, totul
dublat `n film cu efecte obi[nuite
postproduc]iilor preten]ioase. ~m -
plinit\ la trup, Sarah nu-[i ascun-
de rotunjimile `n volanele rochii-
lor schimbate cam la fiecare melo-
die. Toaletele p\streaz\ c`teva
elemente de recuzit\ ale operei,
`ntr-o croial\ modern\, ce `nnobi-
leaz\ stilul muzical crossover. 12
piese „clasice“ din repertoriul ce-
a f\ cut-o faimoas\ dincolo de pe-
re]ii metropolitani, plus dou\ bo-
nusuri (`ntre care unul e o prelu-
crare nu prea inspirat\, cred, a
c`ntecului Scarborrough Fair,
mai reu[it `n varianta impus\ de
Candice Night, diva lui Ritchie
Blackmore). Fire[te, hot\r`nd s\
includ\ [i aria cea mai celebr\ din
opera contemporan\, compus\
special de Andrew Lloyd-Webber,
toat\ lumea a[tepta nota final\, ̀ n

cel mai `nalt registru scris pentru
o sopran\ care a fost [i solist\ de
trup\ pop (cu un hit Top 10 ̀ n 1978).
Str\lucirea lui Sarah nu vine de la
vocea sa, ci de la (ne)mi[carea-i sta-
tuar\. ~ntr-o industrie `n care toate
femeiu[tele se agit\ de zor ca s\
[ocheze prin contorsiuni dezbr\ca-
te, Brightman cucere[te prin ele-
gan]\ [i firesc. O men]iune aparte
pentru coloana sonor\, nu [tiu
dac\ prelucrat\ `n studio: este cel
mai bun surround din concert pe
care l-am auzit.

Despre Metallica – Through
the Never, 2013, Blackened, ar tre-
bui s\ scriu un articol mult mai
lung. Dup\ vizionarea filmului `n
format IMAX, pot spune c\ b\ie]ii
au aceea[i r\utate [i bun\ dis-
pozi]ie cu care impresioneaz\ de
la ̀ nceputuri. Dar miza acestei pe-
licule nu-i forma `n care se afla
trupa la jum\tatea lunii august
2012, c`nd a fost `nregistrat con-
certul. Noutatea, ca un pariu pe
care Nimrod Antal, regizorul, pa-
re s\-l c`[tige, vine din `mbinarea
original\ [i amplu lucrat\ a
film\rilor „clasice“ de aren\ cu sec -
ven]e ̀ nt`mplate pe aceea[i scen\,
dar „lipite“ ca efecte FX, demne
de seriale SF sau de jocuri compu-
terizate. Scenariul puncteaz\ c`te-
va dintre locurile comune indus-
triei rock [i anturajului heavy-
metal, cu umor discret [i trimiteri
pe care ini]ia]ii le pricep u[or.
Apoi, se remarc\ tema ve[nicei
dispute pe care poli]ia [i for]ele
con servatoare o au cu rockerii. S\
fii de partea celor din urm\ e o
op]iune de la sine `n]eleas\. Greu
de suportat e violen]a, ilustrat\
`ntr-un mod c`t se poate de percu-
tant. N-ai `ncotro, dac\ te pretinzi
metalist, treci prin infernul ima -
gistic, prob\ de b\rb\]ie [i moda-
litate de antrenament. Mai depar-
te, alegi dac\ te dezl\n]ui ̀ n vreun
r\zboi pe t\r`muri s\lbatice sau
numai ca head-banger `n ]arcul
de l`ng\ estrada `n form\ de secu-
re, unde c`teva zeci de tipi duri se
`mping haotic...

Predispozi]ia showbiz-ului de-a
utiliza noile juc\rii Hi-Tech pen-
tru c`[tigarea publicului t`n\r e
veche. Nu `ntotdeauna fericit\,
dar prinde. 

Feerii FX
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Ca mai toate [tirile care caut\ ra-
tingul cu orice chip, [i aceasta era
trunchiat\, prezent`nd situa]ia la
suprafa]a ei, ca s\ nu zic superfi-
cial, l\s`nd a se-n]elege c\ ar fi vor-
ba despre interese obscure la ca -
p\tul c\rora ar c\dea victime mi-
nuna]ii actori men]iona]i. Poves-
tea complet\ e, de fapt, o propunere
de Ordonan]\ de Urgen]\ a Guver-
nului privind modificarea [i com-
pletarea altei OUG, din 2008, nu -
m\rul 189, pentru curio[i, care re-
glementeaz\ managementul insti-
tu]iilor publice de cultur\. Toate
institu]iile publice de cultur\, nu
numai teatrele! Ce-o fi at`t de ur-
gent de se d\ OUG la OUG nu e lim-
pede, nu se precizeaz\ nic\ieri, nu
se cerceteaz\, [i chiar nu e deloc
„de urgen]\“ de vreme ce propune-
rea MCPN dateaz\ din aprilie anul
trecut! Cel pu]in de-atunci st\ pos-
tat\ pe site-ul ministerului de re-
sort! Problema cu modific\rile
aces tea este c\ inflamarea pentru
c`teva cazuri particulare, ante-
men]ionate, c\zute sub focusul pre-
sei gra]ie notoriet\]ii celor `n cau -
z\, duce la pierderea din vedere a
adev\ratelor cusururi ale noii pro-
puneri legislative. Altfel spus, ne
concentr\m prea mult, de fapt ex-
clusiv, asupra paiului [i nu mai
avem timp, loc [i r\bdare s\ vedem
b`rna! Uite de ce zic asta! 

Evalu\ri „ori de c`te ori
autoritatea consider\
necesar“

Una dintre ajust\rile fundamenta-
le ale OUG-ului la care fac referire
const\ `n renun]area la proiectul
de management, acel program de-
taliat, din perspectiv\ cultural\ [i
financiar\, pe care c`[tig\torul
unui concurs urmeaz\ s\-l imple-
menteze pe perioada mandatului
s\u. Un proiect e o treab\ elabo-
rat\, care ]ine de viziune, de cu-
noa[terea bran[ei [i a specificului
institu]iei ale c\rei h\]uri manage-
rul se `ncumet\ s\ le preia. Noile
norme vorbesc despre un „plan de
management“, „documentul elaborat

de candidat, ca ofert\“, nedefinit
prea limpede, dar, recurg`nd la pro-
prietatea termenilor, mai simplifi-
cat, mai schematic dec`t proiectul
de management. ~nc\ [i mai intere-
sant este faptul c\, mai zice noua
OUG, la medii egale, c`[tig\tor va fi
candidatul care a ob]inut nota mai
mare la interviu. La oral! La o
prob\ a c\rei acurate]e e greu de
demonstrat [i contestat. Favo ri -
z`nd, teoretic, pe cei ce vorbesc mai
bine, indiferent cum g`ndesc [i ce
urmeaz\ s\ fac\ practic.      

Orice manager de cas\ de cul-
tur\, centru cultural, muzeu, biblio-
tec\, oper\, teatru, filarmonic\ era,
firesc, evaluat periodic, de regul\ la
un an [i la finalul mandatului, pen-
tru a vedea `n ce m\sur\ sarcinile
institu]ionale asumate la c`[tiga-
rea concursului au fost `ndeplinite.
Noile prevederi doresc evalu\ri pe-
riodice „ori de c`te ori autoritatea
consider\ necesar“. Exager`nd pu -
]in, putem anticipa c\ autoritatea,
adic\ finan]atorul, poate considera

necesar zilnic, s\p t\ m`nal ori lu-
nar, de vreme ce actul normativ
deschide at`t de larg u[a voin]ei
aces tuia. L\s`nd exager\rile de
dragul sublinierii la o parte, veri-
fic\rile anuale s`nt mai mult dec`t
suficiente, ele f\c`ndu-se dup\
`ncheierea anului bugetar. Oric`t
te str\duie[ti, nu po]i deslu[i noi-
ma acestei noi norme complet arbi-
trare, pe care fiecare o va interpre-
ta dup\ propria voin]\ [i interesele
de moment.

Managerii pot fi [i arti[ti
la locul de munc\

P`n\ la intrarea `n vigoare a OUG-
ul propus, managerii nu au voie s\
lucreze ca arti[ti pl\ti]i `n in sti -
tu]ia manageriat\ de ei `n[i[i. S-ar
fi ajuns ̀ n situa]ia stranie ca mana-
gerul X s\ negocieze cu el `nsu[i
onorariul pentru o regie, de pild\,
iar apoi s\ semneze [i contractul
tot cu el ̀ nsu[i. Au fost cazuri! C`nd
au fost avertiza]i c\ e ilegal, creativi

cum s`nt, doar lucr\m `n domeniul
spiritualit\]ii, managerii-arti[ti au
g\sit rapid solu]ii: se invit\ reci-
proc s\ lucreze! {i se pl\tesc reci-
proc! E u[or de controlat prin con-
sultarea repertoriilor c`torva tea-
tre! Ar fi revelator de v\zut statele
de plat\, sumele! Probabil s`nt
identice! Conform noilor preve-
deri, managerilor-creatori li se va
`ng\dui s\ lucreze [i `n propria in-
stitu]ie ca actor-regizor-scenograf-
balerin sau ce-or mai fi, cu condi]ia
ca onorariul s\ nu dep\[easc\ 10 la
sut\ din ̀ ncas\rile nete! Indicat\ ar
fi [i limitarea la un num\r de cola-
bor\ri maximale, realizabile `n
condi]iile de timp [i responsabilita-
te pe care activitatea managerial\
s\ le `ng\duie. 

Revenind la punctul de plecare
al articolului, OUG stipuleaz\ ̀ ntr-un
alineat special: „contractul de ma-
nagement `nceteaz\ la data `mpli-
nirii v`rstei de pensionare“. Dinco-
lo de cazurile particulare nominali-
zate, regula, coroborat\ [i cu legea

pensiilor, ar trebui s\ fie, ca orice
regul\, la fel pentru toat\ lumea.
Adic\, fie legiutorul admite excep -
]ii specificate limpede, nu persoa-
ne, ci la situa]ii, or, unde-i lege nu-i
tocmeal\! 

Succesul cultural 
nu prezint\ interes

Dac\ nu ne l\s\m du[i de valul
emo]iilor [i citim cu aten]ie proiec-
tul legislativ, ne d\m seama c\ s`nt
lucruri esen]iale care lipsesc din
con]inutul lui. De pild\, nu face o
cuantificare a succesului cultural
prin c`]iva itemi obligatorii, elabo-
ra]i de speciali[ti, care s\ evalueze
performan]a ori lipsa de perfor-
man]\ a unui plan de management
sau altul. {i nici nu aminte[te de
obliga]iile autorit\]ii, care trebuie
s\-[i asume m\car pe termen me-
diu o anumit\ politic\ public\, asi-
gurarea finan]\rii, continuitatea ̀ n
proiect. Doar orice contract e o
`n]elegere `ntre p\r]i, nu-i a[a? 

C`nd din cauza paiului
nu mai vezi b`rna
S\pt\m`na trecut\, `ntreaga mass media a f\cut o [tire de prime time din inten]ia
guvernului, prin Ministerul Culturii [i Patrimoniului Na]ional, de a pensiona c`]iva
dintre directorii de teatre actori bucure[teni foarte cunoscu]i – Ion Caramitru,
Alexandru Ar[inel, George Mih\i]\ – care au dep\[it v`rsta legal\ de activitate
profesional\. Personalit\]i ale spa]iului public, c`]iva dintre ei au protestat vocal, 
iar toat\ lumea a `n]eles c\ guvernul [i ministerul au ceva `mpotriva lor. 

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Conform unei propuneri de Ordonan]\ de Urgen]\ a Guvernului, Ion Caramitru, Alexandru Ar[inel [i George Mih\i]\ ar trebui s\ ias\ la pensie 
pentru c\ au dep\[it v`rsta legal\ de activitate profesional\
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Interviu realizat de Iulia Blaga

Cum vede]i Spania de azi?

Ce s\ v\ spun? S`nte]i ziari[ti,
unii veni]i din Spania. Azi (n.r.: 6
decembrie 2013) e Ziua Constitu -
]iei, se aniverseaz\ 35 de ani. E un
moment bun pentru a remarca fap-
tul c\ aceast\ Constitu]ie trebuie
schimbat\ [i c\ trebuie s\ reprezin-
te mai mult poporul spaniol.

Dar nu asta m-a]i `ntrebat. S`nt
foarte, foarte `ngrijorat [i motivele
s`nt multe. ~n primul r`nd cele so-
ciale, pentru c\ ̀ mi e foarte greu s\-mi
imaginez viitorul Spaniei dominat
de o clas\ dominant\ (scuza]i re-
peti]ia) format\ din copiii celor bo-
ga]i, care vor avea acces la univer-
sitate, la educa]ie [i la sistemul
medical [i care, dac\ vor avea pro-
bleme ([i sigur vor avea pentru c\
boga]ii s`nt c`teodat\ infractori), ̀ [i
vor permite [i accesul la sistemul
de justi]ie. Nu cred c\ asta va fi si-
tua]ia celorlal]i spanioli. Aceast\
perspectiv\ nu cred c\ se schimb\
imediat, dar cred c\ nici `ndep\r -
tat\ nu e.

Pe de alt\ parte, nu am auzit s\
se vorbeasc\ de foame nici m\car

`n anii 50. Eram mic, nu [tiam mul-
te [i e adev\rat c\ femeile din Cas-
tilla La Mancha improvizau [i erau
foarte b\t\ioase. Acum auzim zilnic
de foamete. Cred c\ a[ putea vorbi
p`n\ diminea]\ pe acest subiect! ~n
primul r`nd e de neconceput ca
m\surile pe care ni le impune gu-
vernul s\ vin\ de afar\. Niciodat\ 
n-am fost consulta]i pe tema asta.

~mi amintesc ce a f\cut Zapatero
c`nd mai avea dou\ luni de guver-
nare [i putea s\ evite acest lucru: a
modificat Constitu]ia [i a legiferat
angajamentul privind nedep\[irea
deficitului bugetar (n.r.: `n septem-
brie 2011, premierul socialist Zapa-
tero s-a `n]eles cu liderul principa-
lului partid de opozi]ie, Mariano
Rajoy, azi premier, [i au convenit
asupra modific\rii unui articol din
Constitu]ie care prevedea alc\tui-
rea bugetului ]\rii `n func]ie de un
principiu de stabilitate conform
c\ruia deficitul nu poate dep\[i
anumite limite).

A]i citat pactul privind refor-
ma Constitu]iei, care a fost sem -
nat de principalele partide
parlamentare, PP [i de PSOE.
V-au dezam\git PSOE [i Zapa-
tero?

F\r\ `ndoial\. Dar, uite, Zapate-
ro face ceva incredibil: continu\ s\
decep]ioneze dup\ ce nu mai e
prim-ministru! Cum e posibil s\
afl\m de-abia acum despre scrisoa-
rea pe care Trichet i-a trimis-o
atunci lui Zapatero? (n.r.: scrisoa-
rea trimis\ de pre[edintele din 2011
al B\ncii Centrale Europene, pe ca-
re Z.P. nu a prezentat-o Parlamen-
tului [i `n care acesta `i cerea pre-
mierului s\ ia m\suri de combate-
re a crizei [i [omajului; scrisoarea a
fost publicat\ `n cartea de memorii

a fostului premier, carte publicat\
la sf`r[itul lui noiembrie 2013). Nu
ne-a `ntrebat, nu ne-a spus nimic!
Omul – care era, de fapt, un cadavru

politic – mai avea dou\ luni p`n\ s\
plece de la putere... 

~n primul s\u mandat a avut
ini]iative legislative cu un mare

impact social. O parte din aceste
ini]iative nu au fost duse bine la
cap\t – un exemplu e Legea Memo-
riei Istorice, un e[ec! Ea nu poate fi

INTERVIU CU CINEASTUL PEDRO ALMODÓVAR

„S`nt foarte, foarte `ngrijorat
[i motivele s`nt multe“
N-am gre[it revista, dar `n aceste zile
Pedro Almodóvar e mai preocupat de
politic\ dec`t de cinema. Interviurile pe
care le-a dat la `nceputul lunii decembrie,
c`nd a fost premiat la Berlin de Academia
European\ de Film (EFA) pentru contribu]ia
sa la cinematografia mondial\, s-au referit
aproape numai la politic\. La politica din
Spania, la politica european\, la c`t de rea e
situa]ia filmului `n Spania unde nu e
sus]inut de stat, la c`t de mult ne ag\]\m
de utopia european\, la c`t a crescut
guvernul spaniol TVA-ul `n cultur\ spre

deosebire de felul cum sprijin\ francezii
cultura. Almodóvar e a[a cum vi-l
imagina]i: vorb\re] [i (aparent) accesibil,
de[i era pe undeva evident c\ se folosea de
noi pentru a-[i face `nc\ o dat\ publice
opiniile pe scena at`t de vizibil\ a Premiilor
EFA [i cu at`t mai mult cu c`t toat\ lumea
`ntreba obsesiv, la toate interviurile,
despre contextul european, cum se simte
`n calitate de cineast european, ce viitor
are Europa [.a.m.d. M\ `ndoiesc c\, dac\ nu
ar fi fost dec`t doar nominalizat la
categoria Comedia European\ a Anului cu

Aman]ii pasageri/ Los amantes pasajeros
(premiu pe care l-a pierdut `n favoarea
filmului danez Te iubesc oricum/ Love Is All
You Need de Susanne Bier), Almodóvar n-ar
mai fi dat interviuri. E un cineast mult prea
mare pentru asta. Interviul a fost un „press
junket“ la care am fost vreo 15 jurnali[ti,
majoritatea spanioli. De fapt, cineastul a
acordat dou\ interviuri la Berlin – unul
pentru presa de limb\ spaniol\ [i altul
pentru presa interna]ional\. La am`ndou\,
subiectul cel mai fierbinte a fost exact cel
pe care l-a dorit: politica. 

„A fost cel mai r\u an pen-
tru cinematografia spaniol\
din pricina `ngrozitoarei poli-
tici culturale de acas\“, a spus
Pedro Almodóvar c`nd a pri-
mit Premiul European Achie-
vement in World Cinema din
partea Academiei Europene de
Film `n 7 decembrie 2013, refe-
rindu-se [i la „rezisten]a nu
doar a cinea[tilor, dar [i a ce -
t\]enilor `n fa]a guvernului
complet surd la nevoile ]\rii“.
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aplicat\ pentru c\ nimeni nu se
mi[c\... ~n fine, s-a `ncercat ceva.
Dar ultimul mandat e catastrofal
[i, ascult`ndu-l acum vorbind des-
pre cartea lui, pot spune doar at`t:
cel mai r\u lucru pentru un pre-
mier e s\ devin\ fost premier. Este
ceva... teribil cu premierii no[tri,
dar fo[tii premieri s`nt un co[mar. 

Cum vede]i Europa `n viitor?
Are vreo [ans\ sau totul e doar
o utopie?

Cred c\ s`ntem la faza `n care
credem utopii imediate, pentru c\
avem nevoie s\ ne ag\]\m de ceva.
Altfel, totul ar fi prea lipsit de spe-
ran]\. Dezam\girea de care a fost
cuprins\ ]ara mea e peste tot. Dar
majoritatea t\cut\, c\reia premie-
rul `i dedic\ toate eforturile sale
(n.r.: aluzie ironic\ la o declara]ie a
premierul Rajoy care a spus c\ ma-
joritatea t\cut\ nu iese `n strad\ la
proteste), nu este o majoritate
t\cut\, ci una profund deprimat\ [i
care din aceast\ cauz\ nu reac]io-
neaz\.

~ns\ ceilal]i, da, ies la manifes-
ta]ii mereu. Cred c\ ceva trebuie s\
se `nt`mple, pentru c\ refuz s\ cred
c\ acesta e `nceputul a ceea ce pare
s\ fie viitorul imediat. Pe de alt\
parte, asta m\ prinde `ntr-un mo-
ment c`nd nu vreau s\ m\ mut `n
alt\ ]ar\. Dar trebuie ca protestele
s\ fie articulate, de[i, `n fa]a unui
guvern care nu aude, orice manifes-
ta]ie pare inutil\. Dintr-un anume
punct de vedere, e nevoie de un legi-
slator. Poporul nu poate face asta.

Eu a[ desfiin]a partidele, pentru
c\ toate institu]iile [i-au pierdut
credibilitatea. E un moment bun
pentru re`nfiin]area partidelor,
pentru c\ s`nt singurele care pot
crea legi noi, legi care s\ fie un pic

mai drepte cu oamenii. A[ vrea s\
fiu optimist. Cred c\ `n urm\torii
doi ani se vor `nt`mpla lucruri im-
portante, `ns\ nu le pot spune aici,
la Berlin. 

Se tot vorbe[te despre criza
cinematografiei. Dumneavoas-
tr\ merge]i foarte des la cine-
ma. Vi se pare o distrac]ie cos -
tisitoare?

E foarte scump\! TVA-ul cultural
(n.r.: TVA-ul s-a majorat ̀ n domeniul

culturii, `n septembrie 2012, de la 8
la 21%) e important ̀ n compara]ie cu
cel al altor ]\ri, pentru c\ arat\ care e
inten]ia guvernului fa]\ de cultur\.
E un guvern care a `nceput spun`nd
c\ legea din 2007 privind cinemato-
grafia nu e bun\, dar care nu a f\cut
nimic, [i acum s`ntem uita]i.

S\ nu mai spun c\ acest guvern
se poart\ ca un hooligan `n pri-
vin]a datoriilor pe care le are fa]\
de noi de la sf`r[itul lui 2011 [i din
`ntreg anul 2012. Produc\torii au
cerut subven]iile prin Institutul de

Credit Oficial, filmele s-au f\cut, au
fost prezentate, ̀ ns\ creditele nu mai
s`nt acoperite de la buget, a[a cum
ne-a spus stimatul ministru de Fi-
nan]e, Montoro, prin ceva ce `nsu[i
guvernul s-a angajat s\ pl\ teasc\.

De aceea spun c\ se poart\ ca un
hooligan, pentru c\ nu exist\ re-
guli. Nu avem o lege nou\, func -
]ion\m `n virtutea celei vechi.
Acest lucru [i TVA-ul arat\ clar c\
nu exist\ voin]a politic\ de a spri-
jini filmul spaniol, dimpotriv\.
Cultura e un domeniu complex [i
noi nici m\car nu avem un minis-
ter propriu at`t timp c`t cultura a
fost trecut\ la Educa]ie. Mi se pare
`ngrozitor – de[i nu m\ ocup de
bani, banii s`nt specialitatea frate-
lui meu (n.r.: produc\torul Águstin
Almodóvar), el e inteligentul fami-
liei – ca un ministru de Finan]e s\
decid\ ce bani trebuie pentru film,
teatru, cultur\ `n general. Un mi-
nistru de Finan]e e ocupat cu cifre-
le, nu cu emo]iile, a[a c\, pentru a
ie[i cu socoteala bun\ la contabili-
tate, taie de la cultur\. 

Din nou, toate astea [i TVA-ul la
care s`ntem obliga]i arat\ care e
abordarea. ~n Fran]a, TVA-ul pen-
tru cultur\ e acum 7%, deci oame-
nii apreciaz\ cultura, iar asta se ve-
de. S\ [ti]i c\ `n 2014 vor mic[ora
acest TVA la 5%! De aceea spun c\
vorbim despre un gest elocvent din
partea guvernului nostru.

Crede]i c\ acesta e singurul
motiv pentru care oamenii nu
mai merg la cinema? Nu e [i
faptul c\ lumea apreciaz\ mai
pu]in filmul?

Cu siguran]\. S`nt mai mul]i fac-
tori. C`nd a venit acest guvern la

putere, `n noiembrie 2011, a g\sit
industria `n plin\ criz\. Singurul
lucru pe care l-a f\cut a fost s\ im-
pun\ m\suri extrem de dure.
S`ntem `n plin\ faz\ de schimbare
[i `ntreg sectorul audiovizual e
afectat.

Un exemplu `l constituie maga-
zinele de muzic\: au disp\rut!
DVD-ul e pe cale de dispari]ie [i
spun asta ca [i cum a[ fi unicul
client din magazin care cump\r\
DVD-uri. Dac\ vorbim despre in-
ternet, produc\torii `nc\ nu-[i
g\sesc locul. Adic\ nu s-a g\sit ̀ nc\
formula care s\ `nlocuiasc\ sau s\
opreasc\ aceast\ nebunie a oame-
nilor care `[i descarc\ filme de pe
net, de[i `n Spania e ilegal. {i de-
geaba explici, c\ oamenii nu `n -
]eleg. Pare o himer\, dar adev\rul e
c\ spaniolii nu pot accepta faptul c\
e ceva ilegal. S`nt probleme care ne
afecteaz\ de ceva vreme. Pe de alt\
parte, obiceiurile s-au schimbat [i
oamenii nu mai merg at`t de mult
cu familia la cinema. Eu cred c\
pierd mult, dar prefer\ alt format.

Vorbind despre filme, ave]i
ceva acum `n preg\tire?

Nu [tiu. Deocamdat\ scriu, a[a
cum fac de obicei. Filmele colegilor
spanioli mai tineri m\ inspir\. Nu
se observ\ c\ le-a lipsit bugetul, nu
se simte vreo penurie stilistic\ [i
au g\sit cea mai bun\ modalitate
de a-[i spune pove[tile. Cred c\ 
m-ar putea influen]a la urm\torul
film.

(Mul]umiri Annamariei Damian pentru
traducere [i note.)Filmul Aman]ii pasageri/ Los amantes pasajeros, de Pedro Almodóvar, a fost nominalizat la Berlin, la categoria Comedia European\ a Anului
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RITURI DE TRECERE

Interzis copiilor sub 30 de ani

Bogdan-Alexandru St\nescu

Dac\ p`n\ acum se vorbea, `n cazul
ei, despre poem `n proz\, proz\ li-
ric\ [i alte asemenea animale mito-
logice, Ana Maria Sandu public\ la
sf`r[itul anului 2013 o carte `n care
adaug\ respectivelor combina]ii [i
elementul eseistic. Alearg\ este o
medita]ie asupra rela]iei deloc co-
mode dintre corporalitate, timp,
memorie [i crea]ie. O lec]ie de ana-
tomie sus]inut\ `ntr-un amfiteatru
unde n-a reu[it s\ apar\ dec`t un
student care afl\, cu nepl\cut\ sur-
prindere, c\ materialul disec]iei va
fi chiar el.

Doar ̀ n aparen]\, pentru c\ ceea
ce este a[ezat aici pe masa de di-
sec]ie este o f`[ie din via]a unui om,
sub ochii cititorului se deruleaz\
un rit de trecere, o perioad\ sinis -
tr\, a maturiz\rii for]ate c`nd ]i-e
foarte greu s\ mai mimezi aparte-
nen]a la ceea ce cu orgoliu numeai,
parc\ acum doi-trei ani, tinere]e.
Frica de b\tr`ne]e, lupta `mpotriva
semnelor pe care ]i le trimite propriul

corp, rela]ia teribil\ cu diferi ]ii izo-
topi (speri) de care-]i amintesc toa-
te c\r]ile pe care le-ai scris, la v`rste
diferite, [i o stare de nesiguran]\ pe
care ]i-o d\ pozi]ionarea simultan\
`n trei teritorii: cel care e[ti, cel ca-
re devii [i cel pe care-l compun
amintirile.

Bine`n]eles c\ prima compa -
ra]ie care-]i vine `n minte (a[a s-a
`nt`mplat `n cazul meu) este cu
non-fic]iunea lui Murakami, care
poveste[te cum pe la 35 (sper s\ nu
m\-n[el), dup\ ani de b\ute, nop]i
pierdute [i chain-smoking, re-
nun]\ la genul acesta de via]\ [i de-
vine maratonist. Da, Murakami `[i
permite s\ fac\ treaba asta, de la
`n\l]imea zecilor de milioane de
c\r]i v`ndute care `]i pot induce
sentimentul c\ (Dumnezeule!) ai
ales calea cea dreapt\, ai reu[it `n
via]\. Cartea Anei Maria Sandu e
mult mai interesant\, iar certitudi-
nea `mi vine tocmai din precarita-
tea acelui Eu care vorbe[te, g`n -
de[te [i scrie ̀ n Alearg\. Un scriitor
român nu poate avea acea privire

`napoi orgolioas\, total lipsit\ de
m`nie, pe care o afi[eaz\ un autor
de bestseller. Pentru c\ scriitorul
român st\, p`n\ la moarte, sub sem-
nul precarit\]ii. Mai ales c`nd vor-
bim despre unul/una care refuz\
s\ fac\ orice fel de concesii.

„De unde a venit mirosul \sta
exploziv [i gre]os de 40-? Mai e at`t
de pu]in p`n\ se face diminea]\. ~l
recunosc [i `l adulmec. Carier\
combinat\ cu fericire conjugal\,
copil mic, cur\ de sl\bire postna-
tal\, c\utat un apartament mai ma-
re, aici [i acum, ca ̀ ntr-o reclam\ la
o marc\ celebr\ pentru crem\ de
m`ini. Atunci vom fi destul de
mul]i. Neap\rat `ntr-un loc cald [i
cu mare. Printre picioarele noastre
se vor `ncurca ni[te copii z`mbi-
tori. Ne vom desc\l]a, ne vom sufle-
ca pantalonii [i vom c\uta scoici.
N-o s\ ai cum s\ nu ne recuno[ti. O
s\ te opre[ti [i o s\ ne prive[ti mi-
nute `n [ir.“

Ana Maria Sandu care scrie
aceste r`nduri este aceea[i care-[i
asuma multiplele identit\]i struc-
turate de memorie `n volumul din
2003, Din amintirile unui Chelba-
san, dar care, atunci, `[i raporta
acele identit\]i la un altul, la un
b\rbat. Pentru c\ sondarea Eului
avea atunci dou\ repere: memoria
personal\ (Chelbasan este, la rigoa-
re, eroul unei pove[ti, al unui bil-
dungsroman poematic) ordonat\
narativ [i alteritatea amoroas\,
dez-ordonat\ secven]ial. Erau aco-
lo dou\ mi[c\ri `n sensuri opuse
(imagina]i-v\ o ma[in\ intersec -
t`ndu-se cu propria imagine pe au-
tostrad\): dezordinea amintirilor
era ordonat\ de mintea unui scriitor,
iar ordinea for]at\ dintr-o rela]ie
(orice TU-EU are nevoie de ordine)
era descompus\ de inteligen]a
emo]ional\ a „naratoarei“: „Dup\
ce m-am culcat prima dat\ cu un
tip,/ m-am g`ndit cu drag la trupuri-
le mele de atunci:/ unul de bebelu[
chel, altul l`ng\ o biciclet\,/ apoi cel
de pe marginea unui bazin,/ cu
pu]in\ burtic\ [i cu s`nii u[or -
miji]i,/ mai t`rziu cu forme ascun-
se, abia apoi unul banal,/ i]it de sub
bluza neagr\ de bumbac [i de sub
blugii u[orevaza]i./ Atunci, `n acea
sear\ de iarn\, le-ai avut pe toate,/
le-ai p\truns unul c`te unul/ erai
dezorientat,/ m\ c\utai printre
at`tea r`nduri de ane str\ine/ [i fie-
care dintre feti]ele ana avea de spus
o poveste./..../ ~nveli[uri calde,
ane`n cre ]ite[i umede/ te a[teptau s\
le readuci la via]\./ Atunci ]i-am pri-
vit ochii [i fesele rotunde./ Nu mai
erai dec`t un m\dular albastru,/ at`t
de pu]in mai r\m\sese din tine./
Dar tr\iau [i Ana [i Chelbasan.“

De la ordine 
la dezordine

Dup\ zece ani, scriitoarea nu mai
simte nevoie ordinii, ba chiar a[
spune c\ se las\ cu voluptate `n vo-
ia dezordinii marcate textual prin
secven]ialitate, fragmentaritate [i
`mbinarea unei false narativit\]i
cu pasaje de medita]ie sau cu im-
presii de lectur\. Cele dou\ c\r]i se
continu\ una pe cealalt\ `ntr-o
`mbinare perfect\ [i cred c\ nu este
exclus\ o lectur\ a rebours: ̀ n orice
caz, Alearg\ trimite la Chelbasan.

Mi[carea mecanic\ a alerg\rii
las\ loc deschis g`ndirii, emo]iilor,
unor medita]ii golite de `nc\rc\tu-
ra deprimant\ pe care le-o confer\
stagnarea. ~n mod paradoxal, aceas t\
stagnare face mult mai pregnant\
trecerea, degradarea, visarea ca de
opioman la vitejiile iubirilor trecu-
te. Poate c\ va suna a truism, `ns\
alergarea, metafora central\ a
c\r]ii, este cea care las\ iluzia unei
treceri mult mai ̀ ncetinite a timpu-
lui. ~ntr-o lume care pream\re[te
tinere]ea, uneori tinere]ea ve[nic\
(your40s are thenew20s, url\ o an-
trenoare de gym de undeva, din
background), sim]i nevoia s\ te de-
cupezi din aceast\ isterie generali-
zat\, pompat\ cu steroizi. Asta face
Chelbasan, la 30+, se aga]\ din r\s -
puteri de un strat ad`nc acoperit de
infinite alte straturi, de o candoare
pe care nu-[i dore[te s-o piard\ [i
pe care, din fericire, `nc\ o are. Cu
fiecare pas pe care aler g\toarea `l
face, las\ pe asfaltul parcului aces-
te straturi suprapuse [i impuse de
via]\, de societate, de cultur\, ase-
meni unui [arpe care se regene-
reaz\ pe o st`nc\ ars\ de soare. 

Ana Maria Sandu, Alearg\, colec]ia
„Ego. Proz\“, Editura Polirom, 2013

PE SCURT
Lansare la
Bucure[ti: Ce a
fost — cum a fost
Mar]i, 28 ianuarie, de la ora
19.00, la Libr\ria Bizantin\ (Str.
Bibescu Vod\, nr. 20) din Bu-
cure[ti va avea loc lansarea
volumului Ce a fost – cum a fost.
Paul Cornea de vorb\ cu Daniel
Cristea-Enache, ap\rut recent la
Editura Polirom, `n edi]ie carto-
nat\, disponibil [i `n edi]ie
digital\. Vor lua cuv`ntul: Paul
Cornea [i Daniel Cristea-Ena che.
Va modera: Luigi Bambulea.

„Dincolo de o admirabil\
evocare a p\rin]ilor, r\spun-
surile trimise pe `ndelete de
Paul Cornea lui Daniel Cristea-
Enache cuprind o analiz\ a vie -
]ii proprii [i o medita]ie asupra
ei. Preocupat cu prec\ dere de
motivele care l-au condus spre
comunism, de felul cum a tra-
versat diverse demnit\]i [i de
procesul intelectual [i de con[ti-
in]\ `n urma c\ruia s-a desprins
cu totul de idealul s\u juvenil,
Paul Cornea a f\cut din rela -
tarea lui nu numai una despre
sine, ci una deosebit de pre]ioa -
s\ despre epoca `n care a tr\it.
Cartea ofer\ ceea ce ne lipsea, [i
anume o vedere din\untru, p\ -
trunz\toare [i onest\, a sistemu-
lui comunist.“ (Livius Ciocârlie)

Bogdan Co[a
cite[te din Poker.
Black Glass
Duminic\, 26 ianuarie, la ora
17.00, la Libr\ria Humanitas de
la Ci[migiu (Bdul Elisabeta nr.
38), Bogdan Co[a va citi din cel
mai recent roman al s\u, Poker.
Black Glass, ap\rut la Editura
Cartea Româneasc\, disponibil
[i `n edi]ie digital\. Recent, `n
cadrul Galei Tinerilor Scriitori
2013, Bogdan Co[a a ob]inut pre-
miul „T`n\rul prozator al anului
2013“ pentru romanul Poker.
Black Glass. Particip\: Luiza Va-
siliu, Bogdan-Alexandru St\nes-
cu [i Vasile Ernu.

Black Glass, cel de-al doilea
roman al trilogiei Poker, con-
tinu\ povestea lui Tudor Klein,
personajul genuin [i supradotat
care s-a bucurat imediat de o ma -
re popularitate livresc\. La trei
ani dup\ aventurile acestui copil
teribil `n lumea opulent\ [i mi -
raculoas\ a celui mai `n vog\ joc
de c\r]i al momentului, via]a lui
se schimb\ drastic, sub ame nin -
]area unei con[tiin]e tiranice. 

Oric`t de stupid [i, oarecum, comun ar suna, trebuie s\
spun c\ aceast\ nou\ carte a Anei Maria Sandu `mi 
pare un act de curaj. Pentru c\, dac\ mai era nevoie de
`nc\ o dovad\, scriitoarea refuz\ din nou s\ pun\
genunchiul `n p\m`nt `n fa]a audien]ei [i `[i continu\ o
carier\ literar\ cu totul aparte, marcat\ de inteligen]\,
discre]ie [i intransigen]\.
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O ISTORIE SUBIECTIV| A „SUPLIMENTULUI DE CULTUR|“

Viitorul lecturii pe internet, profe]iile
lui Mircea C\rt\rescu [i concedierea
lui Stelian T\nase de la TVR

George Onofrei

~ntr-o epoc\ dominat\ de forumuri,
editarea de carte pe suport electro-
nic se afla `n stadiul de aventur\,
cum este cazul Liternet-ului. Onli-
ne-ul era, mai degrab\, o platform\
pe care unii tineri autori o foloseau
pentru a-[i scrie volumele direct pe
net, `nainte de a le `nainta, sub
form\ de manuscris, editurilor.
Ebook-ul, versiunea de lectur\ digi-
tal\ profesionist\ generat\ chiar de
marii juc\tori ai pie]ei editoriale,
mai avea mult p`n\ s\ vin\ pe
t\r`m românesc.

„Cu siguran]\ internetul nu te
consacr\“, declara pentru „Supli-
mentul de cultur\“ criticul literar
Nicolae Manolescu. „Nu cred c\ a
publica pe internet `]i certific\ va-
loarea `n vreun fel. Eu `mi p\strez
scepticismul, pentru c\ aceste c\r]i
nu trec prin filtrul redactorului de
editur\, care este esen]ial. Pe internet

publici singur [i din acest motiv
apar tot felul de veleitarisme.
Ace[ti veleitari se citesc, `n gene-
ral, `ntre ei. Eu nu am `ncredere `n
ceea ce se public\ `n mediul vir-
tual. Faptul c\ internetul este `n
vog\ compenseaz\ alte tipuri de
confesare. E drept c\ aceast\ confe-
sare poate da na[tere la tot felul de
ciud\]enii. Personal, nu m\ simt
amenin]at `n nici un fel de cre[te-
rea importan]ei mediului virtual“,
spunea Manolescu.

„Ne trezim ̀ n fa]a faptelor ̀ mpli-
nite, ne trezim `n digital f\r\ ca
m\car s\ fi avut [ansa s\ ne lu\m
la revedere (sau adio) de la analo-
gic. S\ sper\m c\ nu ne vom trezi
`n virtual f\r\ s\ ne fi luat la reve-
dere (sau adio) de la realitate. Un
singur lucru este sigur, f\r\ s\ ni se
lase posibilitatea de a-l combate:
s`ntem dependen]i. R\m`ne de v\ -
zut c`nd [i dac\ va ap\rea sevrajul.
~l a[tept\m, `n orice caz, cu bra]ele
deschise.“ Comentariul de mai sus
`i apar]ine lui Miron Ghiu.

Ion Manolescu atr\gea aten]ia
`n acela[i num\r 2 al revistei c\ ur-
meaz\ s\ se produc\ o schimbare
de paradigm\ literar\. „Literatura
tip\rit\ devine literatur\ afi[at\,
textul scriptic `mbrac\ forma hi-
pertextului, iar lectura se trans-
form\ `n rulare [i derulare, a[a
cum se ̀ nt`mpl\ c`nd citim o poves-
tire poli]ist\ pe un site interactiv
sau desf\[ur\m un capitol din tele-
novela preferat\, copiat pe ecranul
computerului nostru de buzunar.
~n acest ultim caz ar trebui s\ ne
asigur\m c\ avem la `ndem`n\ in-
strumentul potrivit.“ Ion Manoles-
cu concluziona: „E mai pu]in im-
portant cine scrie pe foi de h`rtie 
[i cine pe internet. Literatura va

continua s\-[i produc\ diletan]ii [i
campionii `n ambele formate, cu
egal\ `ndrept\]ire.“

„Un model de
publicistic\ cultural\
interactiv\“

Pe 17 noiembrie 2004 s-a deschis [i
Gaudeamusul, iar R\zvan }upa
consemna drept noutate faptul c\
„se g\sesc mai multe calculatoare
ca niciodat\, dar  trebuie s\ sta]i la
cozi serioase ca s\ folosi]i unul“.
Dou\ zile mai t`rziu, pe 19 noiem-
brie, „Suplimentul de cultur\“ a
fost lansat [i la t`rgul de carte bucu-
re[tean, invita]ii fiind Ioan T. Mo-
rar, Simona Sora [i Paul Cernat.
Acesta din urm\ saluta apari]ia
primului s\pt\m`nal cultural din
afara capitalei: „Este un model de
publicistic\ cultural\ dinamic\, in-
teractiv\, deschis\ c\tre cititori. O
publica]ie care mizeaz\ pe texte
scurte, pe informa]ie [i opinie. Un
Supliment deloc narcisist, deschis
c\tre cititor. ~n acela[i timp, ob-
serv\m c\ `n paginile sale coabi-
teaz\ oameni foarte diver[i – [i v\d
aceast\ coabitare ca pe un simptom
de s\n\tate a c`mpului nostru cul-
tural“.

Revista a debutat cu dou\ rubrici
inedite: „Profe]ii de autor“, `n care
scriitorii anun]au, `n premier\, la
ce volume lucreaz\, [i „ArteFI-
XURI“, despre tabieturile oameni-
lor de cultur\. ~n num\rul 3, din 27
noiembrie, Mircea C\rt\ rescu anun -
 ]a c\ tocmai a predat manuscrisul
volumului De ce iubim femeile,
unul care avea s\ devin\ nu doar
bestseller, dar chiar s\ intre [i `n
„folclorul urban“. „~n rest, priorita-
tea mea absolut\ este volumul al
treilea din Orbitor, la care scriu de
doi ani [i voi mai scrie poate `nc\
trei.“ Avea s\ apar\ `n 2007.

Istoria e 
`ntotdeauna ironic\

Scriitorul Stelian T\nase, actualul
pre[edinte director general al TVR,
vorbea ̀ n 2004, ̀ n num\rul 4 al „Su-
plimentului“ (din 4 decembrie),
despre dificult\]ile presei `n regi-
mul Adrian N\stase, dar, mai cu
seam\, despre `nl\turarea emisiu-
nii sale, „Ma[ina de tocat“, pe care
a realizat-o o vreme chiar la televi-
ziunea public\. „Odat\ am s\ po-
vestesc `ntr-un articol sau `ntr-o
carte istoria acestei emisiuni, care
este o mare enigm\ [i pentru mine,

dar merit\ s\ reflect\m asupra ei.
A fost o curs\ pentru mine, o cap-
can\: puterea a crezut c\, dac\ mi
se d\ aceast\ emisiune, eu voi fi re-
verent fa]\ de ea. Iar puterea voia s\
ia de la mine credibilitatea. Eu am
acceptat s\ fac emisiunea, [tiind ce
riscuri ̀ mi asum, dar n-am acceptat
s\ fac jocul puterii. {i atunci a fost o
situa]ie de nepotrivire de caracter.
Ei se a[teptau ca eu s\ vreau s\ `mi
p\strez scaunul – ceea ce n-am dorit –,
iar eu m\ a[ teptam ca ei s\ m\ lase
s\ lucrez, pentru c\ [tiau cine s`nt.
{tiau c\ eu lucrez `ntr-o anumit\
manier\ [i [i-au asumat la r`ndul
lor un risc. Chestiunea cu audien]a
a fost un pretext. De fapt, emisiunea
a fost sabotat\ chiar de directorul
televiziunii, de Valentin Nicolau. A
fost un r\zboi pe fa]\ [i `n jur, [i `n
redac]ie. Iar strategia emisiunii a
fost c\ ea trebuie s\ aib\ audien]\
`ncep`nd din pri m\var\. Asta dis-
cutasem ini]ial cu directorul. P`n\
la Anul Nou trebuia s\ facem o in-
stalare, o fixare a ei, iar dup\ Anul
Nou, aceasta a fost obliga]ia pe care
mi-a trasat-o verbal Nicolau: s\
`ncepem s\ facem audien]\. N-am
apucat s\ trec Anul Nou, pentru c\,
la ordinul lui N\stase, emisiunea a
fost scoas\.“

Primele dosare publicate de „Suplimentul de
cultur\“ imediat dup\ apari]ia primei edi]ii (`n
noiembrie 2004) abordau o serie de teme „la
mod\“ `n epoc\. Una dintre acestea, „Cititor la
monitor“, se concentra asupra leg\turii dintre
mediul electronic [i lectur\. Lectura literar\ `n era
de dinainte de explozia tabletelor [i a
dispozitivelor speciale dedicate lecturii virtuale
era privit\, `n mod evident, cu foarte mult
scepticism de unii [i cu speran]\ de al]ii. ~n finalul
episodului de ast\zi, actualul [ef al TVR, Stelian
T\nase, vorbe[te despre cum a fost concediat 
din TVR „la ordinul lui Adrian N\stase“.
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– Fragment –

Albastru

Calculatoarele f`[`ie amor]ite [i lo-
go-ul firmei se izbe[te de marginile
ecranului, `ntr-un screen saver
conform cu identitatea grafic\ a
companiei. Nuan]e de albastru.

~n timp ce n\rile mi se l\]esc de
la un c\scat `n\bu[it, deplasez cu
greu m`na dreapt\ pe mouse-ul cu
deviza imprimat\: responsabilitate,
unitate, eficien]\. Mi[c de el aiurea
[i ecranul se treze[te, dezv\ luind
prima pagin\ din site-ul firmei.
Nuan]e de albastru.

S`ntem `n sala de [edin]e toat\
echipa, la fix [ase luni dup\ ce 
ne-am angajat, pentru o recapitula-
re a trainingului ini]ial, pentru ca
ei s\ se asigure c\ n-am uitat, c\
mergem `nspre bine. Sara e l`ng\
panoul pe care a proiectat acela[i
Power-Point ca prima dat\, s`ntem
la pagina cu calit\]ile unui agent de
rela]ii cu clien]ii. St\ `n fa]a noas -
tr\, `n b\taia proiectorului, desene
[i buc\]i de text i se l\]esc pe fa]\.
M\ chinui s\ le deslu[esc, m\ inte-
reseaz\ s\ le deslu[esc mai mult de c`t
dac\ ar fi fost pur [i simplu afi [ate
pe perete, mici enigme prin porii
de pe fa]a ei [i ea cu ochii miji]i `n
proiector, pretinz`nd c\ ne prive[ -
te. ~[i `ntoarce u[or capul din c`nd
`n c`nd, de parc\ ar vrea s\ se bron-
zeze uniform.

Ne preg\tim din nou pentru ace-
lea[i jocule]e, numele de culori [i
de ora[e pe care le amestec\m ̀ ntr-o
p\l\rie [i dup\ aia nu mai [tiu ce se
`nt`mpl\ cu ele.

Azi-diminea]\ n-am auzit c`nd a
sunat ceasul [i m-am trezit la o or\
la care trebuia deja s\ fiu `n auto-
buzul 104, apropiindu-m\ de Unirii,
de unde urma s\ iau mai departe
metroul.

Am s\rit din pat, m-am `mbr\ -
cat la `nt`mplare, n-am mai avut

timp s\ m\ sp\l pe din]i sau s\
m\n`nc, doar m-am bucurat c-aveam
`n geant\ o ultim\ pernu]\ de
gum\ mentolat\, pe care m-am chi-
nuit s-o desfac p`n\ la col].

Am b\gat pernu]a `n gur\, am
deschis portiera unui taxi parcat la
col], m-am aruncat `n spate [i am
spus: strada Sfin]ii Voievozi, nu -
m\ rul pai[pe. Şoferul [i-a dat capul
u[or pe spate cu un „m\ la[i“ `n
g`nd, urma s\ fie o curs\ de doar 15
lei [i [tiam c\ se `nt`mpl\ frecvent
s\ te refuze dac\ nu li se p\rea ren-
tabil. M-a[ fi aruncat la picioarele
lui [i a[ fi `nceput s\ pl`ng s\ m\
duc\ la lucru ca v`ntul [i ca g`ndul
dac\ mi-ar fi spus ceva, era vital 
s-ajung la timp la birou, compania
]ine la punctualitate, iar Cristi de
la planning e ne`ndur\tor. ~n opt
ore de lucru avem pauz\ cumulat\
de doar treizeci de minute, mi-am
calculat trei pipi [i un sendvi[ pe zi,
dac\ la baie te apuc\ mai mult de
un pipi, `]i iei adio de la sendvi[ pe
ziua aia. Chiar [i a[a, m\ str\du-
iesc s\ nu ies des la toalet\, adic\
`ncerc s\ nu consum mai mult de
un litru de ap\ pe zi, adic\ dou\ sti-
clu]e de jumate de ap\ s\lcie, pe ca-
re le a[az\ gratis ̀ n frigiderele mici
[i transparente lipite de c`te un pe-
rete din loc `n loc. Din partea fir-
mei. Totul e supus unui continuu
proces de evaluare aici, am trecut
la sticlu]ele de jumate de ap\ fi-
indc\ „f`nt`nile“ cu bidoane mari
au fost evaluate prost. Femeile de
serviciu trebuiau s\ roage mereu
c`te un b\iat s\ ridice bidonul [i
pentru asta b\ie]ii le-au evaluat
prost [i pe femei. Acum vin lini[ti-
te cu c`te un bax pe burt\, se pun `n
genunchi [i a[az\ sticlu]ele frumos
`n frigiderele pitice. {i asta din or\
`n or\, fiindc\ sticlu]ele dispar ime-
diat. S`ntem mul]i pe platoul de
produc]ie, [iruri lungi cu zeci de bi-
rouri cubice, iar pe margini sau `n
col]uri, izola]i, supervizorii care
as cult\ apeluri. La cald sau la rece.
~n direct sau `nregistrate. Cu c\[ti-
le pe urechi, trag la cruciuli]e `n
fi[ele de evaluare, o sut\ de r`nduri
pentru o sut\ de puncte, pentru fie-
care punct trebuie s\ `ndepline[ti
criterii.

Sara e formatoarea noastr\. Pe
ea n-am evaluat-o `nc\. Dac\ fran-
ceza ei nativ\ n-ar fi muzic\ pentru

urechile mele, fi[a ei ar fi o mare
cruce. Z`mbe[te enorm. Ne-a zis [i
nou\: la sf`r[itul zilei de lucru, aici
trebuie s\ v\ doar\, tr\g`nd cu ar\ -
t\toarele de pielea pome]ilor ̀ n sus.

A ajuns cu prezentarea la pira-
mid\, ce vreau s\ zic 100%, ce zic
80%, ce aude cel\lalt 60%, ce `n]ele-
ge cel\lalt 40%, ce re]ine [i e capa-
bil s\ formuleze (care e lung [i `n -
gr\ m\dit ̀ n v`rful piramidei r\stur -
nate, cu „formuleze“ desp\r]it ̀ n si-
labe) 20% [i cu m`na pe perete [i cu
degetele r\sfirate pe ultimul seg-
ment, privind cu z`mbetul `n ochi
`n reflector, ne zice:

— Noi trebuie s\ ne str\duim s\
fim aici.

Pe paravanul frontal al biroului
cubic, de la un cap\t la altul, fieca-
re dintre noi are o oglind\ `n care
s\ se vad\ c`nd are clientul ̀ n c\[ti.
S\ ne amintim s\ z`mbim, c\ z`m -
betul se simte `n toate. Mai ales `n
voce.

— {i nu uita]i, ini]iativa desp\r -
]irii trebuie s\ ne apar]in\ nou\.

Dac\ uit s\ le zic de trei ori nu-
mele ̀ n timpul apelului, le zic repede
de trei ori la sf`r[it. Scopul nostru:
s\ nu gener\m recontact. ~l rezolvi
sau `l expediezi la alt nivel.

Dac\ `nt`rzii mai mult de un
sfert de or\, prima or\ ]i se taie din
program. Ai o zi de lucru de doar
[apte ore, iar bonurile de mas\ s`nt
pentru zile complete, de opt ore.
Dac\ `nt`rzii mai mult de un sfert
de or\, pierzi un bon.

Azi am `nt`rziat dou\zeci de mi-
nute. De fapt, doar cincisprezece
p`n\ s\ intru pe u[a principal\ [i
s\-l salut pe domnul de la paz\, care
st\tea `n spatele peretelui de sticl\
ce d\ `nspre strad\ [i se uita afar\
cum ninge [i face noroi. N-avea vo-
ie s\ ias\ din cl\dire. Dac\ ie[ea,
probabil c\ ]iuia tot.

Am intrat la [i un sfert, dar p`n\
mi-am trecut ecusonul magnetic
prin toate fantele, p`n\ mi s-a apro-
bat accesul `n hol, `n lift, la etaj, `n
departament, p`n\ m-a evaluat cl\ -
direa [i s-a hot\r`t s\ m\ primeas -
c\, au mai trecut cinci minute bu-
ne. Am intrat alerg`nd pe u[a pla-
toului de produc]ie [i am f\cut un
ocol de vreo zece pa[i p`n\ la plan-
ning. Am b\gat capul `n\untru [i
m-am uitat la Cristi. A str`ns din
buze [i a ridicat o spr`ncean\, de
parc\ pe banii lui a[ fi `nt`rziat. De
parc\ [i-ar fi luat comision din c`t
ar fi putut s\ ne penalizeze.

I-am spus:
— Scuze.
Ar fi urmat povestea `n am\ -

nunt, dar m-a `ntrerupt:
— Asta e.
~n sala de [edin]e ne-au luat

dup\ pr`nz.
Sara ne prezint\ o situa]ie. Ne

sugereaz\ s\ fim aten]i, dar n-avem
voie s\ not\m. Urmeaz\ un joc de
perspicacitate, ̀ mi pl\ceau astea c`nd
eram elev\, ̀ mi ie[eau. Poate-mi ie-
se [i acum. De c`nd m-am angajat,
la toate evalu\rile ies ultima din

echip\. ~n afar\ de Eddy, nu e ni-
meni mai de Doamne-ajut\, ace[ti
oameni at`t de pu]in sclipitori [i eu,
care m\ consider mult mai bun\
dec`t ei, at`t de bun\ `nc`t rezultatele
slabe la evalu\ri m\ deconcerteaz\.
Limba pe care o vorbim e contami-
nat\ de francez\, angajatorul nostru
e francez, mim\m c\ s`ntem fran-
cezi, `n ciuda unui „accent lejer“.
C`nd am `nceput s\ lucr\m, [i-a luat
fiecare c`te un nume interna ]ional.
Ale noastre ar fi dat prost la client.

Deci zice Sara: Miki [i Letisia au
fost g\si]i mor]i `n camera lor. Pe
jos, un borcan spart [i ap\ `mpr\[ -
tiat\. Semne de furtun\. Aparta-
mentul ̀ nchis pe dinafar\. Ave]i trei
`ntreb\ri ca s\ afla]i ce s-a ̀ nt`m plat.

Cristi bag\ capul pe u[\ [i o `n -
treab\ pe Sara, cu r-uri româ ne[ti,
dac\ mai are mult p`n\ termin\.
Mereu pierde la evalu\ri pentru ac-
centele pe care le rateaz\ `n emai-
luri. Urmeaz\ el. Urmeaz\ s\ intre
el la proiector s\ ne reaminteasc\
cum s\ ne `nscriem dezideratele `n
sistem [i s\ ne planific\m turele.
Cum s\ nu ne ducem la baie to]i `n
acela[i timp. S\ ne reaminteasc\ de
subven]ia la ochelari dac\ ]i-au
crescut dioptriile c`t ai stat la ei.

Se pun multe `ntreb\ri, dar nu
ghice[te nimeni ce s-a `nt`mplat,
Sara z`mbe[te victorioas\, Miki [i
Letisia erau doi pe[ti[ori, a b\tut
v`ntul [i a r\sturnat borcanul. Ni-
meni nu gust\ poanta. {i apoi vine
morala: nu m-a]i ̀ ntrebat esen]ialul.

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din volumul
de povestiri Escapada al
Laviniei Brani[te, care va
ap\rea `n cur`nd `n
colec]ia „Ego. Proz\“ a
Editurii Polirom.

Lavinia Brani[te — Escapada

AUTOAREA

Lavinia Brani[te s-a n\scut `n 1983, la Br\ila. A studiat limbi
str\ine la Cluj-Napoca [i Bucure[ti. A debutat `n 2006 cu volumul de
poezii Pove[ti cu mine (Paralela 45), dup\ care a urmat un volum de
proz\ scurt\, Cinci minute pe zi (Casa de Pariuri Literare), `n 2011.
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Interpretarea-standard, `n anii ’80,
a primului volum din Morome]ii
lui Preda se construia `n jurul lui
Ilie Moromete, ]\ranul „filozof“.
Acesta, spre deosebire de B\losu
cel interesat de valorile materiale,
era o natur\ contemplativ\. El
ie[ea pe st\noag\ [i fumul ]ig\rii
lui se ducea, ̀ nceti[or, ̀ n sus, ̀ ntr-un
timp care `nc\ avea r\bdare cu oa-
menii. P`n\ la urm\, protagonistul
cel lini[tit t\ia salc`mul (axis
mundi), fapt ce anun]a simbolic
destr\marea lumii sale.

Era ̀ n aceast\ interpretare dato-
rat\ criticii genera]iei ’60 o replic\
dat\ comentatorilor din epoca rea-
lismului socialist, care discutau
Mo rome]ii exclusiv `n grila luptei
de clas\. Pentru criticii anilor ’50,
lumea ]\r\neasc\ româneasc\ nu
putea supravie]ui, istoric. Nu se `n -
]e legea prea bine dac\ aceasta era vi-
na clasei ]\r\ne[ti sau, dimpotriv\,

a epocii burghezo-mo[iere[ti `n ca-
re era asuprit\. Cert era c\ lumea
lui Moromete se apropiase, cu ulti-
mele pagini ale romanului ap\rut
`n 1955, de scaden]\ [i c\ timpurile
noi aveau s\ rezolve contradic]iile
structurale ale trecutului `mpo -
v\r\tor. (C`t de frumos le-au rezol-
vat, s-a putut vedea ̀ n Morome]ii, II.)

Prins la mijloc `ntre cele dou\
interpret\ri, una ideologizat\, alta
estetizant\, marele personaj al lui
Marin Preda nu se las\ explicat
conving\tor prin nici una. C\ci el
nu este un exponent finalmente
sanc]ionat al lumii burghezo-mo -
[iere[ti, dup\ cum nu e un „filozof“
rural interesat exclusiv de specta-
colul pur al lumii.

El apare ca un cap de familie
amestecat\ [i conflictual\ [i `l ve-
dem asaltat `nc\ din debutul roma-
nului de probleme pe care trebuie
s\ le rezolve. El [i nu altcineva. El

are de pl\tit fonciirea, de achitat ra-
ta anual\ la Banc\, de returnat o
datorie c\tre Aristide; pe el `l preo-
cup\ taxele de internat ale lui Nicu-
lae. Pe el `l ur\sc tot mai mult fiii
din prima c\s\torie; la el alearg\
Catrina [i fetele „ei“, s\ le apere;
spre el se `ndreapt\ rug\min]ile
fierbin]i ale mezinului studios.

„Lene[ul“ [i „individualistul“
Ilie Moromete g`nde[te deci fami-
lial. ~ntr-adev\r, trage chiulul la
c`mp, dar `[i asum\ un rol organi-
zatoric-decizional ce poate fi devoa-
lat nu numai pe versantul comic, ci
[i pe cel dramatic al existen]ei sale.
Protagonistul nu este de unul sin-
gur ([i numai pentru el `nsu[i) `n
aceast\ lume c`tu[i de pu]in idilic\.
~n timp ce criticii marxi[ti con-
damnau epoca interbelic\ pentru
presiunea capitalist\ asupra „bie-
tului“ personaj, criticii estetizan]i
din genera]ia urm\toare vor dilua
p`n\ la eliminare complexul socio-
istoric, pentru a supracontura pro-
filul morome]ian.

Eu cred `ns\ c\ acest profil se
contureaz\ tocmai prin raportare
la cotidianul at`t de problematic al
lui Moromete. Iar cotidianul s\u
problematic noi l-am putut ̀ n]elege
cu adev\rat abia dup\ 1990, c`nd au

reap\rut `n România condi]iile
economiei de pia]\, fie ea [i origi-
nal\. {i cu c`t descoperim elemen-
tele [i aspectele capitalismului,
asum`ndu-le, cu at`t vom `n]elege
mai exact problemele lui Ilie Moro-
mete; [i m\re]ia real\ a personaju-
lui predist.

El nu devine un personaj memo-
rabil fiindc\ face glume, vorbe[te
`n doi peri, se t`rguie[te „comic” cu
autorit\]ile [i interpreteaz\ nou -
t\]ile din gazete ̀ n poiana lui Iocan.
E un mare personaj pentru c\ face
toate aceste lucruri `n timp ce este
`nconjurat [i `mpov\rat de proble-
me mari [i mici. Bucuria existen]ei
nu o are de la sine: [i-o creeaz\, din
mai nimic. Spectacolul naturii
umane [i-l reproiecteaz\ fiind im-
plicat, vai!, sut\ la sut\. 

S\ nu uit\m c\ Morome]ii e un
roman realist. Extraordinar este,
pentru mine, anume felul `n care
protagonistul, r\m`n`nd `n codul [i
p\ienjeni[ul de determin\ri realis-
te, reu[e[te s\ suspende, pe anumi-
te secven]e, teribila presiune pus\
pe umerii lui. Vedem de la `nceput
aceast\ presiune: „amenin]\rile
mari se sf\r`mau ̀ n puzderie de ame-
nin]\ri mai mici pe care cu ajutorul
timpului le ducea zilnic `n spinare”

[i o reg\sim `n finalul dra matic, `n
care protagonistul dobor`t la p\ -
m`nt nu vrea [i pace s\ `ngenun-
cheze: „~n]elegea c\ se unel tise
`mpotriva lui [i el nu [tiuse – tim-
pul pe care ̀ l crezuse r\bd\tor [i lu-
mea pe care o crezuse prieten\ [i
plin\ de daruri ascunseser\ de fapt
o capcan\ (f`lf`irea `nceat\ a ame-
nin]\rilor, `ntinderea lor de-a lun-
gul anilor [i de aici credin]a `n
f\r`mi]area [i dispari]ia lor) – iar
lumea, tr\ind ̀ n orbire [i nep\sare,
`i s\lb\ticise copiii [i `i asmu]ise
`mpotriva lui. St\tea pe piatra de
hotar cu capul `n m`ini [i `ncerca
s\ dea de curgerea p`n\ mai ieri a
g`ndirii sale lini[tite, `nd`rjit [i
hot\r`t s\ nu cru]e nimic pentru a o
reg\si, sim]ind c\ `nstr\inarea de
ea ar aduce `ntunericul [i c\ moar-
tea n-ar fi mai rea dec`t at`t”.

Lini[tea lui Moromete nu e un
dat. E ceva ce el construie[te [i ap\ -
r\ `ntruna, `n chiar focarul proble-
melor unei familii unde fiecare se
g`nde[te la ale lui.

„Egoismul” morome]ian [i „con -
templativul” ot Sili[tea Gume[ti:
dou\ etichete f\r\ prea mare leg\ -
tur\ cu personajul nostru [i cu
g`ndirea lui `nd`rjit-lini[tit\.

Cap de familie

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Nu m-a]i `ntrebat direct ce s-a
`nt`mplat. Ca s\ vede]i c`t b`jb`im
`n via]\ dac\ nu [tim s\ `ntreb\m
direct esen]ialul.

~ntreba]i-l esen]ialul pe client.
Z`mbe[te victorioas\ `n fa]a

unor copii plictisi]i, pentru care [e -
din]ele astea nu s`nt dec`t un prilej
de a-[i da c\[tile jos de pe urechi, de
a sc\pa de valul de apeluri.

Cristi a[teapt\ l`ng\ u[\. Am de
g`nd s\ fiu atent\ la tot ce zice [i s\
pun `ntreb\ri. S\ fiu binevoitoare
fa]\ de toate eforturile companiei,
fiindc\ voi `ncerca s\-mi recuperez
bonul de mas\ pe ziua de azi.

C`t se face schimbul `ntre vorbi-
tori, timp `n care noi avem dou\-
trei minute `n care putem merge la
baie, Eddy `mi [opte[te c\ [i-a g\sit
de lucru `n alt\ parte. ~n sf`r[it,
dup\ [ase luni. Voia s\ plece din
prima zi. A venit `n România pen-
tru ca rela]ia lui s\ aib\ o [ans\, a
cunoscut-o pe iubita lui, Claudia,
pe un site de limbi str\ine, `nv\]au
am`ndoi ceva, portughez\ sau ceva
pe-aici. Eddy e din Paris. Tocmai a
terminat facultatea anul \sta [i a
renun]at la un job `n cercetare pe
inginerie nuclear\ ca s\ vin\ ope-
rator de rela]ii cu clien]ii `n Bucu-
re[ti. Am fost la interviu `mpreu -
n\, `n aceea[i zi. Ultimul interviu,
vreau s\ zic, acela `n care trebuia
s\ ne valideze angajatorul francez,
pentru c\ `nainte de asta, mai veni-
sem de vreo trei ori pe la firm\ ([i-n
perioada aia pe la `nc\ vreo trei-pa-
tru companii similare), d\dusem
teste de gramatic\ [i alc\tuisem

compuneri despre viitorul meu `n
toate limbile pe care le [tiam. ~mi
venea grea]\ de la viitorul meu.

La interviu am a[teptat pe hol
unul l`ng\ altul, p`n\ c`nd o Mihae-
la de la RH a venit [i ne-a spus s\ ne
preg\tim, nu `n]elegeam de ce se
chinuie `n francez\ [i apoi am
`n]eles, c`nd i-a zis lui c\ va intra ul-
timul, ca s\ nu ridice din start [ta-
cheta, fiind nativ.

Ne-am re`nt`lnit `n prima zi de
lucru, prima zi din trainingul de
dou\ s\pt\m`ni. A stat l`ng\ mine
[i i-am mai tradus la cursul de pro-
tec]ia muncii, care era `n român\,
am `nceput s\ r`d c`nd ne-a zis s\
fim aten]i cum cobor`m sc\rile la
metrou, s\ nu desf\[ur\m alte acti-
vit\]i `n timp ce cobor`m, gen s\
num\r\m banii, fiindc\ risc\m s\
ne accident\m. Dac\ e `n drum
spre munc\, atunci va fi accident
de munc\. Dac\ pici pe sc\rile de la
metrou `n timp ce numeri bani `n
drum spre lucru, atunci e accident
de munc\. {i el m-a `ntrebat de ce
r`d [i eu i-am explicat `n [oapt\,
frustrat\ de pronun]ia imperfect\,
[i m-am trezit c\ `n pauza de pr`nz
stau l`ng\ el la buc\t\rie pe scaune-
le `nalte de bar, iar el `mi zice de
Claudia. Scaunele s`nt incomode,
alunec de pe ele, dar nu ajung la po-
dea, a[a c\ pun piciorul pe bara de
la scaunul lui, m\ sprijin `n scau-
nul lui [i picioarele ni se ating
u[or, simt `n blugii mei cum m\
ating de blugii lui, iar el `mi zice c\
pe Claudia o sun\ p\rin]ii de trei
ori pe zi, cum e posibil, [i c\ e ciudat

c\ vorbim at`t la telefon [i c\ scui -
p\m at`t pe strad\.

—  Eu nu scuip, am zis.
—  Da, nu ziceam de tine.
Face socoteli cu voce tare, jobul

din Fran]a de trei mii de euro, dar
c`t e chiria `n Paris, c`t e m`ncarea,
plus c\ [i-a dat seama deja c\ pe
aceast\ Claudia n-o va convinge ni-
ciodat\ s\ se mute `n Fran]a. {i ce
fac dac\ stau trei ani `ntr-un call
center [i v\d c\ nu iese?

—  E[ti t`n\r, `i zic. Ai tot timpul
s\ nu ias\.

Nici mie nu mi-a ie[it nimic p`n\
acum [i s`nt sigur\ c\ nici asta. {i
la mine nu e un sacrificiu `n nume-
le unei rela]ii, e doar un sacrificiu
[i at`t. Un sacrificiu pentru chirie.

Cristi s-a instalat [i n-am apucat
s\ m\ duc la baie, am deja, dup\
at`tea luni, un reflex de a calcula
minute libere, jum\t\]i de minut li-
bere, de a rezolva rapid chestiunea
baia. Calculatoarele le-am trecut pe
„convocation RH“, adic\ ne-au che-
mat de la resurse umane, pentru
fiecare brief sau „session qualité“ –
`n care ne critic\ apelurile – trebu-
ie s\ trecem pe „convocation RH“,
chiar [i `nainte de simularea pen-
tru cutremur am trecut sistemul pe
„convocation RH“, dar geanta am
l\sat-o acolo.

Cristi `[i preg\te[te slide-urile,
`[i preg\te[te franceza, vocabularul
limitat la activit\]ile departamen-
tului s\u, pe care, dup\ at`]ia ani,
`nc\ nu l-a rulat. E paranoic s\ nu-i
scape ceva `n englez\, zice mesaje
indezirabile [i ferestre publicitare

intempestive, el nu baneaz\ pe ni-
meni, el proscrie, iar pe hol, cu fra ]ii
lui, vorbe[te de o manier\ cordial\.

~n afar\ de Eddy, `n sal\ s`nt nu-
mai români [i Cristi se preg\te[te
s\ `nceap\ cu un „Alors...“.

~mi calculez jum\tatea de minut
[i m\ ridic [i m\ duc la el, `i zic:

— Scuze pentru azi-diminea]\, o
s\ r\m`n dup\ program. Mai r\ m`n
juma’ de or\.

R`de f\r\ s\-[i ridice privirea
din monitor [i spune:

— Unde s\ mai r\m`i, c\-]i vine
schimbul [i-]i ia calculatorul...

Aici nu po]i s\ repari nimic.
— Hai, m\ Cristi, te rog, nu-mi

t\ia bonul.
Se `ndreapt\ de spate, se uit\ pe

perete dac\ se proiecteaz\ ce trebuie,
jubileaz\ [i trage de starea asta c`t
mai mult.

Se uit\ ̀ n sf̀ r[it la mine, se uit\ un
pic `n sus pentru c\ eu s`nt mai
`nalt\, de[i acum, din privirea lui, e
clar c\ se simte c\lare pe toat\ lumea.

— Am dat [i bani la taxi s\ ajung
mai repede...

— {i s`nt eu de vin\?
M\ a[ez la loc, pe scaunul meu,

Eddy m\ `ntreab\:
—  Ce i-ai zis?
—  Nu, nimic. ~ncercam s\ m\

scuz c-am `nt`rziat.

CARTEA

~ntruchip\ri ale omului modern preocupat de carier\ [i de statutul
s\u `n societate, personajele Laviniei Brani[te viseaz\ la `mbog\]ire
[i recunoa[tere social\, uit`nd de familie [i de cei apropia]i. De multe
ori `ns\, munca p`n\ la epuizare, obsesia pentru propria imagine [i
`ndep\rtarea de prieteni pot avea consecin]e neb\nuite. Fiecare text
al Escapadei red\, subtil-ironic, imaginea mult amplificat\ a unei
probleme provocate de stilul de via]\ actual. Munca `ntr-o mare com-
panie, lumea universitar\, `nt`mpl\ri m\runte sau rela]ii e[uate de-
vin puncte de plecare pentru pove[ti cu t`lc, pline de farmec, al c\ror
final este de multe ori l\sat `n voia imagina]iei cititorului.



Punctul de plecare al acestui articol este Matthew Mc-
Conaughey, ultimul dintr-o lung\ list\ de actori „care s-au
sub]iat `n numele gloriei premiilor, un exemplu al unei ten-
din]e tulbur\tor de deranjante“.

McConaughey a sl\bit foarte mult pentru a fi c`t mai con-
ving\tor `n rolul unui b\rbat bolnav de SIDA muribund `n
filmul Dallas Buyers Club. Un rol recompensat deja cu un
Glob de Aur, urmat imediat de o nominalizare la un Oscar
pentru interpretare. „Arat\ [o cant, periculos de slab“, co-
menteaz\ BBC News.

„Este obscen“, comenteaz\ Lisa Schwarz    baum. „Nu este
nici impresionant, nici o dovad\ a unei dedic\ri serioase artei,
nici un testament al rezisten]ei organismului omenesc. Este, `n
schimb, o grotesc\ form\ de vanitate fizic\.“

Articolul publicat de BBC News comenteaz\ interesul
exagerat al mass media pentru aceast\ transformare, faptul
c\ McConaughey se laud\ `n pres\ cu metodele sale de sl\bit
[i c\ a ajuns „o autoritate ̀ n materie de diet\“. Este subliniat
[i am\nuntul c\ Tom Hanks (care i-a dat c`teva ponturi lui
Matthew McConaughey) a anun ]at recent c\ sufer\ de o
form\ de diabet care ar fi putut fi cauzat\ de „caznele“ la ca-
re [i-a supus organismul `n decursul carierei.

Transform\rile actri]elor, 
mai pu]in b\gate `n seam\

Sl\bitul `n numele artei, scrie Lisa Schwarzbaum, a devenit
o [tire `nc\ de pe vremea c`nd Robert De Niro a trecut la
diet\, acum 34 de ani, pentru rolul boxerului Jake LaMotta,
`n Raging Bull. A c`[tigat Oscarul `n parte fiindc\ majorita-
tea votan]ilor Academiei au fost de p\rere c\ transformarea
lui indic\ o neobi[nuit\ dedicare, ce „arat\ o fuziune aproa-
pe spiritual\ `ntre actor [i personaj“.

Cele mai spectaculoase transfor m\ri s`nt `ns\ trecute `n
dreptul lui Christian Bale. ~n 2004, actorul s-a `nfometat p`n\
a c\p\tat alura unui de]inut dintr-un lag\r de concentrare
pentru thriller-ul The Machinist. C`teva luni mai t`rziu `[i
rec\p\tase greutatea, dar [i c`teva kilograme suplimentare
`n mu[chi pentru a intra `n rolul lui Batman. A repetat per-
forman]a cu sl\bitul pentru rolul din The Fighter care i-a
adus un Oscar. Anul trecut s-a `ngr\[at peste m\sur\ pentru
American Hustle.

Michael Fassbender s-a ̀ nfometat [i el pentru a-l interpre-
ta pe Bobby Sands `n filmul din 2008 al lui Steve McQueen,

Hunger. La fel [i Matt Damon sau 50 Cent; Tom Hanks a luat
Oscarul pentru Philadelphia, iar Adrien Brody pentru Pia-
nistul, tot dup\ ce s-au supus unor diete extreme.

De remarcat c\ sl\bitul de dragul artei pare a fi apanajul
actorilor, de[i sacrificii au f\cut [i Anne Harthaway pentru
Mizerabilii sau Natalie Portman pentru Black Swan (rol de
Oscar). Charlize Theron a devenit „campioa n\“ atunci c`nd
s-a `ngr\[at pentru rolul uciga[ei `n serie Arele Wuornos
pentru Monster, rol ce i-a adus, evident, un Oscar.

Transform\rile actri]elor s`nt `ns\ mai pu]in b\gate `n
seam\. De ce? Fiindc\, spune Lisa Schwarzbaum, „mass me-
dia [i publicul aplic\ un standard mult mai aspru ̀ n cazul fe-
meilor, un standard dublu care zguduie echilibrul din  tre ad-
mira]ie [i critic\. Ceea ce este perceput drept integritate `n
cazul lui McConaughey devine problem\ alimentar\ `n ca-
zul Annei Hathaway. Pe de alt\ parte, a[a cum a remarcat
Renée Zellweger ̀ n vreme ce lucra la Jurnalul lui Bridget Jo-
nes, c`[tigul `n greutate al unei actri]e pentru un rol anume
este tolerat [i chiar considerat „o dovad\ de curaj“, cu
condi]ia ca ea s\ dea repede jos kilogramele `n plus. ~n ace-
la[i timp, silueta natural sub]ire a unei actri]e este tratat\ cu
comentarii nemiloase. ~ntreba]i-o pe Keira Knightley!
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„S`nt actorii care sl\besc excesiv pentru un
rol favoriza]i `n cursa pentru un mare premiu
de interpretare?“, se `ntreab\ Lisa
Schwarzbaum `ntr-un articol publicat 
de BBC News.

Foamea `n numele artei 
`]i aduce un Oscar?

De ce nu „a mers“ filmul cu Metallica
~n toamna anului trecut a fost lansat
Metallica Through the Never, o intere-
sant\ combina]ie de concert [i film de
fic]iune regizat\ de Nimord Antal.
Dar ceea ce trebuia s\ fie o transpune-
re a unui concert Metallica `n 3D s-a
dovedit un ustur\tor e[ec comercial.
~n primele patru s\pt\m`ni de la lan-
sare, Metallica Through the Never a
str`ns numai 3,4 milioane de dolari `n
SUA, o sum\ infim\ comparativ cu ce-
le 18 milioane c`t a costat realizarea fil-
mului. 18 milioane dintre care cea mai
mare parte a fost investit\ de c\tre
membrii trupei. P`n\ acum, filmul a
reu[it s\ adune 21 de milioane din
`ntreaga lume, dar, tr\g`nd linie, Me-
tallica Through the Never r\m`ne un

e[ec. Ca filmul s\ fie profitabil, ar fi
trebuit s\ `ncaseze m\car dublu dec`t
costurile de produc]ie [i marketing,
deci m\car 36 de milioane.

„Noi s`ntem convin[i c\ am f\cut
un film mare“, s-a confesat chitaristul
Kirk Hammet `ntr-un interviu pentru
revista „Stereogum“. 

„Am investit timp [i efort [i am lu-
crat p`n\ c`nd a ie[it a[a cum ni l-am
imaginat. Fanii no[tri au mers sigur
s\-l vad\ la cinema, numai c\ oamenii
pe care contam s\ dea bani pe bilet –
adic\ cei care merg `n mod normal la
cinema – nu au fost la fel de motiva]i ca
fanii no[tri. Asta r\m`ne pentru noi un
mare semn de `ntrebare. O `ntrebare la
care nu am g\sit r\spunsul.“
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Pe 18 ianuarie a `nceput `n „satul
de lemn“ cea de a [aptea edi]ie a
Festivalului Interna]ional de Film
[i Muzic\ de la Küstendorf (18-23 ia-
nuarie).

Küstendorf este o combina]ie de
sat [i hotel ecologic situat la 1.500 m
altitudine, l`ng\ frontiera Serbiei [i
Bosniei, loc unde numele uli]elor
reflect\ pasiunile „st\p`nului“:
Djo kovic, Fellini, Tarkovski, Gue-
vara sau Maradona etc. Un sat con-
struit ̀ n 2006 la ini]iativa lui Kustu-
rica, gr\bit s\ ̀ mpiedice astfel ni[te
companii anglo-saxone s\ pun\
m`na pe bog\]iile din subsol.

Festivalul de film reflect\ [i el per -
sonalitatea regizorului: „jum\tate

serios, jum\tate ]icnit. Balcanic“,
scrie „Le Figaro“. Aici, orice ]ine
de Hollywood este strict interzis. ~n
fiecare an s`nt `ngropate simbolic
bobine cu blockbustere, `n cadrul
unei ceremonii cu alur\ de funera-
lii ortodoxe.

Anul acesta, festivalul a fost des-
chis cu o reprezentare coregrafic\
a asasin\rii arhiducelui Franz Fer-
dinand pentru a marca astfel ani-
versarea a 100 de ani de la `ncepu-
tul Primului R\zboi Mondial. „Am
ales s\ deschid cu un spectacol dis-
co cu atitudine“, a explicat Emir
Kusturica.

Gazda manifest\rii a fost actri]a
francez\ Berenice Bejo, care face par-
te din juriu al\turi de scriitorii Guil-
lermo Arriaga [i Srdjan Koljevic.

Festivalul s-a `ncheiat pe 23 ia-
nuarie, iar `n competi]ie s-au `n -
scris 15 filme realizate de studen]i
[i regizori debutan]i care au concu-
rat pentru trei premii: Ou\le de
bronz, argint [i aur. Vizitatorii au
pu tut viziona filme ale unor regi-
zori celebri, grupate `n programe
precum „Tendin]e contemporane“
sau „American New Wave“, iar
evenimentul principal a fost un
concert al trupei franceze Zaz. 

Responsabilitatea juridic\ pentru con]inutul articolului `i apar]ine autorului »
Manuscrisele primite la redac]ie nu se `napoiaz\

760
de titluri

disponibile

Adres\: Ia[i, B-dul Carol I, nr. 4, etaj 4, CP
266, tel. 0232/ 214.100, 0232/ 214111, fax:
0232/ 214111

Senior editor:
Lucian Dan Teodorovici 

Redactor-[ef:
George Onofrei

Redactor-[ef adjunct:
Anca Baraboi

Tehnoredactare:
Adina Ciocoiu

Rubrici permanente:

Adriana Babe]i, Bobi (F\r\ zah\r), 
Drago[ Cojocaru, Daniel Cristea-Enache, Radu
Pavel Gheo, Florin L\z\rescu, Luiza Vasiliu. 

Carte: 
Doris Mironescu, C. Rogozanu, 
Bogdan-Alexandru St\nescu, Codrin Liviu
Cu]itaru, Daniel Cristea-Enache, Florin Irimia. 

Muzic\: Victor Eskenasy, Dumitru 
Ungurea nu.

Film: Iulia Blaga. Teatru: Olti]a C`ntec.

Caricatur\: 
Lucian Amarii (Jup).

Grafic\: 
Ion Barbu. 

TV: 
Alex Savitescu.

Actualitate:  
Robert B\lan, R. Chiru]\, Georgel Costi]\,
Veronica D. Niculescu, Ioan Stoleru, 
Elena Vl\d\reanu

Publicitate: tel. 0232/ 252294

Distribu]ie: Mihai Sârbu, tel. 0232/ 271333.
Media Distribution S.R.L., tel. 0232/ 216112

Abonamente: tel. 0232/214100

Tarife de abonament: 18 lei (180.000) pentru
3 luni; 36 lei (360.000) pentru 6 luni; 69 lei
(690.000) pentru 12 luni

Tipar: Print Multicolor

Marc\ `nregistrat\ – Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“.
Proiect realizat de Editura Polirom `n colaborare cu 
„Ziarul de Ia[i“. Se distribuie gratuit `mpreun\ 
cu „Ziarul de Ia[i“.

„Nu este festivalul cel mai
celebru, nici cel mai
glamour sau cel mai
mediatizat, dar, f\r\
`ndoial\, este unul dintre
cele mai baroce, festive [i
cele mai ospitaliere, la fel
ca pre[edintele [i
fondatorul s\u, Emir
«Nemanja» Kusturica“,
scrie „Le Figaro“.

Cinema-ul lui Kusturica,
la Küstendorf

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

Capodopera lui George
Orwell se preg\te[te de o
nou\ versiune cinemato-
grafic\, cea de a treia din
istorie, care propune o
abor dare aparte a cele-
brei distopii.

Cineastul Drake Dore-
mus vrea s\ adapteze din
nou cartea lui Orwell pri-
vilegiind un anume as-
pect: povestea de dragos-
te dintre Winston [i Ju-
lia. Titlul noului film va
fi Equals.

Drake Doremus a dis-
tribuit-o deja `n rolul
principal, al Juliei, pe t`n\ra Kristen Stewart, vedeta uria[ei
francize Amurg, dornic\ s\-[i schimbe imaginea „glamour“,
at`t de des parodiat\. „Nu-mi vine s\ cred c\ am acceptat!“,
s-a confesat Stewart revistei „Premiere“. „Filmul acesta m\
`ngroze[te! Povestea e simpl\, dar modul de a trata subiectul
este ambi]ios. Iar asta m\ sperie...“

Romanul O mie nou\ sute optzeci [i patru a mai fost
adaptat `n 1956 de c\tre Michael Anderson [i `n 1984 de Mi-
chael Radford.

George Michael
revine cu
Symphonica
Dup\ ce a suferit o b\t\lie grea cu pneumonia
`n 2011 [i a trecut printr-un accident de ma[in\
anul trecut, George Michael revine, `n martie
anul acesta, cu al [aselea s\u album solo.

Discul se nume[te Symphonica [i a fost
`nregistrat ̀ n turneul s\u de 14 luni din perioa-
da 2011-2012, c`nd artistul britanic a c\l\torit
`nso]it de o orchestr\ simfonic\. Albumul va
con]ine un amestec de compozi]ii noi [i cover-
uri dup\ melodii celebre de Nina Simone, Da-
vid Bowie sau Elton John – un amestec similar
cu cel c`ntat de Michael `n decursul turneului
s\u. Symphonica este ultimul disc al cunoscu-
tului produc\tor
Phil Ramone,
decedat anul tre-
cut, care a c`[ti-
gat de 14 ori pre-
miul Grammy [i
a mai lucrat cu
mari vedete pre-
cum Frank Sina-
tra, Stevie Won-
der, Bob Dylan,
Ray Charles sau
Aretha Franklin.

Soderbergh
debuteaz\ `n teatru
Retras (temporar, proba-
bil) din lumea cinemato-
grafului, regizorul Steven
Soderbergh se confrunt\
acum cu scena teatrului, cu
The Library, prima lui pie -
s\ pe Broadway.

Pentru debutul s\u `n
teatru, Soderbergh s-a asi-
gurat de serviciile scena-
ristului Scott Z. Burns, ca-
re a lucrat cu el la Conta-
gion: Pericol nev\zut (2011) [i Efecte adverse (2013), [i ale tinerei
actri]e Chloë Grace Moretz.

The Library este o poveste despre arme [i violen]\, confirm`nd
gustul lui Soderbergh „pentru ac]iune, tensiune, thriller [i pa-
nic\“. Piesa, scris\ de Burns, are ca personaj principal o adoles-
cent\, Caitlin, care supravie]uie[te unui atac uciga[ [i care este
„prins\“ ̀ ntre trauma suferit\ [i mass media avid\ de senza]ional.

O mie nou\ sute
optzeci [i patru,
versiunea „romantic\“
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Gerul a mu[cat din plapuma de
nori a iernii [i a [f`[iat-o. Fulgii pu-
fo[i danseaz\ ̀ n hor\ [i se a[az\ pes-
te tot. Zilele s`nt scurte, de parc\
soarele se gr\be[te s\ fug\ pe bolt\
ca s\ nu fac\ guturai. Totul `n jur
este alb [i satul arat\ ca o imens\
pr\jitur\ cu fri[c\ din care un Dum-
nezeu gurmand se preg\te[te s\
m\n`nce cu poft\. Casele fumeg\
din greu, ca ni[te vulcani care ame-
nin]\ s\ erup\ [i s\ arunce t\ciuni.
Tata a plecat acum dou\ zile s\
cum pere lemne [i nu s-a mai ̀ ntors.

C`]iva vecini au plecat s\-l caute `n
p\dure. Mi-am scos sania din maga-
zie [i i-am cur\]at t\lpicile, dup\ ca-
re le-am dat cu untdelemn, c\ s\ fie
cel mai rapid bolid de pe derdelu[. E
u[oar\ [i n\r\va[\ [i zboar\ lin, iar
dac\ nu m\ ]in bine de ea, m\ poate
arunca c`t colo. Apoi mi-am scris
toa te temele [i i-am ar\tat mamei
caietele, pentru c\ altfel nu m\ las\
la joac\ [i copiii din vecini or s\ m\
fluiere iar de dup\ gard [i or s\ r`d\
de mine c\ stau `n cas\ ca un toci-
lar. Nici urm\ de tata. Mama a su-
nat disperat\ la unu unu doi [i a cerut
ajutorul autorit\]ilor, care au pro mis
c\ vor trimite echipe de c\utare.

Natura `ntreag\ e amor]it\ de
frig. C`inele `[i ridic\ pe r`nd c`te o
lab\, de parc\ i-ar fi `n plus [i se
`ntreab\ pe limba lui de ce i s-au pus
at`t de multe. Dar eu [tiu c\ la var\
o s\ aib\ nevoie de toate patru ca s\
poat\ fug\ri iepuri pe c`mp. Pisicile
nu se dezlipesc de sob\ dec`t dac\
aud vreun [oricel mestec`nd podea -
ua. Stau una ̀ n alta, ca dou\ ghemo-
toace bl\noase, puricoase [i lene[e.
Jandarmii [i p\durarii orbec\ie
prin  tre copaci [i ̀ l strig\ pe tata, iar
o echip\ de la televiziune s-a afun-
dat unde a g\sit z\pada mai mare [i
zice c\ situa]ia e disperat\.

Gospodarii sap\ ne`ncetat c\ -
r\ri, iar viscolul le ̀ nfund\ la loc, ca
`ntr-un joc enervant [i pueril. Dar
at`t timp c`t exist\ lope]i [i ]uic\
fiart\, ei vor continua s\ sape, fiind cel
mai la `ndem`n\ mod de socializare.

Femeile scot din cuptoare pl\cinte
gemene [i rumene cu care `[i `mbie
la mas\ n\zdr\vanii pilo]i de sanie.
Prefectul [i [eful Inspectoratului Ju-
de]ean de Urgen]\ [i-au dat demisia,
iar unii s\teni spun c\ ̀ nsu[i primul
ministru va veni cu snowmobilul s\
coordoneze echipajele de salvare.

Am f\cut cel mai mare om de
z\pad\. E `nalt c`t mine [i m\ pri-
ve[te c`[  prin doi nasturi de palton.
I-am pus pe cap o crati]\ veche cu
tor]i, i-am `nfiletat un morcov zdra -
v\n ca s\ poat\ mirosi [i l-am `nar-
mat cu m\tura de t`rn. Hai, m\tur\
curtea, i-am zis `n glum\. Dar el st\ -
tea nemi[cat [i m`ndru ca un soldat
din garda regal\ britanic\. Tata s-a
`ntors dup\ trei zile. B\use to]i banii
de lemne [i, tem`ndu-se de gura ma-
mei, a stat ascuns `n podul pri m\ -
riei. Ce frumoas\ este iarna!

Deci Nymphomaniac nu e un film
porno, `n ciuda reclamei care a
creat un singur orizont de a[tepta-
re. Credeam c\ belicosul Von Tri-
er, aflat ̀ n r\zboi cu toat\ lumea de
c`nd s-a f\cut singur de minune la
Cannes, va realiza o oper\ de
r\zbunare, scandaloas\ [i poate
chiar incoerent\. Dar Nymphoma-
niac nu e nici m\car erotic. E amu-
zant, inteligent, echilibrat ̀ n dezor-
dinea lui amoroas\ (sic!), nostalgic
[i provocator prin formula de thril-
ler cu mistere. De[i sexul e princi-
palul mod de comunicare ̀ ntre per-
sonaje, el e pus `ntre paranteze –
poate chiar parantezele din titlu,
NYMPH( )MANIAC, unde „o“-ul e
spart `n dou\. Nymphomaniac e
un film literar [i are o structur\
clasic\ (cele dou\ p\r]i ale lui s`nt
„volume“): opt capitole ale c\ror
titluri pleac\ de la un detaliu obser-
vat de eroina pe nume Joe (Char-
lotte Gainsbourg) `n camera unde
a g\zduit-o Seligman (Stellan Skar-
sgard), necunoscutul care a luat-o
b\tut\ din strad\. ~n fa]a unei c\ni
de ceai, Joe `ncepe s\-[i poves-
teasc\ via]a [i pleac\ `n fiecare ca-
pitol de la un detaliu pe care `l ob-
serv\ `n camer\ sau care e sugerat
de Seligman – un ascult\tor cooperant

[i `n]eleg\tor. Nev\z`nd [i partea a
doua, nu pot vorbi dec`t despre pri-
ma parantez\, ( . De la descoperi-
rea sexualit\]ii, c`nd ̀ n copil\rie se
juca `n baie `mpreun\ cu prietena
B. „de-a broscu]ele“, [i p`n\ c`nd
moartea tat\lui o prinde dup\ zeci
de experien]e amoroase, dar nici o
iubire adev\rat\, Joe pare mai
mult autor dec`t personaj, dup\
cum [i filmul pare s\ fie mai mult
autoreferen]ial dec`t narativ. Par
s\ nu conteze at`t de mult tribu -
la]iile erotice ale lui Joe c`t felul
cum ea le fic]ionalizeaz\, pentru c\
nu putem [ti `n ce m\sur\ inven-
teaz\ sau spune adev\rul. Se mir\
[i Seligman c\ prea apare c`nd nu
te a[tep]i Jerome (Shia LaBoeuf),
singurul b\rbat de care Joe se
`ndr\goste[te la c`]iva ani dup\ ce
acesta o dezvirginase mecanic `n
adolescen]\. Plus c\ t`n\ra Joe nu
e interpretat\ de Charlotte Gain-
sbourg, ci de alt\ actri]\, Stacey
Martin. 

Mai greu de `n]eles
dec`t alte filme 
ale lui Von Trier

S\ `n]elegi exact ce vrea s\ „zu gr\ -
veasc\“ Lars Von Trier e imposibil –

de aceea mai bine nu `ncerci. (Nu
[tiu dac\ are leg\tur\ cu enun]ul,
dar primele trei persoane c\rora
le-a mul]umit pe genericul de final
s`nt Andrei Tarkovski, Bente
Frøge – so]ia [i Lars Ulrich.) De[i
foarte aerisit [i clasic `n structur\,
Nymphomaniac e mai greu de
`n]eles dec`t alte filme ale lui Von
Trier, de aceea citirea cronicilor
poate fi mai mult derutant\ dec`t
util\. Mai mult ca oric`nd, fiecare
`n]elege ce vrea. (Am g\sit pe net
chiar [i o cronic\ matematic\.) Fil-
mul trimite `n multe direc]ii: pes-
cuit, psihanaliz\, matematic\
([irul lui Fibonacci), muzic\ poli-
fonic\, cinemaul „fly on the wall“
(gen de film documentar care cere
ca evenimentele s\ fie redate ne-
implicat, ca [i cum ar fi observate
de o musc\ de pe perete), naratolo-
gie. Dar scenariul e at`t de trimat
`nc`t leg\turile dintre elemente 
s-au resorbit. Ai nevoie s\ revezi
filmul pentru a `n]elege mai bine

cum func]ioneaz\ totul. De pild\,
ce leg\tur\ e `ntre lista lui Fibo-
nacci (0 ; 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; 21 ; 34 ;
55), ale c\rei numere se formeaz\
adun`ndu-le pe ultimele dou\
(0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5), cu felul
cum `[i construie[te Joe pove[tile
sau cu experien]ele ei erotice? Fi-
bonacci e adus `n discu]ie de Selig-
man care identific\ numerele
aces tuia – 3 (de la trei mi[c\ri vagi-
nale) [i 5 (cinci mi[c\ri anale) ne-
cesare dezvirgin\rii lui Joe (numerele
ap\ruser\ atunci supraimpresio-
nate pe ecran). Sau ce treab\ are
Num\rul de Aur cu povestea? De
la Von Trier te po]i a[tepta la orice
[i oricum cu acest text s`nt `n mij-
locul filmului, a[a c\ m\ opresc
aici, urm`nd s\ reiau cronica dup\
„volumul doi“.

Nimfomana: Vol. I/ Nymphomaniac:
Volume 1, de Lars Von Trier. Cu: Char -
lotte Gainsbourg, Stellan Skarsgard,
Stacey Martin, Shia LaBoeuf, Christian
Slater, Uma Thurman

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Cea mai mare surpriz\ cu Nymphomaniac: Volume I
e c\ nu ai de-a face cu un film porno. Slabe [anse 
s\ devin\ porno `n partea a doua. Prima parte a intrat
`n România `n 17 ianuarie. Produc\torul a decis ca
filmul s\ intre `n str\in\tate `n dou\ „volume“, pe
c`nd `n Danemarca el ruleaz\ de la Cr\ciun `ntr-o
variant\ unic\ de patru ore. ~n România, „volumul doi“
se vede din 7 februarie, cam c`nd la Festivalul 
de la Berlin va fi prezentat\ [i varianta director’s cut,
mai lung\ cu cel pu]in o or\. 

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

Bobi 

Film

Iulia Blaga

Nymphomaniac —
prima cronic\Aur (1)

„Nu a mai existat nici un astfel de
moment «do-it-yourself» `n ceea ce
prive[te jurnalismul [i acoperirea
a ceea ce se petrece `n lume. Punct.
Pentru prima dat\ `n istorie, eu [i
cu tine am fost pu[i `n pozi]ia unui
redactor-[ef de ziar. Nu mai s`ntem
simpli cititori pasivi, afla]i la mila
ideii cuiva despre cum s\ «acope-
re» sau s\ organizeze aceast\ pla-
net\ [i multele ei elemente `n mi[ -
care. ~ntr-o anumit\ m\sur\, cu
condi]ia s\ avem timpul, curiozita-
tea [i energia necesare, putem cu
to]ii s\ ne aducem contribu]ia la
modelarea, reimaginarea [i `n]ele-
gerea lumii noastre `n noi moduri.
Da, universul jurnalistic se afl\ `n
iad, e un co[mar veritabil; cu toate
astea, pentru cititor, e `n acela[i
timp o lume experimental\, ceva
senza]ional, nea[teptat de nou sub
soare. Pentru cititor, o V`rst\ a Lu-
mii straniu de democratic\ [i egali-
tarist\ [i-a f\cut apari]ia. E hao-
tic\; e excesiv\; [i, crede]i-m\ pe
cuv`nt, e un amestec instabil care 
s-ar putea transforma dumnezeu
[tie `n ce. Totu[i, poate c\ `ntr-o zi,
printre toate aceste inep]ii [i orori,
o s\ ne amintim de vremurile 
de-acum ca de o v`rst\ de aur a citi-
torului, un timp `n care toate cu-
vintele de care ai putea avea nevo-
ie vreodat\ erau oferite la liber,
pentru ca tu s\ fii curatorul lor
dup\ propria dorin]\. Nu o respin-
ge. Nu o uita.“ A[a se `ncheie un
text delicios de entuziast semnat de
Tom Engelhardt `n „The Nation“.
Un text lung, un text care merit\ ci-
tit pentru oricine r\sfoie[te dimi-
nea]a la cafea site-urile de [tiri. E
adev\rat, spune Engelhardt, jur-
nali[tii n-au dus-o niciodat\ mai
prost, redac]iile s-au mic[orat, zia-
rele s-au `nchis, nu mai exist\ bani
pentru jurnalismul de investiga]ie,
nu mai exist\ bani pentru nimic.
Cu toate astea, cititorii de pres\ ar
trebui s\ se trezeasc\ `n fiecare di-
minea]\ z`mbind la g`ndul c\ au la
dispozi]ie aproape fiecare publi -
ca]ie care apare `n lume, c\ e 
de-ajuns s\ deschid\ calculatorul
sau telefonul ca s\ afle ce s-a
`nt`mplat `n noaptea dinainte [i ce
se pre g\te[te s\ se ̀ nt`mple. Lumea
n-a fost niciodat\ mai mult ca acum
a lor. S\pt\m`na viitoare, despre
partea `ntunecat\ a V`rstei de aur.
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Magia iernii
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