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LE I

ANDREI {ERBAN:

„Când suntem
mul]umi]i,
devenim mediocri
foarte u[or“

Interviu realizat de 
George Onofrei

Opera Na]ional\ Român\ Ia[i a
preg\tit pentru aceast\ stagiune
un nou spectacol `n regia maes -
trului Andrei {erban: Lucia di La -
mmermoor de Gaetano Doni zetti.
Premierele au avut loc mar]i, 23
septembrie [i joi, 25 septembrie,
urm\toarele reprezenta ]ii fiind
programate duminic\, 28 septem-
brie [i mar]i, 30 septembrie.

» pag. 2-3

» paginile 8-11

Din ciclul 
Via]a bate filmul. 
Cum s-a f\cut
America, venim!

Iulia Blaga

„Când Tudor ne-a spus, mie [i Oa-
nei: «Hai s\ facem un film `n Ame-
rica», i-am zis c\ e nebun“, a recu-
noscut regizorul R\zvan S\vescu
la conferin]a de lansare a comediei
America, venim!

» pag. 14

Cronic\ de carte

Na]ionalismul, 
o ideologie 
care cuprinde 
din nou Europa

R\zvan Chiru]\

Seria de dezbateri despre starea
`n care se afl\ Europa de azi a avut
loc la Bucure[ti `ntre 19 [i 20 sep-
tembrie, `n continuarea unor `ntâl-
niri asem\n\toare care s-au desf\ -
[urat la Budapesta `n 2012 [i 2013.

» pag. 15

Cea de a doua edi]ie a Festivalului Interna]ional de Literatur\ [i Traducere `ncepe mier-
curi, 1 octombrie [i aduce la Ia[i, timp de 5 zile, peste 300 de profesioni[ti din domeniul
c\r]ii, atât din ]ar\, cât [i din str\in\tate. Scriitori, traduc\tori, editori, organizatori 
de festival, critici literari, librari, distribuitori de carte, manageri [i jurnali[ti culturali – 
cu to]ii vor fi `n centrul unor evenimente destinate, pe de o parte, publicului larg, 
dar [i speciali[tilor din domeniu, pe de alta. 

„Domnul Orient“
[i literatura 

Florin Iorga

Nu [tii niciodat\ când po]i da peste
un autor despre care nu ai auzit ab-
solut nimic [i habar n-ai de unde
s\-l apuci, dar care se dovede[te a fi
m\car un foarte bun profesionist,
dac\ nu cumva chiar genul acela de
talent care pic\ fix pe sufletul t\u.
Cam a[a am p\]it cu Amin Maa louf.

» pag. 12

1, 2, 3 [i...
`ncepe FILIT
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2  »  interviu

INTERVIU CU REGIZORUL ANDREI {ERBAN

„Când suntem mul]umi]i,
devenim mediocri foarte u[or“

Interviu realizat de 
George Onofrei

S\ `ncepem prin a vorbi de-
spre spectacolul pe care `l
monta]i zilele acestea la Ope -
ra Na]ional\ Român\ din Ia[i.
{tiu c\ a]i mai avut dou\ mon -
t\ri la Paris, una chiar foarte
recent, `n 2013; relua]i specta-
colul la Ia[i [i spunea]i c\, `n
timp ce decorurile sau costu -
mele r\mân invariabil ace-
lea[i, indiferent de locul `n
care monta]i, arti[tii diferi]i
schimb\ spectacolul. {i, atunci,
`ntrebarea mea este dac\ ar-
ti[tii `l modific\ radical, prin
firea lor, sau dumneavoastr\
mai degrab\ merge]i spre a-i
modela pe un rol pe care `l
ima gina]i. 

~n primul rând, decorurile [i
costumele nu sunt exact la fel ca la
Paris, sunt modificate – adic\ ideea
de decor e aceea[i, dar nuan]ele
sunt diferite, atmosfera este diferit\,
spa]iul este diferit: Opera „Bas -
tille“ este de... cinci ori mai mare
decât Opera din Ia[i! Deci e imposi-
bil s\ facem acela[i lucru. A fost re-
dus spectacolul, a fost concentrat [i
asta are [i aspecte pozitive, pentru
c\, atunci când concentrezi ceva [i
când reduci, po]i s\ lucrezi mai
mult la detaliu [i spre mai ̀ n\untru. 

Costumele sunt diferite; la Pa -
ris, apar]ineau sfâr[itului de secol
XIX, aici suntem aproape de timpul
Primului R\zboi Mondial, deci
sunt 20 de ani diferen]\, schimb\
linia. Lia Man]oc a f\cut un lucru
extraordinar, ca de obicei, trebuia
s\ plece `ntr-o vacan]\ `n Turcia,
dar a renun]at la vacan]\, a re-
nun]at la tot doar ca s\ fie aici, s\
stea 24 de ore [i-n weekend, s\ lu-
creze `mpreun\ cu faimoasa doam -
n\ Rodica, care, aproape cu mâna
ei, a cusut costumele [i vom vedea,
`ntr-adev\r, un nou spectacol, `n
sens vizual. 

Sigur c\ ideea e aceea[i. {i ideea
a fost aceea[i de la premiera de
acum 20 [i ceva de ani, de la Paris,
care a fost o premier\ scandaloas\
[i care, cu timpul, s-a transformat
dintr-un scandal ̀ ntr-un succes ma-
jor. Cânt\re]ele de la Paris [i cân -
t\re]ii s-au schimbat de la un an la
altul. Am lucrat, cred, cu [apte so-
prane diferite, de la Julian Ander-
son la Maria de Villa, la Natalie
Dessay, la Sonya Yoncheva, la Pa-
trizia Ciofi – [i fiecare are personali-
tatea ei [i, `ntr-un fel, m-am mode-
lat, am fost deschis pentru a le face
lor via]a pl\cut\ `ntr-un spectacol
al meu, pentru c\ nu vreau s\ le
creez greut\]i inutile cânt\re]ilor,
care [i a[a au mari dificult\]i de a
cânta anumite note. 

Deci trebuie s\-i ajut, dar, aju -
tându-i, nu `nseamn\ c\ trebuie s\
fac compromisuri. {i aici, la Ia[i,
cânt\re]ii tineri – care unii dintre
ei au f\cut Lucia, al]ii o fac pentru
prima oar\ – trebuie ei s\ creasc\
la nivelul cerin]elor acestui specta-
col, care sunt destul de mari. Iar, `n
m\sura `n care reu[esc, se bucur\
[i, `n m\sura `n care mai au de
crescut, se simt tensiona]i – [i pe
bun\ dreptate, pentru c\ nu e u[or
ce le cer! 

~n interviul nostru anterior 
v-am `ntrebat despre publicul
ie[ean, care are o imagine de
public conservator, mai ales
cel de Oper\ e obi[nuit s\ va -
d\ spectacole dup\ un anumit
[ablon, `ns\ au intervenit cele
dou\ spectacole ale dumnea -
voastr\ – [i un spectacol foar -
te dificil, cum e Troienele, a
avut un succes foarte mare.
Crede]i c\ a ap\rut poate o
alt\ gene ra]ie de spectatori
care e predispus\ s\ vad\ [i
alt fel de spectacol la Oper\? 

Asta dumneavoastr\ ar trebui
s\-mi spune]i mie, pentru c\ eu nu
locuiesc ̀ n Ia[i. Eu, dup\ premier\,
plec, nu mai [tiu ce se mai ̀ ntâmpl\,

`ns\, da, din câte am aflat, spre bu-
curia mea, se pare c\ un public
tân\r a `nceput s\ vin\ la Oper\,
ceea ce sigur c\ e bine. Asta nu
`nseamn\ c\ pe cei mai `n vârst\ `i
elimin\m, dimpotriv\, dorim pre -
zen]a lor, dar dorim o deschidere.
Asta-i tot! 

Unii dintre spectatori erau fa-
miliari cu modul cum se f\cea ope -
ra – nu `n Ia[i, `n toat\ România! –
[i `nc\ se face, din p\cate, `n multe
locuri, dup\ tiparile cele mai vechi,
cele mai fosilizate – e un cuvânt
dur, dar e adev\rat! –, iar asta
transform\ opera `ntr-un muzeu,
un muzeu `nvechit, care nu spune
nimic azi. Mu zica, de[i este cea mai
efemer\ dintre arte, e [i ea inter-
pretabil\. Mu zica suna altfel acum
50 de ani decât sun\ azi. 

Orice muzic\, fie Beethoven, fie
Mozart, sun\ altfel ast\zi decât `mi
suna mie când eram copil. Evident
c\ [i eu m-am schimbat, [i eu am
evoluat, [i gustul meu s-a schimbat,
dar gustul vremii se schimb\. Iar
Lucia, care este o oper\ ce apar]ine
bellcanto-ului, nu poate fi ̀ n seco lul
XXI tratat\ cu acelea[i criterii ca
atunci când oamenii erau `n redin-
got\, `n rochii lungi, frumoa se, vic-
toriene, care se purtau foarte galant
unii cu al]ii, când vedem c\ opera
este de o cruzime extraordinar\! 

Am f\cut dou\ versiuni ale aces-
tei Lucii: prima – `nainte de opera
din Paris – am f\cut-o cu mul]i ani
`n urm\, la Opera din Chicago, relu-
at\ la Los Angeles. {i era o alt\ Lu-
cie, cu acela[i decorator englez, dar
era o Lucie mult mai romantic\.
~ntr-adev\r romantic\! Deco ru rile
erau f\cute din ni[te mun]i de pia-
tr\ alb\, ars\, cu vegeta]ie s\lba -
tic\, din Nordul Sco]iei [i, `ntr-ade -
v\r, d\dea impresia unui decor de
film: frumos, romantic, pu ternic. 

Dar, dup\ ce am f\cut acel spec-
tacol, când mi s-a cerut s\ revin la
Paris, dintr-odat\ mi-a venit o idee
nou\: c\ Lucia este ca [i Wozzeck.
{i, ciudat, piesa lui Georg Büchner
a fost scris\ `n aceea[i decad\ a

anilor 1830, `n care Gaetano Do -
nizetti a compus Lucia! Wozzeck
este un om care e pus la zid [i obli -
gat, for]at, presat din toate p\r]ile
s\-[i piard\ umanitatea [i, `n tim-
pul \sta, nu are de f\cut altceva
decât s\ ucid\! La fel [i Lucia! Lu-
cia este un Wozzeck feminin. {i,
atunci, ideea noului decor, a noii
concep]ii, care nu este deloc una ro-
mantic\ [i care este destul de tul-
bur\toare [i greu de ̀ n ghi ]it pentru
unii care se a[teapt\ la o Lucie ro-
mantic\, a parvenit atunci. 

De-a lungul timpului nu a fost
o problem\ s\ vorbi]i inclusiv
despre e[ecurile pe care le-a]i
avut [i care v-au marcat... ~n -
trebarea mea e alta: v\ gândi]i
vreodat\, `n momentul `n care
monta]i, c\ `ntr-un col] de lu -
me v-a]i pu tea „permite“ un
e[ec, dar `n altul – nu? 

Sigur c\, dac\ am un e[ec la
Opera din Ia[i, cariera mea nu
sufer\ neap\rat mult... ~mi pare r\u
pentru ie[eni, pentru c\ nu merit\!
Opera sau orice spectacol trebuie
s\ fie comunicat [i s\ hr\neasc\ un
public, deci un e[ec... 

O pagin\ `ntâi `n „The Guar -
dian“... 

O pagin\ `ntâi `n „The Guar -
dian“ e altceva sau, când ai la „Me -
tropolitan“ o rezisten]\ foarte 

evident\ din partea ziarului „New
York Times“ [i a publicului, e mai
greu de `nghi]it. Sigur c\ nim\nui
nu-i plac e[ecurile, de[i pot s\ spun
c\, pentru mine, e[ecurile au fost
un prilej mare de a `nv\]a. 

Am `nv\]at mai mult din [ocul
unui e[ec decât dintr-un mare triumf.
Pentru c\ un mare succes nu a
f\cut decât s\-mi confirme c\ ideile
mele sunt bune [i c\ merit\ s\ con-
tinui s\ lucrez. Un e[ec m\ pune pe
gânduri! M\ pune pe gânduri de ce
fac meseria asta, dac\ o fac bine,
dac\ mijloacele pe care le aleg sunt
cele juste, dac\ ar trebui s\ schimb
complet direc]ia... Deci m\ pune
`ntr-o stare de provocare, de dis-
confort [i cred c\, pentru un artist,
aceast\ stare de disconfort este sin-
gura, din p\cate, care `l poate duce
mai departe. Când suntem mul]u -
mi]i [i ferici]i, devenim mediocri
foarte u[or... 

Dar aceast\ a doua montare
din 2013, cu Lucia, de la Opera
„Bastille“, a]i gândit-o ca pe o
revan[\ pentru ceea ce s-a `n -
tâmplat atunci, `n anii ’90? 

Nu, eu nu am schimbat nimic
din ce a fost `n anii ’90, nu am f\cut
nici un fel de compromis ca s\ plac
publicului. Am f\cut exact ceea ce
am crezut atunci, este exact ceea ce
cred acum, dar a trebuit s\ treac\
20 de ani pentru ca publicul s\ ac-
cepte. Asta-i tot! 

Opera Na]ional\ Român\ Ia[i a preg\tit pentru aceast\ stagiune un nou spectacol 
`n regia maestrului Andrei {erban: Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti.
Premierele au avut loc mar]i, 23 septembrie [i joi, 25 septembrie, urm\toarele
reprezenta]ii fiind programate duminic\, 28 septembrie [i mar]i, 30 septembrie.
Primele dou\ spectacole sunt considerate premiere, `ntrucât pe scen\ au evoluat
distribu]ii diferite. La pupitrul dirijoral s-a aflat `n premier\ na]ional\, invitat special
de la Metropolitan Opera din New York, maestrul Vlad Iftinca. Decorul este creat 
de Octavian Neculai, iar costumele poart\ semn\tura Liei Man]oc.



Fa]\ de teatru, r\mâne opera o
zon\ mai... „`nchistat\“, unde
atât preferin]ele publi cului,
cât [i mont\rile care se fac `n
general sunt mai rezistente la
schimbare [i la inova]ie? 

Nu. Paradoxal, a[ spune chiar
opusul! Ce se `ntâmpl\ `n oper\
acum `n lume... M\ rog, sigur, `n
America e mai greu pentru c\ aco-
lo opera depinde atât de mult de
banii bog\ta[ilor, ai bancherilor [i
ai milionarilor – pentru c\ este o
afacere pur privat\ –, iar ei au gus-
turile lor [i, dac\ nu le satisfaci gus-
turile, e[ti `n pericol. Dar `n Eu-
ropa, s\ spunem, e altfel; aici `nc\
exist\ guverne [i ministere ale Cul-
turii care apreciaz\ arta, opera [i
aventurile `nspre necunoscut, iar
banii care se dau ̀ n oper\ sunt ̀ nc\
decen]i. Opera, de exemplu `n Ger-
mania, face ni[te lucruri abra-
cadabrante, extraordinar de cura-
joase, de inventive – nu neap\rat pe
placul meu, nu sunt de acord cum
se face, dar nu pot s\ spun c\ exist\
bariere, rezisten]e. 

~n România e altceva, ̀ n România
nu exist\ experimente nic\ieri. Gu-
vernul, regimul are un dispre] total
fa]\ de art\ [i fa]\ de arti[ti ̀ n orice
domeniu. Este foarte clar: tr\im o
perioad\ foarte neagr\. ~n comu-
nism, arti[tii erau mult, mult, mult
mai pre]ui]i decât sunt azi. Dar
faptul c\ ceea ce facem `n oper\
sau ̀ n teatru nu d\ dovad\ de curaj
sau de dorin]a de a schimba ceva
`n lume, ̀ n societate este, de fapt, [i
vina noastr\, este [i o consecin]\ a
pasivit\]ii noastre, a arti[tilor,
care, `ntr-un fel, ne plângem c\ nu
sunt bani, c\ nu sunt mijloace, dar
nu facem nimic! 

Cum a]i perceput re`ntoarce -
rea cu Troienele la Festivalul
Na]ional de Teatru de la Bucu -
re[ti? 

Pentru mine a fost un moment
nostalgic pentru c\, evident, spec-
tacolul Troienele pe care l-am f\cut
cu actorii atunci, `n momentul Re -
volu]iei, ̀ n care minerii erau afar\,
`n Pia]a Universit\]ii, iar specta-
torii erau invada]i de c\tre solda]ii
greci `n beciul Teatrului Na]ional
era un moment atât de simbolic,
`ncât foarte greu poate s\ fie trecut
cu vederea. Troienele, la Bucure[ti,
cu Opera din Ia[i a avut un aspect
mai mult nostalgic, `n sensul c\ as-
cultai ce frumoas\ e muzica, ascul-
tai ce frumos cânt\ Corul Operei
din Ia[i. Dar era mai mult un spec-
tacol frumos [i estetic. 

Era [i normal: ceva din violen]a,
din for]a, din prospe]imea tinerilor
actori ie[i]i dup\ Revolu]ie [i gata
„s\ explodeze“ `ntr-un teatru cum
nu s-a mai v\zut `n România `na -
inte, dup\ 20 [i ceva de ani, nu se
mai putea reg\si acum, contextul
fiind cu totul altul. Dar sigur c\ a

meritat s\ mergem [i sigur c\ bu-
cure[tenii au apreciat faptul c\
ni[te cânt\re]i de oper\ pot s\ aib\
curajul s\ joace [i s\ cânte cu toat\
pasiunea. 

~n momentul `n care a]i urcat
pe scen\ la Gala Premiilor
Ope relor Na]ionale, a]i f\cut o
declara]ie care a circulat [i `n
mediile culturale, dar [i `n
presa din Ia[i – cea legat\ de o
fuziune a Teatrului Na]ional
cu Opera Român\. O parte a
mediului artistic a g\sit aceas -
t\ idee drept scandaloas\, ca o
`ncercare a Operei de „a pune
mâna“ pe Teatru, al]ii s-au bu-
curat foarte mult, v\zând c\ e
o diferen]\ de tonus `ntre cele
dou\ institu]ii.  Acum, la câte-
va luni de la acel moment, ce
le-a]i spune celor care s-au
scandalizat? {i dac\ pute]i
l\muri care a fost exact sensul
`n care a]i venit cu acea idee...

E absurd. Nu `n]eleg ce ar scan-
daliza... ~n tot ce am vrut s\ spun,
am vrut s\ flutur „steagul alb al
p\cii“!...

Unii au v\zut-o drept o „decla -
ra]ie de r\zboi“...

S\ fie s\n\to[i! Nu a fost deloc
a[a! Ce e penibil, cu adev\rat peni-
bil este c\, la repeti]ii, vreau s\ fo-
losesc ni[te proiectoare, despre ca-
re mi se spune: „Nu pute]i s\ le fo-
losi]i, pentru c\ sunt ale Teatru-
lui!“. Asta este criminal: s\ nu po]i
s\ te folose[ti de proiectoare care
sunt acolo, sus! Pentru c\ arta su-
fer\, spectatorii, arti[tii [i imagi-
na]ia sufer\! Acest „r\zboi“ pros-
tesc `ntre Cristian Hadji-Culea [i
Beatrice Rancea trebuie rezolvat
cumva! {i nu v\d cum va fi rezol-
vat! Pentru mine, c\ un regizor de
teatru care monteaz\ la Hadji-Cu-
lea sufer\ din cauza Operei sau c\
eu suf\r din cauza Teatrului e
egal! Deci nu am venit aici s\ vor-
besc pro domo, pentru c\ nu am
nici un fel de... idee, decât aceea c\
ceva trebuie f\cut! Pentru c\, a[a

cum merg lucrurile, situa]ia este
ridicol\, imposibil\ [i a[ putea spu-
ne chiar d\un\toare Artei!

~ns\ din punct de vedere biro-
cratic ar fi destul de compli-
cat, pentru c\ s-a pus [i aceas -
t\ problem\, a unifi c\rii. Nu
vede]i mai degrab\ benefic\ o
competi]ie real\ `ntre cele
dou\ institu]ii?

Nu, nu, absolut nu! Dac\ eu a[ fi
cel care a[ avea putere de decizie...
Sincer s\ fiu, teatrul, `n ziua de azi,
e foarte greu s\-l mai faci pe o scen\
ca aceea a Teatrului Na]ional de
acum. Scena Teatrului Na]ional es-
te o scen\ a Operei azi! Asta nu
`nseamn\ c\ Teatrul trebuie elimi-
nat! Teatrului ar trebui s\ i se g\ -
seasc\ un spa]iu nou, care nu este o
scen\ a l’italienne, ci este un spa]iu
liber. De exemplu, cum a g\sit, la
Sibiu, Constantin Chiriac pentru
Silviu Purc\rete: un spa]iu `ntr-o
fabric\ dezafectat\, o hal\, `n care
po]i s\ pui spectatorii cum vrei, `n
care po]i s\ faci experimente liber.
Acest lucru ar aduce spectatori ti-
neri la teatru cu mult mai mult\
energie, cu mult mai mult entu-
ziasm, decât s\-i for]ezi s\ vin\ `n
vechea sal\ a Teatrului, unde tra -
di]ia de la Matei Milo `ncoace a
f\cut s\ devin\ ast\zi un muzeu.
Asta nu `nseamn\ c\ vorbesc con-
tra Teatrului, ci c\ Teatrului i se
cuvine altceva! Iar acest conflict nu
ar trebui s\ existe. Dar, evident, nu
sunt `n m\sur\ s\ dau sugestii
nim\nui, pentru c\ oricum nimeni
nu ascult\ de mine, a[a c\... Vin,
`mi fac treaba, sper s\ am cât mai
multe reflectoare [i s\ plec fericit!

Dac\ nu m\ `n[el, la preceden-
tul nostru interviu, eram tot
`n preajma unor alegeri, a[a s-a
nimerit. Suntem din nou `ntr-o
campanie electoral\. Contea -
z\ [i pentru art\ aceas t\ com-
peti]ie electoral\, de acum, sau
nu are o relevan]\ direct\?

Mi-ar pl\cea s\ spun c\ are rele-
van]\, dar sunt sceptic. Eu nu cred

c\ vreun politician, de orice „culoa-
re“, e convins c\ arta `nseamn\ ce-
va. Politicienii vorbesc despre „ac-
torii politici“, care trec de pe scena
„mic\“ a teatrului pe  scena „mare“
a Arenei Na]ionale! – actorii sunt
cei din politic\ acum. Arta este dis-
pre]uit\ mai mult decât oricând,
dar noi ar trebui, `n loc s\ ne plân-
gem, s\ `ncerc\m s\ schim b\m ce-
va cu cât de pu]ine mijloace avem!
Atât timp cât oamenii sunt pasio-
na]i de teatru sau de oper\,  ceva se
poate `ntâmpla oriunde! De aceea
spun c\ nu e nevoie s\ fim pe ma-
rea scen\ a Teatrului [i a Operei
Na]ionale Române din Ia[i – se poa-
te face teatru oriunde: ̀ ntr-un apar-
tament, `ntr-o pia]\, pe o strad\,
`ntr-un loc dezafectat, dac\ ai pa-
siune [i dac\ ai ceva de spus. Deci
nu trebuie s\ a[tept\m bani care
nu vor veni oricum! Sigur c\ ei
ajut\, dar spectacolul se poate face
[i f\r\ bani.

Ar trebui ca marii arti[ti s\
aib\ o pozi]ionare politic\, e
un lucru benefic? Pentru c\
am observat c\, `n ultimii ani,
arti[tii sunt folosi]i simbolic
de o parte sau de alta a propa-
gandei politice, prin mass-me-
dia [i a[a mai departe. Sunt
sco[i `n fa]\ pentru a repeta
o... „poezie“ care e de partid,
pân\ la urm\. {i, din p\cate,
unii accept\.

Dar [i primesc beneficii! Evident!
Arti[tii sunt [i ei oameni [i sunt la
fel de coruptibili ca [i ceilal]i.
Arti[tii nu sunt deloc ni[te mostre
de moral\, dimpotriv\! Corup]ia `n
art\ este la fel de mare ca-n politic\,
numai c\ ea conteaz\ mult mai
pu]in. Radu Beligan e simbolul viu
al lipsei de con[tiin]\ a artistului:
talentul de pe scen\ e anihilat de
lipsa de demnitate a celui care se

umile[te, nu  `n fa]a celui de Sus, ci
fa]\ de cei de jos, a lupilor cu fa]\
uman\. A[ spune c\ s\ facem poli-
tic\ prin teatru nu ajut\ la nimic.
Ar trebui s\ facem teatru pentru a
vedea nu doar misterul, ci [i min-
ciuna care se ascunde `n noi, pen-
tru a vedea cine suntem, pentru a
ne cunoa[te pe noi `n[ine, natura
noastr\ uman\, bestial\, anima-
lic\, ce rareori se ridic\ spre spiri-
tualitate. De asta ar trebui s\ ne
ocup\m, nu s\-l ajut\m pe Victor
Ponta sau pe Klaus Iohannis! Nu
ajut\ la nimic!

Din p\cate, se `ntâmpl\ tot fe -
lul de... bizarerii! Ca jurnalist,
am fost foarte intrigat zilele
trecute s\-l v\d pe directorul
Teatrului ie[ean la o [e din]\
de partid a unui candidat la
alegerile preziden]iale. E ade -
v\rat, e o rela]ie de prietenie,
dar pur [i simplu se `ntâlni -
ser\ cu primarii acelui candi-
dat, cu structurile sale [i, „`n
fereastr\“, a[a, era pus direc-
torul Teatrului Na]ional. Cum
vi se pare o astfel de imagine?

E de a[teptat, nu-i nimic sur-
prinz\tor `n asta!  Dac\ Hadji-Cu-
lea d\ mâna cu diavolul pentru bi-
nele Teatrului Na]ional, atunci da,
`l aplaud, e o inten]ie nobil\ care-i
face cinste, dar dac\ se gânde[te
doar la viitorul lui, s\-[i men]in\
scaunul de director, `l comp\ti-
mesc. E ridicol [i nedemn ca viito-
rul lui s\ depind\ de imaginea
aceasta, de partid...

Are vreo leg\tur\ cu arta?

Evident c\ nu are, un artist ade -
v\rat `ncepe s\ moar\ când face
compromisuri. Politicienii din asta
tr\iesc, din compromisuri. Arti[tii
tr\iesc prin dorin]a de a spune
adev\rul.
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– sinopsis, adaptare liber\ dup\
povestirea Fugarul, de Cehov, dup\
un caz real din timpurile noastre –

Bunica (65 de ani) [i Pascu (7 ani,
cu un ochi bandajat, precum un pi-
rat) p\trund pe u[a unei cl\ diri pe
care scrie „PRIMIRI URGEN }E“. Pe
un hol mare, o mul]ime de oameni
bolnavi, aduna]i ca la Iz vorul
T\m\duirii. 

Bunica `l smuce[te de mân\ pe
Pascu [i se a[az\ la un ghi[eu. O
asistent\ o ia la `ntreb\ri: „Matale,
ce ai?“. „Un ochi bolnav!“ „D\ bu -
letinul!“ ~ntinde buletinul: „Da’ nu
eu, ci nepotul meu“. „Ce-a p\]it?“
„A c\zut `ntr-o furc\.“ Asistenta
completeaz\ o fi[\ [i `i trimite s\
a[tepte la u[a pe care scrie „UR-
GEN}E MINORE“. 

~n cabinet, Pascu e a[ezat ̀ n fund
pe un pat, iar doctorul Matei (40 de
ani) `i desface bandajul [i se uit\
`ngrozit la ochiul lui drept. O ceart\
pe bunica: „Cum ai putut s\ ]ii
copilul a[a trei luni?“. „Am crezut
c\-i trece, maic\! Apoi n-am avut
bani s\-l `mbrac pentru ora[. Abia
acum ne-au trimis p\rin]ii lui, din
Italia“. „Tr\i]i ca ni[te animale,
sunte]i animale!... Ai nenoro cit co -
pilul. Acum trebuie s\-i scot ochiul.“
Pascu se sperie [i el [i `ncepe s\
plâng\. Doctorul `l ia de dup\ um\r
[i `l consoleaz\: „Nu fi prost, m\i
Pascule! Las c\-]i pun eu `n loc un
ochi de sticl\ mai bun, o s\ vezi cu
el ca Superman“. Pascu surâde. ~i
zâmbe[te [i doctorul: „Numai prin
plumb n-o s\ vezi...“.

Doctorul scoate un smartfon din

buzunar, deschide un clip cu dese -
ne animate, [i i-l d\ lui Pascu: „Uit\-te
aici, o s\-]i ar\t desene animate cât
vrei tu, dac\ r\mâi cu mine“. 

Mai târziu, o camer\ de spital cu
opt paturi. ~n patul de lâng\ cel al
lui Pascu, e un b\trân care st\ ̀ n ca-
pul oaselor, privind `n gol, cu ochii
fix `nainte. Copilul `l `ntreab\ dac\
el are telefon. B\trânul surâ de,
bâjbâie cu mâna sub pern\, scoa te o
rabl\ de mobil [i i-l `ntinde. Pascu
spune c\ nu vrea telefon din \sta.
Nu are unul cu desene anima te?
B\trânul râde. Nu exist\ telefon cu
desene animate. 

Mai târziu, Pascu `i poveste[te
b\trânului c\ domnul doctor o s\-i
pun\ un ochi de sticl\ [i c\ o s\ va -
d\ cu el [i prin perete. Prin plumb
nu. „Stai tu lini[tit, Pascule. Lu mea
e a[a frumoas\, c\ ai ce vedea [i te
bucura [i cu un singur ochi... N-ai
nevoie s\ vezi prin plumb... Uite, eu
unul nu o s\ mai v\d vreodat\, de[i
am fost operat, dar tot m\ bucur.“ 

Se d\ stingerea, doar pe hol e lu-
min\. B\trânul ̀ l roag\ pe Pascu, ̀ n
[oapt\, s\-l conduc\ pân\ afar\.
Pascu `l ia de mân\. 

~n fa]a cl\dirii, e lini[te [i pus tiu.
B\trânul se a[az\ `n fund pe sc\ri,

scoate o ]igar\ [i fumeaz\ lini[tit,
privind `n gol. 

Brusc, se aude un mieunat pu -
ternic. Pascu tresare, se strecoar\
prin gardul viu, `n `ntuneric, ur m\ -
rind mieunatul. Reapare `n lumin\
cu trei pui de pisic\ `n palme,
râzând. Pisicile sunt foarte mici,
abia f\tate – miaun\ [i mai tare. Pas-
cu `i poveste[te vesel b\trânului
cum arat\ pisicile – una ro[cat\, una
neagr\, una alb\. B\trânul `i spune
c\ aia ro[cat\ sigur e motan. Nu
exis t\ mâ]\ ro[cat\, ci doar motanii
`s a[a. B\trânul cere pisicile, le ia [i
el `n palme [i le lipe[te de obraz, ca
s\ le simt\ trupul. Se bucur\ foarte
mult. ~l `ntreab\ pe Pascu dac\ pisi-
cile au f\cut ochi. Pascu le exa -
mineaz\ [i r\spunde amuzat: „A[a 
[i-a[a“. B\trânul `l `ndeamn\ s\ se
duc\ [i s\ le pun\ de unde le-a luat,
ca s\ le g\seasc\ mama lor. 

Târziu, ̀ n camera de spital, Pascu
se treze[te auzind un horc\it `ngro -
zitor. Lumina e aprins\, iar `n jurul
b\trânului e agita]ie – un doctor [i
vreo doi asisten]i se chinuie s\-l re-
animeze. Pascu sare din pat [i pri -
ve[te scena din u[\, speriat. Din dis-
cu]ia medicilor re ie se c\ b\trâ nul

a murit din senin, c\ n-avea nimic
`n afara proble me lor cu ochii. 

Pascu alearg\ pe hol, coboar\ sc\ -
rile [i iese `n fa]a cl\dirii. Prive[te
r\t\cit `n jur. Apoi `ncepe s\ strige:
„Pis! Pis!“. Trece de gardul viu, `n
`ntuneric. R\t\ce[te printre ni[te
copaci, strigând `ntruna dup\ pisici.
Cade [i `ncepe s\ se smiorc\ie.
Plânge. ~ncearc\ s\ ias\ din nou la
lumina, dar nu mai nimere[te in-
trarea de la spital, ci d\ de o parcare
luminat\ palid, `n care exist\ o sin-
gur\ ma[in\. De dup\ gardul viu,
aude zgomot de pa[i [i r\mâne `n -
cre menit, t\cut, pândind. 

~n parcare apare doctorul Matei,
`mbr\cat ̀ n halat. Merge la ma[in\,
o deschide, ia un pachet de ]ig\ri
din bord [i iese. Pleac\.

Diminea]a devreme, aproape se
lumineaz\. Doctorul Matei intr\ `n
parcarea pustie. Când se apropie de
ma[in\, l̀ vede pe Pascu dormind
ghemuit, ca un câine, lâng\ portier\. 

~l treze[te, `l ia `n bra]e [i `i spu -
ne: „Prost mai e[ti, m\i Pascule!
Prost mai e[ti! Spune [i tu, nu me -
ri]i b\taie?“. 

– sfâr[it –

Nu [i prin plumb

~ntâmpl\ri [i personaje
Florin L\z\rescu

Românii e de[tep]i

Radu Pavel GheoDragoste cu de-a sila

{i de ce n-ar fi? La urma urmei,
acesta e partidul care a posedat...
vreau s\ spun a controlat ]ara ̀ n ul-
timul sfert de secol. Social-demo-
cra]ii au fost la putere (sub alte nu-
me [i cu alte m\[ti) ani `n [ir, când
de unii singuri, când `n alian]e un-
de au avut `ntotdeauna greutate. {i
chiar [i atunci când nu au fost la
guvernare, jocurile politice s-au
f\cut mereu `n func]ie de posibila
reac]ie a PSD-ului. Social-demo-
cra]ii au avut `ntotdeauna de par-
tea lor o mul]ime de primari, consi-
lieri jude]eni [i locali, oameni de
afaceri, func]ionari de stat, care i-au
sus]inut, pe fa]\ sau pe din dos. Nici
un alt partid nu a de]inut [i nu a
p\strat atâta putere cât\ a avut [i
are PSD-ul. }\r\ni[tii au disp\rut.
Na]ionali[tii PUNR [i PRM s-au re-
ciclat – `n general, tot la PSD. Libe-
ralii s-au risipit [i s-au pierdut (ci-
ne mai ]ine minte liderii liberali
din aripa tân\r\ sau b\trân\ din
anii 1990?). PDL-ul a fost opera lui
Traian B\sescu [i [i-a tr\it efemeri-
ca glorie. ~n schimb, PSD-ul e tot cel
pe care `l cunoa[tem [i recunoa[ -
tem din 1990 `ncoace. Cre[te [i `n -
flo re[te. Ion Iliescu, Adrian N\s tase,
Ilie S`rbu, Corina Cre]u, Opri[an,
Vanghelie, Ecaterina Andronescu

sunt tot acolo de un deceniu, de
dou\ [i mai bine. B\trânii z\mi-
slesc tineri asemenea lor, mai mult
sau mai pu]in cinici. Asta au vrut
s\ anun]e social-democra]ii prin
manifestarea `n stil ceau[ist de pe
Arena Na]ional\: c\ sunt puternici,
sunt ve[nici [i pot supune mul]imi.
{i sunt `ndr\gosti]i de ]ara asta.

Nu-mi place iubirea lor. ~n gene-
ral, nu-mi place felul `n care politi-
cienii români `[i iubesc ]ara. Ima -
ginea pe care mi-o stârnesc e a unei
g\[ti de profitori care au p\truns ̀ n
casa unor oameni de bun\-cre-
din]\, fermecându-i cu vorbe dulci
[i cadouri ieftine, dup\ care s-au in-
stalat acolo, au `nceput s\ jefuiasc\
[i s\ petreac\ [i au transformat lo-
cul `ntr-o ruin\. Au [terpelit tot ce
le pl\cea [i au l\sat s\ se p\r\gi-
neasc\ tot ce nu le pl\cea, pân\
când totul a devenit o ruin\.

Nu vreau s\ fiu gre[it ̀ n]eles: nu
doar social-democra]ii `mi declan -
[eaz\ asemenea asocia]ii. Toate
partidele politice, to]i politicienii
no[tri se poart\ la fel. Cei mai m\ -
run]i doar au p\truns pe furi[ `n
cas\, au pus mâna pe ceva [i au fu-
git repede: nu-i duceau puterile la
mai mult. Cei puternici s-au insta-
lat acolo, cu dragostea lor bolnav\,

[i fac tot ce le trece prin cap. Fi-
indc\ nu are cine s\-i `mpiedice.
Dac\ vor s\ fure, fur\, fiindc\ o fac
cu dragoste. Dac\ vor s\ violeze,
violeaz\, fiindc\ o fac din dragoste.
Iubesc ]ara asta, fiindc\ `n alta ar fi
fost ni[te rata]i. O iubesc cum `[i
iube[te pr\d\torul victima legat\
`n pivni]\: nu las\ pe nimeni altci-
neva s-o ating\.

Eu, unul, n-am nevoie de o ase-
menea dragoste. Nu vreau partide
angajate `n rela]ii amoroase cu
]ara. Iubirea presupune `ncredere.
Nu e cazul. Oamenii politici vor-
besc despre grija lor pentru tinere-
tul ]\rii, pentru educa]ia lor, dar ̀ [i

trimit copiii la studii `n str\in\tate
[i, când ̀ i aduc ̀ napoi ̀ n ]ar\, le asi-
gur\ posturi calde la sânul patriei
pe care o iubesc atâta timp cât pot 
s-o mulg\. Oamenii politici vorbesc
despre grija lor pentru cet\]eni, le
promit o via]\ mai bun\, dar atunci
când se `mboln\vesc, se feresc de
spitalele române[ti ca de cium\ [i
se duc s\ se trateze `n str\in\tate.
Oamenii politici promit prosperi-
tate, dar singura prosperitate de
care se `ngrijesc e a lor: cu afaceri
ce sec\tuiesc bugetul ]\rii [i con-
turi personale `n str\i n\tate, ei `[i
asigur\ un viitor tihnit departe de
iubita lor Românie [i de fl\mânzii

care `i voteaz\ cu g\leata.
Ei ne dispre]uiesc. Eu `i ur\sc.

Mi-e greu s\ spun cât `i ur\sc [i cât
le ur\sc iubirea rostit\ din vârful
buzelor. Dac\ ura mea ar fi un virus,
i-a]i vedea murind unul câte unul,
pân\ la ultimul, cu spume tricolore
la gur\. Dac\ ura mea ar c\p\ta glas,
ar avea t\ria unui bang sonic [i i-ar
spulbera `n zdren]e `n sân gerate.

Nu am nevoie de iubirea lor. Mi-e
team\ de ea. Nu vreau decât s\ ple-
ce din casa mea, s\ dispar\ undeva
`n v\g\unile de unde au venit [i s\
m\ lase s\ m\ descurc singur, a[a,
neiubit.

~i ur\sc.

La Marea Adunare de pe Arena Na]ional\, menit\ s\-l
fac\ pe secretarul general al partidului, Victor Ponta,
pre[edinte al României, vicepremierul Liviu Dragnea 
a declarat c\ PSD-ul e `ndr\gostit de ]ara lui.



Candidatul CDR nu era un politi-
cian str\lucit, dar reu[ea s\ adune
zeci de mii de oameni la mitin-
gurile opozi]iei. Un semn clar c\ ro -
mânii se s\turaser\ de epoca Ilies-
cu. ~n plus, construc]ia CDR s-a do -
vedit una inspirat\, fiind primul
bloc politic care a demonstrat c\
unirea grup\rilor de dreapta poate
descuia poarta de la Cotroceni. 

C\ Emil a dezam\git la scurt
timp [i c\ n-a reu[it s\ termine man -
datul ̀ n picioare e deja alt\ poveste.
A fost ̀ nvins de sistem, abandonân-
du-i apoi inclusiv pe ]\r\ni[tii lui
de suflet, cei care n-au mai intrat ̀ n
Parlament.

~n 2000, Ion Iliescu a revenit `n
for]\, câ[tigând la pas preziden ]ia -
lele, dup\ un tur doi incredibil cu
Vadim Tudor. La acea vreme, orbe -
c\iala dreptei (cu Is\rescu [i Stolo-
jan salvatori de serviciu!) l-a pro -
pul sat pe candidatul PRM `n finala
preziden]ial\ (se pare c\ actualii
politicieni ai dreptei n-au `nv\]at
nimic din acel episod).

Patru ani mai târziu, scrutinul

preziden]ial era ca [i adjudecat de
Adrian N\stase. A venit `ns\ tele -
novela cu „drag\ Stolo“, iar româ -
nii s-au sucit. S-a dovedit atunci c\
oricât de tare ar fi structurile unui
partid `n teritoriu (PSD-ul lui N\s -
tase era ca stânca), la preziden]iale
aleg\torii voteaz\ omul. E drept c\
PNL [i PD formaser\ deja Alian]a
DA, iar Traian B\sescu era socotit
politicianul nimerit s\ se ia la trân -
t\ cu corup]ia [i cu baronii ro[ii
din teritoriu.

~ncepea domnia de 10 ani a lui
B\sescu, domnie care se va sfâr[i
peste câteva s\pt\mâni.

Ceea ce se petrece la scrutinul
preziden]ial din acest an e dincolo
de puterea multora de a `n]elege
fenomenul politic. O competi]ie a
zvonurilor, nu a programelor elec-
torale, `n care parc\ nu avem ac-
tivi[ti [i militan]i, ci r\spândaci
care alimenteaz\ spa]iul public cu
ve[ti care de care mai fanteziste.

14 candida]i s-au aliniat la start,
dar [tie cineva câ]i vor mai r\mâne
`ntregi pân\ la final? Va fi scos Io-
hannis rapid din joc, pe fondul
problemelor sale cu ANI? Poate da,
mai degrab\ nu. Dar cea]a e arun-
cat\. Armatele PNL [i PDL din ju -
de]e sunt dezorientate. S\ tip\ reas -
c\ deja afi[ele, s\ dea comand\ pen-
tru bannere sau s\ mai a[tepte? De
ce nu l-au pus pe Predoiu dac\ tot
[tiau c\ sunt probleme?, `n trea b\
unii anali[ti. Sau de ce nu l-au p\s -
trat pe Crin? Dac\ Iohannis va fi
declarat incompatibil, cine pl\ te[te
faptul c\ PNL [i PDL r\mân f\r\
candidat?

~ntrebarea e alta [i n-o prea au -
zim `n spa]iul public: de ce taman
acum Justi]ia e a[a gr\bit\ s\ tran -
[eze lucrurile? Agen]ia de Integri-
tate ce-a f\cut pân\ `n septembrie,
de ce n-a cerut ~naltei Cur]i s\ tran -
[eze mai devreme subiectul? La ora

la care scriu acest text, nu e clar
când se va lua o decizie `n cazul Io-
hannis. Va fi pân\ pe 16 noiembrie
sau dup\ alegeri? 

Cazul ofi]erului acoperit Robert
Turcescu, un jurnalist respectat
pân\ duminica trecut\, e iar\[i o
ciud\]enie pe care pu]ini o `n]eleg.
O scurt\ recapitulare. ~n urm\ cu
vreo dou\ s\pt\mâni, Traian B\ -
ses cu venea `n emisiunea lui Tur -
cescu s\ spun\ c\ [tie el c\ printre
candida]i s-ar afla [i un ofi]er aco -
perit. La pu]in timp, Turcescu iese
sp\[it, cu cearc\ne la ochi, spu -
nând speriat c\ el e acoperit [i c\
mai multe va spune `n fa]a judec\ -
torului.

E o reglare de conturi `ntre ser-
viciile de informa]ii? Asist\m la un
r\spuns al vreunui serviciu la
dezv\luirea riscant\ a [efului sta -
tului, de genul „Na, ai sc\pat po-
rumbelul, `]i livr\m un colet“? ~n
spa]iul public a ap\rut [i varianta
c\ `n realitate e doar prima mi[ -
care dintr-un scenariu mai amplu,
care `l vizeaz\ de fapt pe Victor
Ponta. Dar dac\ e o cacealma? Dac\
nici Turcescu nu e ofi]er acoperit [i
nici vreun candidat la prezi den -
]iale nu are aceast\ calitate? Mai
simplu spus: dac\ e un simplu bluf?

Doi din principalii candida]i la
Cotroceni sunt ar\ta]i cu degetul.
C\ ne plac sau nu Ponta sau Iohan-
nis e alt\ poveste. Dar când vom
afla dac\ vor r\mâne ei `n curs\?
Eventual pe 1 noiembrie, cu o zi
`naintea primului tur? E democra -
tic jocul \sta? 

Ce s-ar fi `ntâmplat dac\ `n 1996
Emil Constantinescu ar fi fost scos
din curs\ prin jocuri de culise?
Cum ar fi reac]ionat românii? Nu
cumva mult mai s\n\tos ca ̀ n 2014? 

Despre ce alegeri preziden]iale
mai vorbim? Ni[te p\pu[ari râd de
pe margine, iar noi st\m cu ochii
pe televizor, picând ca pro[tii ̀ n pla -
sa galben\ a breaking-news-urilor.
Eu unul a[ vrea s\ aflu lucruri sim-
ple de la candida]ii la pre[edin]ie:
care le e proiectul pentru România,
cum v\d ei rela]ia cu guvernul [i ̀ n
ce ]ar\ s-ar duce prima dat\ dup\
depunerea jur\mântului.

Ca jurnalist, m-am s\turat de fu-
migene, vreau s\-i v\d `n[ira]i pe
primii cinci candida]i la pre[e din -
]ie `ntr-un platou TV, `ncruci[ând
idei, priviri [i ̀ ntreb\ri t\ioase. De-
test manipul\rile, tânjesc dup\
nor malitate! 

H\rm\laia
preziden]ialelor

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL X » NR. 453 » 27 septembrie – 3 octombrie 2014

opinii  «  5  

Suplimentul lui Jup  

Pinacoteca din Petrila

Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Alegerile preziden]iale din
noiembrie sunt cele mai
ciudate de dup\ Revolu]ie.
~n 1990, `n Duminica
Orbului abia `nv\]am s\
mergem la urne, dar ce
folos, pentru c\ FSN-ul 
de atunci plus lipsa exer -
ci]iului democratic
deciseser\ deja numele
pre[edintelui. ~n 1992 a
fost o simpl\ repeti]ie,
tot cu Ion Iliescu pe post
de dirijor, iar `n 1996,
românii au optat pentru
schimbare. Se confruntau
atunci dou\ mari blocuri,
stânga [i dreapta, iar Emil
Constantinescu a trium fat
dup\ ni[te alegeri pe
muchie de cu]it.
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Cu Mihaela Martin 
la Kronberg Academy

Academia Kronberg este, altfel, un
centru academic interna]ional `n
permanent\ fierbere, o etap\ s-ar
zice aproape obligatorie, pentru
to]i tinerii instrumenti[ti ai muzi-
cii de coarde. ~ntr-o asemenea am-
bian]\ am re`ntâlnit-o pe violonista
Mihaela Martin, venit\ s\ dea câte-
va lec]ii [i care, `mpreun\ cu Cvar-
tetul ei, Michelangelo, a sus]inut
concertul de deschidere al s\pt\ -
mânii muzicale. Venit\, `mpreun\
cu so]ul ei, profesorul Frans Hel-
merson, via o scurt\ escal\ prin
Hamburg, practic direct de la Con-
cursul „George Enescu“, discu]ia
noastr\ s-a axat `n jurul acestui
eveniment.

~n premier\, printre recompen-
se, altfel relativ modeste oferite de

competi]ia de la Bucure[ti, anul
acesta s-a aflat [i o burs\ de studii
la Academia Kronberg. „Premiul a
fost `n a[a fel oferit – mi-a precizat
Mihaela Martin – `ncât s\ benefi-
cieze de el unul din cei trei finali[ti,
condi]ionat de o limit\ de vârst\
`ns\, s\ fie sub 26 de ani. Or, `n fi-
nal\, i-am avut pe câ[tig\torul pre-
miului I, {tefan Tarara, care are 28
de ani, premiul al doilea, Fedor Ru-
din, are 22 sau 23 de ani [i câ[ti g\ -
toarea premiul al treilea `n vârst\
de 27 de ani. ~n mod automat, cel ca-
re va beneficia de burs\ este Fedor
Rudin. Acest premiu nu se ofer\
doar Concursului «G. Enescu», ci,
`n general, tuturor concursurilor
importante, pentru c\ [tim c\, de
regul\, la ele sunt participan]i foar-
te tineri, `nc\ la studii, iar clasa de
m\iestrie de la Kronberg are `ntot-
deauna o foarte mare rezonan]\
prin tre ei [i este o ocazie foarte bu -
n\, dup\ opinia mea, de a se `ntâlni
cu profesori cu reputa]ie, care `i
pot ajuta foarte mult. Este o ocazie
[i pentru Academie de a cunoa[te
viitoarele tinere speran]e din muzi-
ca clasic\. Clasa de m\iestrie ofe-
rit\ lui Fedor Rudin este ̀ n luna iu-
nie 2015, când va fi sesiunea de vi -
oar\, iar al\turi de mine vor fi pro-
fesorii Donald Weilerstein, Mauri-
cio Fuks [i Pavel Vernikov; el poa-
te alege clasa la care vrea s\ vin\.“

„Timpurile s-au schimbat foarte
mult. ~n ziua de ast\zi concursurile
sunt foarte numeroase, pe undeva
este o infla]ie, dar au r\mas câteva
de mare reputa]ie. Latura cea mai
interesant\, dincolo de premiu, 
este ce urmeaz\, concertele, anga-
jamentele oferite. Nivelul la Con-
cursul «Enescu» din acest an a fost
foarte bun, cu muzicieni foarte in-
teresan]i. Consider `ns\ c\ ceea ce
ar trebui pentru a face toate cele
trei premii interesante ar fi un 

impresariat pentru câ[tig\tori, ofe-
rirea unui num\r de concerte, de
recitaluri, chiar dac\ sunt doar `n
România. Pentru c\ doar a[a cei ca-
re au câ[tigat pot duce mai departe
numele Concursului, s\-l fac\ cu-
noscut [i s\-i dea o anume repu -
ta]ie solid\. Cum Concursul [i Fes-
tivalul sunt sub aceea[i emblem\,
organizare, cred c\ ar fi foarte folo-
sitor ca primului premiu s\ i se ofe-
re un concert ̀ n cadrul festivalului,
care este interna]ional [i are o ma-
re reputa]ie pe plan mondial. Bine -
`n]eles c\ dac\ premian]ilor li s-ar
oferi [i alte leg\turi, cu organiza-
tori de concerte din alte ]\ri, ar fi
cu atât mai bine...“

„La Concursul «G. Enescu» am
putut participa `n juriu din etapa a
doua. ~n momentul ̀ n care am sosit
am fost foarte surprins\ c\ nici un
concurent român nu era prezent.
Nu-mi pot exprima un punct de ve-
dere despre genera]ia de tineri
fiind c\ nu am un contact profesio-
nal cu Academiile de Muzic\ din
România. De ce, nu [tiu... Acum doi
ani am dat un Masterclass la Sina-
ia, f\cut benevol, f\r\ remunera]ie,
din dorin]a de a-i asculta pe cei ti-
neri [i a le da câteva sfaturi; pentru
c\ mi se pare de ne`n]eles aceast\
situa]ie, faptul c\ `n România nu
(mai) exist\ acest proces de [tafet\.
Cei care au r\mas `n România, o
[tiu foarte bine, au fost [coli]i tot
a[a cum am fost [i eu... Cu pu]in\
implicare, cu mai mult angajament
– pentru c\ talent [tiu c\ exist\ –, 
s-ar putea ca sistemul s\ fie `mbu -
n\t\]it, s\ se revin\ la un standard
mai `nalt de cultur\ muzical\.“ [...]
„Unde mi se pare punctul dureros,
este c\ `n România a existat o
[coal\; acum nu pot s\ o v\d... poa-
te exist\, `ns\ e ascuns\, nu [tiu 
unde este...“

Academia de Muzic\ de la
Kronberg im Taunus, de
lâng\ Frankfurt, pe scurt
Academia Kronberg, este
locul unde `i po]i `ntâlni pe
to]i tinerii violonceli[ti care
conteaz\ ast\zi, care sunt 
pe cale de a-[i lua zborul `n
lumea muzical\ de mâine.
Devenit un loc aproape mitic
de `ntâlnire a violonceli[tilor
lumii, cum o atest\ `nc\ o
dat\ zilele acestea sesiunea
de „Clase de m\iestrie [i
concerte 2014“, la care i-am
`ntâlnit din nou, `ntre al]ii,
pe Andrei Ioni]\, vedeta
violoncelului românesc al
momentului, sau pe
basarabenii din Diaspor\,
Natalia Costiuc [i Ion
Storojenco, Kronberg-ul `]i
ofer\ concomitent bucuria
de a-i revedea, 
atât ca pedagogi, cât [i `n
postur\ de soli[ti, pe
profesorii zilei: Frans
Helmerson, Gary Hoffman,
David Geringas, Jerôme
Pernoo. ~mpreun\, la una 
din conferin]ele publice ce
`nso]esc sesiunea din
aceast\ toamn\, i-am
ascultat evocând, `ntr-o
suit\ de amintiri nostalgice,
`mbinate cu umor, genera]ia
de mae[tri care i-a format [i
precedat ca pedagogi la
Kronberg, cei disp\ru]i 
`n ultimii zece ani: Boris
Pergamen[ikov (2004),
Mstislav Rostropovici (2007),
Bernard Greenhouse (2011),
Janos Starker (2013)...

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Ca s\ nu merg prea des la magazi-
nul de unde m\ aprovizionez cu
CD-uri inscriptibile pentru uz
personal, zilele trecute am f\cut
exces de zel [i, ab]inându-m\ de la
alte cheltuieli, am cump\rat un
pachet de vreo 50, cât s\-mi ajun -
g\ o iarn\. S-a `ntâmplat c\ la tej-
ghea nu era doar vânz\toarea, ci
[i patronul, un tip cam z\natic,
mai mult pe drumuri decât `n
vreo loca]ie anume, unde s\ poat\
fi g\sit la nevoie. Ne [tim de mult\
vreme; n-am b\ut `mpreun\, dar
l-am `ntâlnit pe la cârciumile un-
de amândoi ne cheltuiam surplu-
sul de energie `n urm\ cu ni[te
ani. Surprins\ de cererea mea,
vânz\toarea m-a `ntrebat la ce-mi
trebuie atâtea discuri deodat\.
Pân\ s\ formulez un r\spuns, pa-
tronul ei a zis: „A[a sunt colec]io-
narii \[tia, musai s\ le aib\!“. {i a
subliniat ultimele dou\ cuvinte
`ntr-un fel pe care `ndr\znesc a-l
categorisi pu]in ironic, pu]in bat-
jocoritor [i mai mult invidios. Nu
c\ n-a[ g\si adjectivul potrivit;
dar m-am pomenit, odat\ plecat
din magazin, c\ `mi pun `ntreb\ri
legate de statutul atribuit. Oare
asta sunt? Oare chiar m\ pot
numi colec]ionar? 

Nu am `n discotec\ nici o pies\
dintr-acelea cu care se mândre[te
un colec]ionar adev\rat. Discuri
LP vechi, da. Am câteva de prin
anii 1960. Un Tom Jones, Atomic,
ni[te colec]ii americane de la
Warner Bros, parc\ [i-o apari]ie
de la Bizzare, una dintre firmele
`n care Zappa [i-a cheltuit dolarii,
visându-se patron de multimedia
pentru ciuda]i. Am [i-un disc de
gramofon de prin anii 1930, editat
de Perfection Concert Record, cu
dou\ piese de muzic\ popular\ –
Ardeleanca de la Munte (cu ma-
juscul\!) [i Sebi[anca, ambele
cântate de Orchestra Ardeleneas -
c\ Tincu (tot cu majuscule!). Pe
acesta `l ]in `n chip de icoan\ a
unui timp apus, despre care [tiu
destule, [i nu m\ simt confortabil
fiindc\ [tiu. Aparatul de `nvârtit

placa l-am vândut acum un sfert
de veac pe nimica toat\, amatori
de asemenea obiecte nu cunosc,
nu caut, habar n-am la ce mi-o fo-
losi relicva, dar s-o arunc nu m\
`ndur. ~nseamn\ c\ sunt colec]io-
nar? Halal colec]ionar!

Sentimentul ironizat de prag-
maticul patron, `n conturile c\ru-
ia cotizez periodic, mi-e `ns\ cu-
noscut. Da, când `mi place un
disc, simt necesitatea de a-l avea,
a-l pip\i, a-l mirosi, a-l cerceta cu
aten]ie [i cu dou\ perechi de oche-
lari, plus o lup\! N-am stare, nu
dorm, nu m\nânc, nu beau, nu
r\spund la stimuli externi, nu
reac]ionez la `njur\turi, la ape-
luri, la ̀ ndemnuri prietenoase, nu
sar la b\taie, nici la polemic\, nu
pot s\pa gr\dina, nu pot tunde ga-
zonul, nu am chef de amor, de
plimb\ri, de cafea, nu m\ pot
odihni, nu pot citi, nu pot asculta
nimic, nici p\s\ri, nici [oapte
dulci, nici muzici pân\ deun\zi
pl\cute, acum imposibile. {i nu
m\ pot lini[ti, chiar dac\ n-am
nici o grij\...

Dar ce grij\ e mai sufocant\,
mai urgent\, mai costisitoare, mai
n\ucitoare, mai stranie, mai exci-
tant\ decât aceea de-a primi DIS-
CUL prin po[t\, prin curier rapid,
prin bun\voin]a unui prieten sau
amabilitatea unui cunoscut care
accept\ s\ fac\ pentru tine un co-
mision? Te ui]i de zece ori pe zi `n
cutia po[tal\, stai la poart\ [i
a[tep]i camioneta, telefonezi la
furnizor, la po[ta[, nu mai ]ii cont
câte minute ai consumat peste li-
mita abonamentului, mai tragi o
du[c\ din lichidul care face m\r -
gele când `l pui `n pahar, mai
`nghi]i o cafea cu gust de nisip... 

{i discul vine. Desfaci ]ipla cu
degete febrile [i unghii boante,
sco]i plicul negru, cu ]ipl\ protec-
toare pe interior, sal]i capacul
pick-up-ului, porne[ti amplifica-
torul, ape[i maneta bra]ului cu
doz\ ro[ie, te a[ezi `n scaun [i... 

{i asta e.     

Dambla de
colec]ionar

Mihaela Martin cu eleva sa
Dami Kim, la Kronberg
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~n deschiderea stagiunii 2014-2015,
melomanilor ie[eni li s-a propus o
c\l\torie `napoi `n timp, `n urm\
cu 20 de ani, `ntr-una din institu -
]iile reper ale genului liric euro-
pean, printr-o mizanscen\ care,
conform unor surse de la fa]a locu-
lui, a polarizat reac]iile publicului.
Spus `n linii mari, era `n plin\ as-
censiune infuzarea spectacolului
muzical – prin natura lui conserva-
tor, c\ci se hr\ne[te din librete [i
partituri cu vârste de sute de ani –
cu elemente aduse din teatru, ani-
mând sus]inerea muzical\, plastica
scenografic\, reinterpretând is-
torii imaginare. Regia ca opera ]iu -
ne de reinterpretare contamina
pozitiv opera, fasonând artificiali-
tatea specific\, obligând soli[tii s\
adauge calit\]ilor vocale [i talent
actoricesc. Dup\ 20 de ani, realit\ -
]ile artistice s-au schimbat, gus-
turile publicului au evoluat, marii
inovatori sunt acum, printre al]ii,
Robert Wilson, Romeo Castellucci,
Joel Pommerat. 

Rela]ia creativ\ a lui Andrei
{erban cu opera lui Donizetti e de

curs\ lung\. ~n O biografie, artistul
scrie despre „Luciile mele“, despre
cele trei mont\ri diferite pe care 
le-a realizat la Chicago, Los Angeles,
Paris. ~n aceasta de la Paris, trans-
plantat\ [i la Ia[i, drama roman-
tic\ a lui Walter Scott cu u[or iz
shakespearian, dar [i de Woyzeck,
zice {erban, este mutat\ ca timp [i
spa]iu `n prima jum\tate de secol
XX. Practic\ obi[nuit\ `n arta re-
cent\ a spectacolului, scopul re-
loc\rii ar trebui s\ fie un beneficiu
semantic, scop neatins `ns\ acum.
Schimbarea contextului istoric [i
geografic nu adaug\ decât `n pla -
nul unui „altceva“ [i prea pu]in pe
linia `nc\rc\turii de sensuri. Po -
ves tea de dragoste a tinerei Lucia
nu cre[te `n intensitate emo]ional\
prin reamplasare istoric\, r\mâ -
nând `n presiunea din opera surs\
a datoriei fa]\ de familie, memoria
mamei, interesele fratelui.  

Atmosfera decorului „e voit
claus t rofobic\ [i opresiv\“, scrie ̀ n
programul de sal\ Andrei {erban.
Scena e, ̀ ntr-adev\r, supraaglomera -
t\, constrângând actorii [i ansamblul

de balet din punctul de vedere al di-
namicii coregrafice. Ma[in\riile
scenice, manevrate de ma[ini[ti la
vedere, sunt de efect vizual, dar
pentru dimensiunile scenei ie[ene
sunt prea multe, prea mari, aglo -
mereaz\. Stilistica vestimenta]iei
de scen\ e u[or hibrid\, `ntregul
spectacol l\sând senza]ia de (`nc\)
nelegat.

Sub conducerea muzical\ a
tân\rului Vlad Iftinca, aflat `n
prezent pe lista dirijorilor asisten]i
de la Metropolitan Opera, partea
muzical\ sun\ impecabil, iar `n
rolul titular soprana Diana }ugui,
`n distribu]ia v\zut\ de mine, g\ -
se[te resursele interpretative, atât
muzicale, cât [i teatrale, pentru a
impune personajul. Al\turi de ea,
tenorii C\lin Br\tescu, Flo rin Guz -
g\, Andrei Apreotesei, Ale xandru
Savin, baritonul Adrian M\rcan,
basul Octavian Dumitru [i mez-
zosoprana Maria Maxim-Nicoar\
au delectat auditiv publi cul. Chiar
dac\  interpre]ii mai au `nc\ ticuri
din opera tradi]ional\, ̀ n care, obli -
gatoriu, solistul trebuie s\ cânte

frontal, orientat spre fosa orches -
trei [i bagheta dirijorului, cu fa]a la
public. Nepotrivite pentru secolul
nostru sunt ie[irile din conven]ie
ale protagoni[tilor care, aplauda]i
de public dup\ o arie, p\r\sesc ro -
lul, [i misterul, mul ]umesc pu bli -
cului prin reveren]\, apoi revin la
personaj. Aria nebuniei, catalogat\
de speciali[ti drept punctul de
maxi m\ intensitate al compozi]iei,
de vine `n concep]ia lui {erban un
moment catarctic. Lucia se trans-
form\: de la copila juc\u[\ din de-
butul spectacolului ajunge, prin
suferin]\ [i, finalmente, prin moar -
te, la eliberare. ~n final, pentru
m\rirea intensit\]ii dramatice, An-
drei {erban a multiplicat perso -
najul Lucia, inducând ideea pre -
zen]ei ei puternice [i dup\ dispa -
ri]ia fizic\.  

Colabor\rile lui Andrei {erban
cu Opera Na]ional\ Român\ din
Ia[i, trei la num\r, au `nsemnat tot
atâtea relu\ri cu arti[tii trupei [i
cu colaboratori ale unor spectacole
realizate de regizor pe alte scene
ale lumii cu decenii `n urm\: Tro -
ienele (La Mama Theatre New York),
Indiile Galante (Opera Garnier Pa -
ris), Lucia di Lammermoor (Opera
Bastille Paris). Ca exerci]iu de for-
mare a publicului [i ca experien]\
estetic\ pentru cei ce n-au avut
[ansa vizion\rii versiunilor origi-
nale, relu\rile sunt binevenite.
~ns\ Ia[iul cultural are poten]ial
pentru un spectacol inedit realizat
de Andrei {erban [i nu doar pentru
restituirea unor versiuni de odi -
nioar\. Ar fi vremea pentru ceva
nou. 

O Lucia di Lammermoor
de acum 20 de ani

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Vizionând premiera cu Lucia di Lammermoor de la Opera Na]ional\ Ia[i am avut 
un intens sentiment de déjà vu. Spectacolul, montat de Andrei {erban `n 1995 la
Opera Bastille Paris [i reluat tot acolo `n 2013, beneficiase de o cronic\ ampl\ 
a Anei Maria Narti, publicat\ `n revista „Teatrul Azi“, la finele anului trecut. De acolo
recuno[team decorul de interior de cazarm\-sanatoriu, balconul circular din partea
lui superioar\ unde st\ corul, schelele-sc\ri metalice `n diagonal\, pe unde 
coboar\-urc\ [i cânt\ soli[tii, grupurile de solda]i care umplu scena. 
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Un festival profesionist, puternic,
cu o identitate bine conturat\

Dan Lungu

Aceast\ a doua edi]ie vine cu câteva lucruri
noi. ~n primul rând, am dezvoltat partea de-
dicat\ traducerii `nfiin]ând Reziden]ele FI-
LIT pentru traduc\tori, ̀ mpreun\ cu Memo-
rialul „Mihai Eminescu“ de la Ipote[ti [i Ho-
tel Belvedere din Vatra Dornei, fosta cas\ de
vacan]\ a lui Lucian Blaga. Este un mod de
a sus]ine concret munca asidu\ a traduc\to-
rilor [i de a face sim]it\ prezen]a festivalu-
lui de-a lungul `ntregului an, nu doar `n cele
cinci zile de gra]ie. Apoi, dat fiind succesul
`mbucur\tor al nop]ii de poezie din edi]ia
precedent\, al\turi de Casa FILIT am cl\dit
[i o Cas\ a Poeziei, dedicat\ lecturilor zilni-
ce de poezie [i socializ\rii literare. De ase-
menea, la pl\cuta presiune a liceelor [i mo-
tiva]i de reac]ia entuziast\ a autorilor anul
trecut, am sporit num\rul `ntâlnirilor cu 

liceenii [i am acceptat mai mul]i voluntari.
Surpriza este c\, dincolo de o s\rb\toare a li-
teraturii, FILIT s-a transformat `ntr-un
adev\rat fenomen social `n rândul tinerilor,
ceea ce, credem noi, este un semn bun pen-
tru comunitate.

Tot la aceast\ a doua edi]ie ne bucur\m
de patronajul Reprezentan]ei Comisiei Eu-
ropene `n România, c\reia `i mul]umim
pentru `ncredere, [i suntem `nso]i]i, `n con-
tinuare, de Banca Na]ional\ a României,
partenerul nostru privilegiat.

A[adar, suntem tot mai `ndrept\]i]i s\
spunem c\ FILIT este un festival profesio-
nist, puternic, cu identitate bine conturat\,
care s-a bucurat de recunoa[tere interna]io-
nal\ `nc\ de la prima edi]ie [i care pune
Ia[iul pe harta cultural\ a Europei. Un festi-
val pe care trecutul literar al urbei [i citito-
rii actuali `l merit\ din plin.

Impactul `n lumea cultural\, `n comunitate [i, nu `n ultimul
rând, `n mass-media na]ional\ [i interna]ional\ face ca FILIT-ul
s\ fie privit deja ca un festival consacrat. Asta nu ne
diminueaz\ nou\, organizatorilor, emo]iile [i responsabilitatea
– dimpotriv\! Un scurt bilan] al primei edi]ii arat\ astfel: peste
200 de invita]i, 100 de evenimente, 26.000 de vizitatori, 180
de voluntari, nenum\rate interven]ii `n presa româneasc\,
precum [i articole `n „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 
„El Pais“, „Le Monde“ sau „Der Freitag“.

• FILIT este evenimentul literar
cu cel mai mare public din ]ar\. Cu
aceast\ ocazie, Ia[iul a descoperit
c\ are un public literar subestimat,
care pân\ acum nu a avut ocazia
s\-[i arate poten]ialul.

• FILIT a ar\tat c\ spa]iul public
ie[ean poate fi populat cu eveni-
mente de `nalt\ ]inut\ cultural\ [i
de anvergur\ european\, aducând
`n acela[i timp un public foarte nu-
meros [i divers.  

• FILIT a demonstrat c\ literatu-
ra se poate constitui `ntr-un eveni-
ment social, cu participare larg\,
`ntr-un adev\rat spectacol care
scoate din cas\ mii de oameni, pre-
cedent care, bine promovat, poate
convinge autorit\]ile locale [i cen-
trale c\ investi]iile `n evenimente
literare au efecte reale [i dezirabile.
Este un eveniment care constru -
ie[te `ncrederea posibililor investi-
tori, publici sau priva]i, `n eveni-
mente literare, `ncredere de care

câmpul cultural are mare nevoie.
• Succesul festivalului a fost in-

contestabil [i, foarte important, este
exprimat din toate punctele de ve-
dere participante: autori, traduc\ -
tori, editori, manageri culturali,
jurnali[ti, public, ceea ce ne arat\
c\ impactul este multidimensional,
complex `nc\ de la prima edi]ie, iar
o asemenea structur\ a succesului
constituie o bun\ premis\ pentru
replicabilitatea [i durabilitatea sa.

• Pentru traduc\torii din ro-
mân\ `ntr-o limb\ str\in\ invita]i,
FILIT a constituit o bun\ ocazie de
comunicare profesional\, de exer-
sare a limbii vorbite, de descoperire
a noi autori sau noi c\r]i de tradus,
ocazie pe care o men]ioneaz\ cu
to]ii ̀ n interven]iile lor publice. Pen-
tru o cultur\ care se dezvolt\ `ntr-o
limb\ de circula]ie restrân s\, cum
e cazul literaturii române, tradu -
c\torii reprezint\ vectori indis pen -
sabili de promovare `n str\in\tate.

~ntr-un amplu articol publicat `n
edi]ia din 23 noiembrie 2013 a
prestigiosului cotidian german
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“
(FAZ), jurnalistul Dirk Schümer
afirm\ despre Festivalul Inter-
na]ional de Literatur\ [i Tradu-
cere Ia[i (FILIT) c\ „un eveniment
de asemenea anvergur\ [i de o
asemenea croial\ european\ n-a
mai existat vreodat\ ̀ n România“. 

„Atmosfera interna]ional\ s-a
f\cut sim]it\ `n ora[ datorit\ nu-
mero[ilor manageri culturali, di-
rectori de festivaluri [i tradu -
c\tori ai literaturii române – [i
oamenii fie s-au `nghesuit seara
`n vreo cafenea `n aer liber, fri-
guroas\, la o prezentare de carte,
fie i-au urm\rit, cu sutele, pe
poe]i `ntr-o noapte a poeziei. Nu
`ntâmpl\tor numele FILIT `i in-
clude [i pe traduc\tori, fiindc\

românii afla]i `n zona de margi-
ne a interesului european [tiu
exact c\ doar printr-o mediere
sistematic\ pot s\ mai `nainteze
spre centrul aten]iei publice.
Dan Lungu, care conduce [i Mu-
zeul Literaturii din ora[, a fon-
dat o editur\ a institu]iei [i i-a
f\cut accesibili str\in\t\]ii pe
autorii români, printr-o antolo-
gie `n limba englez\“, se mai
afirm\ `n cotidianul german.

~n prestigiosul s\pt\mânal
german „Der Freitag“, Markus
Bauer descrie FILIT drept un
„eveniment interna]ional cum
nici ora[ul (Ia[i, n.n.), nici Româ-
nia nu au mai v\zut pân\ acum“.
Autorul este de p\rere c\ litera-
tura român\ poate avea o [ans\
mai bun\ de receptare ̀ n Germa-
nia datorit\ scenei culturale pli-
ne de via]\ din România, a 

numero[ilor autori valoro[i, pre-
cum [i gra]ie apari]iei proiectu-
lui FILIT. „(...) ~n metropola cul-
tural\ de la grani]a cu Republica
Moldova, neobositul scriitor Dan
Lungu, fost lider al Clubului 8, a
`nfiin]at, la sfâr[itul lui octom-
brie 2013, FILIT, primul Festival
Interna]ional de Literatur\ [i
Traducere, un eveniment inter -
na]ional cum nici ora[ul, nici Ro -
mânia nu au mai v\zut pân\ acum.
(...) Planurile lui Lungu legate de
FILIT se potrivesc [i cu cele ale
ora[ului Ia[i de a candida pentru
titlul de Capital\ Cultural\ Euro-
pean\“, arat\ Markus Bauer `n
s\pt\mânalul german „Der Frei-
tag“.

„FILIT este deja, la prima sa
edi]ie, cel mai important festival
literar din Europa de Est [i pen-
tru urm\torul an aspir\ la conso-
lidarea dimensiunii sale trans-
na]ionale.“ – Ignacio Vidal-Folch
`n „El Pais“

Articolele citate se `nscriu `n -
tr-o serie consistent\ de reflec t\ri
pozitive ale festivalului `n mass-
media str\ine. Referin]e despre
festival au fost publicate `n presa
din Germania, Fran]a, Spania, Ita-
lia, Bulgaria, Olanda etc.

Impactul FILIT
asupra ora[ului 
[i a publicului s\u

Presa
interna]ional\
despre FILIT
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Cristian Adomni]ei

Am fost convins `nc\ de la `nceput c\ FILIT va fi
proiectul-blazon al Ia[iului cultural. ~nc\ de la
prima edi]ie a FILIT-ului s-a dovedit c\ ideea `n
care am crezut nu era o utopie, ci ]inea de suma
eforturilor noastre de a da via]\ unui proiect cu
adev\rat m\re]. 

A fost un succes extraordinar, cu multiple
ecouri la nivel local, na]ional [i interna]ional. A
fost o adev\rat\ s\rb\toare a literaturii [i a
c\r]ii. FILIT s-a remarcat deja `n presa inter -
na]ional\ ca un eveniment literar de anvergur\,
publica]ii prestigioase acordând spa]ii largi pri-
mei edi]ii: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ ,
„El Pais“, „Der Freitag“, „Le Monde“ etc. „FILIT
a fost deja, la prima sa edi]ie, cel mai important
festival literar din Europa de Est [i pentru
urm\torul an aspir\ la consolidarea dimensiu-
nii sale transna]ionale“, scria Ignacio Vidal-
Folch `n „El Pais“. 

~ntr-un amplu articol publicat `n edi]ia din 23
noiembrie 2013 a prestigiosului cotidian german
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ), jurna-
listul Dirk Schümer afirm\ despre Festivalul In-
terna]ional de Literatur\ [i Traducere Ia[i (FI-
LIT) c\ „un eveniment de o asemenea anvergur\
[i de o asemenea croial\ european\ n-a mai exis-
tat vreodat\ `n România“. 

~ns\ prima edi]ie a FILIT s-a consacrat nu
doar ̀ n presa interna]ional\, ci mai ales ̀ n inimi-
le celor care ne-au trecut pragul. A fost un eveni-
ment care a mobilizat `ntreg ora[ul... 

Festivalul Interna]ional de Literatur\ [i 

Traducere Ia[i este dovada elocvent\ a faptului
c\ se poate. Trebuie s\ recunoa[tem, Ia[iul [i-a
folosit prea pu]in poten]ialul cultural. FILIT
practic a scos ora[ul din amor]eal\. Vivacitatea
[i efervescen]a cultural\ care au consacrat Ia[iul
[i care sunt atributele sale definitorii au redeve-
nit realit\]i odat\ cu organizarea acestui festival  

Organizarea celei de-a doua edi]ii nu a mai
venit pe fondul unui crez sau al unei dorin]e, ci
pe fondul a[tept\rii publicului, a consumatorilor
de cultur\ [i a oamenilor din domeniul cultural. FI-
LIT 2014 este cel mai a[teptat eveniment cultural
al Ia[iului [i sunt convins c\ va fi peste a[tept\ri. 

Suntem bucuro[i de faptul c\ aceast\ edi]ie se
va desf\[ura sub Patronajul Comisiei Europene,
o recunoa[tere onorant\ a dimensiunii interna -
]ionale a FILIT.

Le mul]umesc scriitorilor Dan Lungu, Lucian
Dan Teodorovici [i Florin L\z\rescu c\ au avut
generozitatea [i curajul s\ viseze al\turi de mine
`nc\ de la `nceput [i felicit `ntreaga echip\ [i pe
to]i cei care au dat via]\ [i celei de-a II-a edi]ii a
FILIT. Le mul]umesc pentru str\dania [i impli-
carea asidue.

Mul]umesc tuturor celor care au onorat invi-
ta]ia noastr\ [i timp de 5 zile vor fi al\turi de noi!

~i invit din toat\ inima pe to]i ie[enii s\ parti-
cipe la cât mai multe evenimente din cadrul  Fes-
tivalului Interna]ional de Literatur\ [i Traduce-
re Ia[i, edi]ia a II-a. Este cel mai important pro-
iect cultural al comunit\]ii noastre, este s\rb\ -
toarea cultural\ a ora[ului nostru [i ̀ i invit s\ ne
bucur\m `mpreun\ de ea!

FILIT e dovada cea mai clar\ 
a faptului c\ SE POATE
~n 2013, când am anun]at inten]ia de a organiza la Ia[i cel mai
mare Festival de Literatur\ [i Traducere din Estul Europei, lumea
era rezervat\ `n privin]a reu[itei proiectului, dac\ nu de-a dreptul

mefient\. Cu toate acestea, am mers mai departe, pentru c\ am
crezut din toate puterile `n ideea c\ Ia[iul poate s\ figureze pe
harta evenimentelor culturale de amploare interna]ional\. 

Structura FILIT
FILIT 2014 se concentreaz\ `n jurul a cinci sec]iuni principale: 

• „Casa FILIT“ (`ntâlniri [i dezbateri cu publicul `n Pia]a Pa-
latului Culturii, loc `n care va fi amplasat\ o construc]ie modu-
lar\ ce va g\zdui evenimente publice, dar [i Centrul de Pres\ al
evenimentului [i expozi]ii de carte cu vânzare);

• „Serile FILIT“ (evenimentele de sear\, `n Sala Mare a Tea-
trului Na]ional din Ia[i); 

• „~ntâlniri `n licee“ (cu sprijinul Inspectoratului {colar Ju-
de]ean Ia[i, c\rora li se al\tur\ `ntâlnirile cu liceeni organizate
`n sec]iuni distincte –„~ntâlnirile Alecart“, ̀ n Aula Magna a Uni-
versit\]ii „Petre Andrei“, [i „~ntâlnirile Clubului de Lectur\ Lo-
gos“ de la Colegiul „Mihai Eminescu“ din Ia[i, `n sala Pod Po-
gor, Muzeul Literaturii Române Ia[i); 

• Târgul de Carte Bookfest (3-5 octombrie, `n Sala Pa[ilor
Pierdu]i, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“); 

• „Casa Poeziei“, o noutate absolut\ `n acest an, care va reuni
`n toate zilele de festival `ntâlniri [i lecturi ale poe]ilor români,
la Casa Dosoftei (lista poe]ilor invita]i, precum [i structura pro-
gramului vor fi detaliate curând). De asemenea, nu va lipsi din
programul FILIT 2014 nici „Noaptea alb\ a Poeziei“.

Zeci de evenimente conexe vor fi realizate `mpreun\ cu par-
tenerii FILIT de anul acesta [i vor fi prezentate publicului `n
foarte scurt\ vreme pe site-ul www.filit-iasi.ro, dar [i prin inter-
mediul presei, catalogului [i al altor materiale de promovare.

~n cadrul festivalului,
Reprezentan]a Comisiei
Eu ro pene organizeaz\ un
seminar dedicat subtitr\rii,
`n data de 3 octombrie 2014.
Seminarul este organizat ̀ n
colaborare cu Catedra de

Limba [i Literatura En-
glez\ din cadrul Facult\]ii
de Litere, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza“ din
Ia[i, cu sprijinul Centrului
Europe Direct Ia[i. Scopul
seminarului este acela de a

sublinia importan]a tradu-
cerii, ca instrument-cheie
de comunicare intercultura -
l\, [i de a familiariza publi-
cul cu arta subtitr\rii, un
tip aparte de traducere au-
diovizual\, situat la limita

dintre traducerea literar\
[i cea tehnic\. ~n cadrul se-
minarului vor lua cuvântul
atât reprezentan]i ai me-
diului academic din ]ar\ [i
din str\in\tate, cât [i prac-
ticieni. 

« „Prima edi]ie a FILIT a avut un
succes extraordinar, cu
multiple ecouri la nivel local,
na]ional [i interna]ional. A
fost o adev\rat\ s\rb\toare 
a literaturii [i a c\r]ii, care va
continua [i `n acest an. Ne
bucur\m s\ vedem România, 

[i Ia[iul, pe lista organizato rilor
de evenimente literare de
anvergur\ european\ ce
promoveaz\ diversitatea
cultural\ [i lingvistic\ a
Europei“, a declarat Angela
Filote, [efa Reprezentan]ei
Comisiei Europene `n România.

Comisia European\ patroneaz\
Festivalul Interna]ional de Literatur\ 
[i Traducere de la Ia[i



Miercuri – 1 octombrie
2014

11.00-13.00, Colegiul Na]ional
„Mihai Eminescu“

„Scriitori printre liceeni“, lec-
tur\ [i Q&A

Invita]i: C\t\lin Mihuleac, Du-
mitru Crudu

Moderatoare: Miruna-Raluca
Bos tan, Costina Crei]a

12.00-14.00, Galeriile „Pod-Po -
gor“

~ntâlnirile Clubului „Logos“
Invita]i: Andrei Ruse, Marius

Daniel Popescu
Moderatoare: Serinella Zara

12.00-14.00, Casa Bal[, Sala „Cau -
della“

„~ntâlnirile Alecart“
Invita]i: Marin M\laicu-Hon-

drari, Simona Sora
Moderatori: Emil Munteanu,

Nicoleta Munteanu

12.00-14.00, Universitatea „Petre
Andrei“, Aula Magna

Dezbatere: „Teatrul `n România
comunist\“

Invitat: Ion Caramitru
Moderator: Doru Tompea

14.00-16.00, Casa FILIT
„Scriitori `n centru“
Invita]i: Care Santos, Ion Vianu,

Bogdan Suceav\
Moderator: Nicolae Cre]u

14.00-15.00, Casa „Dosoftei“
Deschiderea serilor de lecturi &

dialoguri de la Casa Poeziei
Proiec]ia documentarului „Zi -

dul lui J.O.“ de Matei Bejenaru 
Invita]i: Matei Bejenaru, Emil

Brumaru
Moderatoare: Corina Bernic

14.00-16.00, Institutul Francez
Ia[i

Dezbatere: „Importan]a tradu -
cerii `n cultura român\“

Invita]i: Cerasela Barbone, Mar-
iana Cristina B\rbulescu, Livia Co-
torcea, Irina Horea, Dana-Ligia
Ilin, Gabriela Lungu, Mihai Moro-
iu, Antoaneta Liliana Olteanu, Ra-
du P\rp\u]\, Carmen Vioreanu,
Lu mini]a Voinea-R\u], George
Vol ceanov

Moderator: Nicolae Manolescu
Eveniment organizat ̀ n partene-

riat cu Institutul Francez Ia[i

15.00-16.30, Casa „Dosoftei“
Casa Poeziei
Invita]i: Constantin Acosmei,

R\zvan }upa
Moderatori: Corina Bernic, Sil-

viu Dancu

16.00-18.00, Casa FILIT
„Scriitori `n centru“
Invita]i: Monika Peetz, Vasile

Ernu, Cezar-Paul B\descu
Moderator: Alex Goldi[

16.30-18.00, Casa „Dosoftei“
Casa Poeziei
Invita]i: Liviu Antonesei, Adela

Greceanu
Moderator: Radu Vancu

19.00-20.00, Teatrul Na]ional
„Vasile Alecsandri“ Ia[i, Sala Mare

Serile FILIT: Festivalul `[i
salut\ invita]ii

Gazd\: C\t\lin Sava (TVR)

20.00-21.30, Teatrul Na]ional
„Vasile Alecsandri“ Ia[i, Sala Mare

Serile FILIT: ~ntâlnire cu David
Lodge

Moderator: Codrin Liviu Cu]i ta -
ru

Prezint\: C\t\lin Sava (TVR)

Joi, 2 octombrie 
2014

11.00-13.00, Liceul Teoretic
„Vasile Alecsandri“

„Scriitori printre liceeni“, lec-
tur\ [i Q&A

Invita]i: Marta Petreu, Cezar-
Paul B\descu

Moderatori: Manuela-Beatrice
Co]ofan, Nicu Cr\ciun

11.00-13.00, Colegiul Na]ional
„Costache Negruzzi“

„Scriitori printre liceeni“, lec-
tur\ [i Q&A

Invita]i: Matei Florian, Simona
Sora

Moderatori: Mihaela Dobo[,
Mariana Chiriac

11.00-13.00, Liceul de Infor mati -
c\ „Grigore Moisil“

„Scriitori printre liceeni“, lec-
tur\ [i Q&A

Invita]i: Caius Dobrescu, Ion Via -
nu

Moderatori: Daniela Zaharia,
Luciana Antoci

11.00-13.00, Liceul Teoretic
„Miron Costin“

„Scriitori printre liceeni“, lectu -
r\ [i Q&A

Invita]i: Daniel Vighi, Gabriel
Chifu

Moderatori: Larisa Târzianu,
S\ndica Bizim

11.00-12.30, Casa cu Absid\
Traduc\tori la Uniunea Scriito-

rilor din România, Filiala Ia[i
Invita]i: Sunia Acmambet, Georg

Aescht, Inger Johansson, Karác-
sonyi Zsolt, Gabriella Koszta, Mari-
ly Le Nir, Roberto Merlo, Lora
Nenkovska, Marian Ochoa de
Eribe, Ernest Wichner, Joanna
Warwas-Kornas

Moderator: Cassian Maria Spiri-
don

12.00-14.00, Galeriile „Pod-Po -
gor“

~ntâlnirile Clubului „Logos“
Invita]i: Romain Puertolas, Adi-

na Rosetti
Moderatoare: Serinella Zara

12.00-14.00, Casa Bal[, Sala
„Caudella“

„~ntâlnirile Alecart“
Invita]i: Sarah Delijani, Georgi

Gospodinov
Moderatori: Emil Munteanu,

Nicoleta Munteanu

14.00-16.00, Casa FILIT
„Scriitori `n centru“
Invita]i: Radu Aldulescu, Mar-

ius Daniel Popescu, Dumitru }epe-
neag

Moderator: Antonio Patra[

14.00-16.00, Universitatea „Ale -
xan dru Ioan Cuza“, Amfiteatrul II8

Dezbatere: „Literatur\, filozofie
[i socio-politic\ `n România ac-
tual\“ 

Invitat: Nicolae Manolescu
Moderator: Nicu Gavrilu]\

14.00-16.00, Institutul Francez
Ia[i, Galeria „B. Fondane“

Conferin]\: „Cooperarea franco-

român\ `n do-
meniul c\r]ii“

I n v i t a t \ :
Chloé Becque-
riaux, responsabi -
l\ Biroul de promo-
vare a c\r]ii din cadrul
Institutului Francez din
România

Eveniment organi-
zat `n parteneriat cu
Institutul Francez Ia[i

16.00-18.00, Universitatea „Ale -
xan dru Ioan Cuza“, Sala Senat

Seminar: „Beletristic\ [i litera-
tur\ academic\: oportunit\]i de
traducere“

Invita]i: Sunia Acmambet, Georg
Aescht, Inger Johansson, Karác-
sonyi Zsolt, Gabriella Koszta, Mari-
ly Le Nir, Roberto Merlo, Lora
Nenkovska, Marian Ochoa de
Eribe, Ernest Wichner, Joanna
Warwas-Kornas

Moderator: Nicu Gavrilu]\

16.00-18.00, Biblioteca Central\
Universitar\ „Mihai Eminescu“,
Aula Mare

Dezbatere: „Jurnalismul cultu -
ral `n epoca new-media“

Coordonator: Daniel {andru
Dezbatere organizat\ de revista

de cultur\ contemporan\ „Tim-
pul“

16.00-17.30, Casa „Dosoftei“
Casa poeziei
Invita]i: Mariana Codru], Emi -

lian Galaicu-P\un
Moderator: Radu Vancu

16.00-18.00, Casa FILIT
„Scriitori `n centru“
Invita]i: Romain Puertolas, Ana

Maria Sandu, Corina Sab\u
Moderator: Ion Bogdan Lefter

17.00-18.30, Universitatea „Ale -
xandru Ioan Cuza“ Ia[i

Conferin]a „Traducerea litera-
turii patristice“

Invitat special: P\rintele Profe-
sor Andrew Louth

Moderator: C\t\lin Jeckel

17.00-19.30, Ateneul T\t\ra[i
„Romane pe v\zute“, vizionare

de film [i concurs de recunoa[tere
a operei literare

Coordonator: Iuliana Stava ra chi

18.00-19.30, Casa „Dosoftei“
Casa poeziei
Invita]i: Nora Iuga, Aleksandar

Stoicovici
Moderatoare: Corina Bernic

18.00-20.00, Casa FILIT
„Scriitori `n centru“
Invita]i: Jens Christian Grøn-

dahl, Gabriel Chifu, Alexandru
Vlad

Moderatoare: Lumini]a Cornea -
nu

20.00-21.30, Teatrul Na]ional
„Vasile Alecsandri“ Ia[i, Sala Mare

Serile FILIT: ~ntâlnire cu Gui -
llermo Arriaga

Moderator: Marius Chivu
Prezint\: C\t\lin Sava (TVR)

22.00-23.30, Teatrul Na]ional
„Va sile Alecsandri“ Ia[i, Sala Mare

Concert – Maria R\ducanu [i
Maxim Belciug 

Vineri, 3 octombrie 
2014

11.00-13.00, Colegiul Na]ional
Ia[i, Sala de festivit\]i

„Scriitori printre liceeni“, lec-
tur\ [i Q&A

Invita]i: Radu Aldulescu, Vasile
Ernu

Moderatoare: Dorina Apetrei,
Antonina Blior]

11.00-13.00, Colegiul Na]ional
„Garabet Ibr\ileanu“

„Scriitori printre liceeni“, lec-
tur\ [i Q&A

Invita]i: Magda Cârneci, Ana
Maria Sandu

Moderatori: Carmen Bulhac,
Carmen Deleanu, Cezar H\r\]u

11.00-13.00, Colegiul Na]ional
„Emil Racovi]\“
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„Scriitori printre liceeni“, lec-
tur\ [i Q&A

Invita]i: Alexandru Vlad, Du-
mitru }epeneag

Moderatoare: Mihaela Vlioncu,
Liliana Balan

11.00-13.00, Liceul Teoretic
„Dimitrie Cantemir“

„Scriitori printre liceeni“, lec-
tur\ [i Q&A

Invita]i: Corina Sab\u, Bogdan
Suceav\

Moderatori: Mariana {u[nea,
Traian F`nt`naru

12.00-14.00, Galeriile „Pod-Po gor“
~ntâlnirile Clubului „Logos“
Invita]i: Jens Christian Grøn-

dahl, C\t\lin Dorian Florescu
Moderatoare: Serinella Zara 

12.00-14.00, Casa Bal[, Sala „Cau -
della“

„~ntâlnirile Alecart“
Invita]i: Care Santos, Ioana

Nicolaie
Moderatori: Emil Munteanu,

Nicoleta Munteanu

12.00-14.00, Casa de Cultur\ „Mi-
hail Sadoveanu“ Pa[cani

„FILIT `n jude]“
Invita]i: Marius Daniel Popescu,

Alexandru Vakulovski 
Moderator: Ioan Holban

12.00-14.00, Universitatea „Ale -
xan dru Ioan Cuza“, Sala Senat

„Reportajul literar polonez con-
temporan“

Invita]i: Mariusz Szczygiel,
Małgorzata Rejmer

Moderator: C\lin Ciobotari

12.00-14.00, Universitatea „Petre
Andrei“, Aula Magna

Seminar: „Presa româneasc\ de
la comunism la postcomunism“

Invita]i: Bogdan Teodorescu,
Sorin Antohi, Liviu Antonesei, Al.
C\linescu, Dorin Popa

Moderator: Mihai Tatulici

12.00-15.00, Ateneul T\t\ra[i
„Personajul meu preferat din li -

teratura român\ sau universal\“,
concurs de desen pentru copii [i
adolescen]i

Coordonator: Iuliana Stava ra chi

14.00-18.30, Universitatea „Ale -
xan dru Ioan Cuza“, Sala „Ferdi-
nand“

Seminar: „Subtitrarea: `ntre
ima gine, sunet [i dialog“ 

Invita]i: Pascaline Merten, Va -
lérie Vanden Dunghen, Cristina
Varga, Vlad Radulian, Lucia Po -
povici, Miruna Andriescu, Radu
Andriescu, Rodica Anghel

Moderatoare: Rodica Dimitriu
Eveniment organizat ̀ n partene-

riat cu Reprezentan]a Comisiei Eu-
ropene `n România

14.00-16.00, Casa FILIT
„Scriitori `n centru“
Invita]i: Andrei Ruse, Daniel

Vighi
Moderatoare: Emanuela Ilie

14.00-16.00, Casa FILIT
„Scriitori `n centru“
Invita]i: Georgi Gospodinov,

Dumitru Crudu, Matei Florian
Moderator: Bogdan Cre]u

16.00-18.00, Institutul Francez
Ia[i, Galeria „B. Fondane“

Dezbatere: „Comemorare 70 de
ani: B. Fundoianu/Benjamin Fon-
dane“

Invita]i: Norman Manea, Mir-
cea Martin, Remus Z\stroiu

Moderator: Andrei Corbea-Hoi -
[ie 

Eveniment organizat ̀ n partene-
riat cu Institutul Francez Ia[i

16.00-17.30, Casa „Dosoftei“
Casa Poeziei
Invita]i: Dan Sociu, Robert {er-

ban
Moderator: R\zvan }upa

17.00-19.30, Ateneul T\t\ra[i
„Romane pe v\zute“, vizionare

de film [i concurs de recunoa[tere
a operei literare

Coordonator: Iuliana Stava -
rachi

18.00-20.00, Casa FILIT
„Scriitori `n centru“
Invita]i: Fabio Stassi, Marta Pe-

treu, Simona Sora 
Moderator: Doris Mironescu

18.00-19.30, Casa „Dosoftei“
Casa Poeziei
Invita]i: Octavian Soviany, Ele-

na Vl\d\reanu
Moderatoare: Svetlana Cârstean

19.00-21.00, Ateneul T\t\ra[i
„Literatura pe scen\“, spectacol

de teatru
Coordonator: Iuliana Stavara chi

20.00-21.30, Teatrul Na]ional
„Va sile Alecsandri“ Ia[i, Sala Mare

Serile FILIT: ~ntâlnire cu Herta
Müller 

Invitat: Ion Vianu
Moderator: Ernest Wichner
Prezint\: C\t\lin Sava (TVR)

22.00-23.30, Teatrul Na]ional
„Vasile Alecsandri“ Ia[i, Sala Mare

Concert simfonic – Filarmonica
Ia[i

Dirijor: Mihnea Ignat (Spania)
Solist\: M\lina Ciobanu, vioar\
Program: 
G. Bizet – Selec]iuni din Suitele

Carmen
W.A. Mozart – Concertul nr. 3

pentru vioar\ [i orchestra `n sol
major, KV 216

A. Dvorák – Simfonia a IX-a `n
mi minor, op. 95, Din lumea nou\

00.00-01.00, Casa FILIT
Concert – Cosmin Vaman [i

Alexandra Andrei

Sâmb\t\, 4 octombrie
2014

11.00-12.30, Colegiul Na]ional
„Costache Negruzzi“

„Scriitori printre liceeni“, lec-
tur\ [i Q&A

Invitat: Mircea C\rt\rescu
Moderatori: Camelia Gavril\,

Mihai-Cezar Zaharia

11.00-12.30, Institutul Francez
Ia[i

Mas\ rotund\: „Traducerile lite-
rare – oportunit\]i europene“

Invita]i: Martin de Haan, Laura
Seifert, cu participarea traduc\to-
rilor: Sunia Acmambet, Georg
Aescht, Inger Johansson, Karácso-
nyi Zsolt, Gabriella Koszta, Marily
Le Nir, Roberto Merlo, Lora Nen-
kovska, Marian Ochoa de Eribe,
Ernest Wichner, Joanna Warwas-
Kornas

Moderatoare: Corina Bernic

11.00-12.30, Libr\ria „Libra-
rium“ Palas

„Romanul de debut“, lecturi
publice, `ntâlnire cu autorul

Invitat: Nicolas Clément
Moderatoare: Simona Mod-

reanu
Eveniment organizat ̀ n partene-

riat cu Institutul Francez Ia[i

11.00-12.00, Universitatea „Ale -
xandru Ioan Cuza“, Sala „Ferdi-
nand“

~ntâlnire cu poetul Edward
Hirsch

Invitat: Norman Manea
Moderatoare: Rodica Dimitriu

11.00-12.30, Universitatea „Petre
Andrei“, Aula Magna

Conferin]a Na]ional\ „Cuvinte-
le puterii. Literatur\ [i ideologie `n
România comunist\“ 

Invita]i: Bogdan Cre]u, Mioara
Anton

Moderator: Daniel {andru
Conferin]\ organizat\ `n parte-

neriat cu Institutul de Filologie Ro-
mân\ „Al. Philippide“ Ia[i [i Facul-
tatea de Litere a Universit\]ii „Ale-
xandru Ioan Cuza“ Ia[i

12.00-14.00, Galeriile „Pod-Po gor“
~ntâlnirile Clubului „Logos“
Invita]i: Oksana Zabu[ko, Bog-

dan Suceav\
Moderatoare: Serinella Zara 

12.00-14.00, Casa Bal[, Sala
„Caudella“

„~ntâlnirile Alecart“
Invita]i: James Meek, Fabio

Stassi

Moderatori: Emil Munteanu,
Nicoleta Munteanu

13.00-14.30, Universitatea „Petre
Andrei“, Aula Magna

Conferin]a Na]ional\ „Under-
ground-ul sovietic: muzica alterna-
tiv\ `n perioada 1945-1991“ 

Prezentare de Vasile Ernu
Moderator: Sorin Bocancea

14.00-16.00, Casa FILIT
„Scriitori `n centru“
Invita]i: Alexandru Vakulovski,

Caius Dobrescu
Moderatoare: Emanuela Ilie

16.00-18.00, Casa FILIT
„Scriitori `n centru“
Invita]i: Sahar Delijani, Ioana

Nicolaie, Matei Vi[niec
Moderator: Antonio Patra[

16.00-17.30, Casa „Dosoftei“
Casa Poeziei
Invita]i: Radu Andriescu, Svet-

lana Cârstean
Moderator: R\zvan }upa

17.00-18.30, Institutul Francez
Ia[i, Galeria „B. Fondane“

Mas\ rotund\: „Romanul: auto-
biografie [i fic]iune“

Invita]i: Nicolas Clément, Mihai
Radu

Moderator: Adrian G. Romila
Eveniment organizat ̀ n partene-

riat cu Institutul Francez Ia[i

18.00-20.00, Casa FILIT
„Scriitori `n centru“
Invita]i: Patrick McGuinness,

Adina Rosetti, Adrian Schiop
Moderator: Bogdan Cre]u

18.00-19.30, Casa „Dosoftei“
Casa Poeziei
Invita]i: Radu Vancu, Florin

Dan Prodan 
Moderatoare: Elena Vl\d\reanu

20.00-21.30, Teatrul Na]ional
„Vasile Alecsandri“ Ia[i, Sala Mare

Serile FILIT: ~ntâlnire cu
Mircea C\rt\rescu

Moderator: Cezar-Paul B\descu
Prezint\: C\t\lin Sava (TVR)

22.00-23.30, Teatrul Na]ional
„Vasile Alecsandri“ Ia[i, Sala Mare

Spectacol – Alexandrina & Band

22.30-04.00, Casa FILIT
„Noaptea Alb\ a Poeziei“ – NAP 2
Invita]i: Constantin Acosmei,

Radu Andriescu, Liviu Antonesei,
Michael Astner, Svetlana Câr-
stean, Mariana Codru], Emilian
Galaicu-P\un, Bogdan Ghiu, Adela
Greceanu, Nora Iuga, Florin Dan
Prodan, Nicolae Prelipceanu, Dan
Sociu, Octavian Soviany, Aleksan-
dar Stoicovici, Krista Szöcs, Radu
{erban, Radu Vancu, Elena Vl\ -
d\reanu, R\zvan }upa

Moderatori: Corina Bernic, Sil-
viu Dancu

Concert – trupa Kumm

Duminic\, 5 octombrie
2014

11.00-12.30, Libr\ria „Libra-
rium“ Palas

„Romanul de debut“, lecturi pu -
blice, `ntâlnire cu autorul

Invitat: Mihai Radu
Moderatoare: Roxana Patra[
Eveniment organizat ̀ n partene-

riat cu Institutul Francez Ia[i

12.00-14.00, Galeriile „Pod-Po gor“
~ntâlnirile Clubului „Logos“
Invita]i: Monika Peetz, Mircea

Diaconu
Moderatoare: Serinella Zara 

12.00-14.00, Casa Bal[, Sala „Cau -
della“

„~ntâlnirile Alecart“
Invita]i: Patrick McGuinness,

Matei Vi[niec
Moderatori: Emil Munteanu,

Nicoleta Munteanu

12.00-14.00, Casa FILIT
„Scriitori `n centru“
Invita]i: Marin M\laicu-Hon-

drari, C\t\lin Dorian Florescu
Moderatoare: Cristina Chevere [an

14.00-16.00, Casa FILIT
„Scriitori `n centru“
Invita]i: Oksana Zabu[ko, La -

vinia Brani[te, C\t\lin Mihuleac
Moderatoare: Lumini]a Cornea nu

16.00-17.30, Casa „Dosoftei“
Casa Poeziei
Invita]i: Nicolae Prelipceanu,

Bogdan Ghiu 
Moderator: Robert {erban

16.00-18.00, Casa FILIT
„Scriitori `n centru“
Invita]i: James Meek, Magda

Cârneci, Mircea Diaconu
Moderator: Bogdan Cre]u

18.00-19.30, Casa „Dosoftei“
Casa Poeziei
Invita]i: Michael Astner, Krista

Szöcs
Moderator: Doris Mironescu

19.30-20.00, Casa „Dosoftei“
Casa Poeziei – discu]ii cu autorii

invita]i, muzic\, `ncheierea serii-
lor de lecturi de poezie FILIT 2

Moderatori: Corina Bernic, Sil-
viu Dancu

18.00-19.30, Teatrul Na]ional
„Vasile Alecsandri“ Ia[i, Sala Mare

Serile FILIT: ~ntâlnire cu Nor-
man Manea [i Edward Hirsch

Moderator: Emil Hurezeanu
Prezint\: C\t\lin Sava (TVR)



Florin Iorga

Despre Amin Maalouf, recunosc,
auzisem oarecum. Mi-l recoman-
dase cineva ca fiind scriitor libanez
de limb\ francez\, poreclit `n me-
diile literare „Domnul Orient“. Du -
p\ o scurt\ c\utare pe Google, am
dedus c\ „se pricepe“, c\ ar fi buni-
cel, `ns\ nu am avut contact cu
scrierile sale. Apoi l-am uitat. Iat\,
`n fine, i-a venit [i lui vremea. A
fost s\ fie cu Sc\rile Levantului, s-a
nimerit ca acesta s\ fie. A fost ge-
nul de prim contact care te abo-
neaz\ definitiv la fan clubul s\u.
Exact a[a mi s-a `ntâmplat, spre
exemplu, cu Phillip Roth, de care
este `ns\ foarte departe. Am vorbit
pân\ acum la nivelul experien]ei.
La nivel emo]ional ̀ mi aduce amin-
te mai degrab\ de... Panait Istrati!
De ce? P\i, pentru c\ avem `n dis-
cu]ie tot un scriitor non-francez,
dar care reu[e[te s\ `[i fac\ loc `n li-
teratura francez\ prin „exotism“.
Da, practic\ acel gen de exotism care
se potrive[te perfect pe gustul fran-
cez. ~ntr-o alt\ epoc\ [i `ntr-o alt\ 

manier\ decât Istrati, dar cumva
`ntr-un mod `nrudit. ~i leag\, dincolo
de alegerea francofoniei ̀ n detrimen-
tul culturilor de origine, zise minore
(român\ [i respectiv libanez\), sim -
]ul extrem de dezvoltat al curgerii po-
ve[tii, ceea ce i-a ajutat s\ se consa-
cre. ~i despart `ns\ multe lucruri,
unele dintre ele ]inând stil, altele de
[an s\ etc. Dar asta e o alt\ poveste.

Sub semnul istoriei

S\ ne ̀ ntoarcem ̀ ns\ la oile noastre
[i s\ vorbim despre Sc\rile Levan-
tului. Este romanul unui scriitor
copt, care [tie cum s\ joace poves-
tea, personajele, istoria [i nebunia.
Nu mai experimenteaz\ de o bun\
bucat\ de vreme, se simte, [i `[i fa-
ce meseria, adic\ literatur\ de cali-
tate, ca un profesionist hot\rât.

Plecând de undeva de pe la `n ce -
putul secolului trecut, Amin Maa louf
te plimb\ cu naturale]e prin fami-
liile princiare otomane [i h\]i [u -
rile rezisten]ei franceze, te ini ]iaz\
`n suferin]ele armenilor, ̀ ]i face cu-
no[tin]\ cu na[terea conflictului is-
raeliano-palestinian [i te invit\ la
un periplu prin mun]ii Libanului,
loc de refugiu ce se transform\ pre-
cipitat `ntr-un amar t\ râm al exilu-
lui. Pentru a reu[i un asemenea tur
de for]\, autorul opereaz\ elegant
[i calculat cu personalit\]i puterni-
ce, aduce `n scen\ personaje `mbi-
bate ̀ n feluri diferite de istorie. Mai
exact, aduce `n discu]ie o istorie tu-
multoas\, care contorsioneaz\ des-
tine [i care este sau se dore[te a fi
transgresat\ de prietenie [i iubire.
Cât [i cum rezist\ aceste sentimente
asalturilor dure [i repetate ale
unor evenimente tragice [i incon-
turnabile? Ei bine, despre asta este
vorba ̀ n Sc\rile Levantului: despre
durabilitatea lucrurilor frumoase
`n condi]ii vitrege sau extrem de 

vitrege, despre pre]ul pe care sun-
tem dispu[i s\ `l pl\tim pentru
principiile `nalte despre care afir -
m\m ori chiar credem c\ ne guver-
neaz\ existen]a. 

Viraje strânse `ntre
agonie [i extaz

Tehnic vorbind, Maalouf reinven-
teaz\ trucul naratorului plin de
modestie, care pretinde a fi g\sit o
cutie cu scrisori sau un caiet de me-
morii ori un jurnal [i pretinde a nu
face altceva decât s\ repovesteasc\
[i altora fascinantele `ntâmpl\ri
de spre care s-a nimerit s\ aib\ cu-
no[tin]\ [i despre care consider\
c\ se cuvine a fi aflate [i de al]ii.
Concret, inventeaz\ o `ntâlnire cu
un personaj ce-i r\m\sese pe retin\
din copil\rie, dintr-un manual de
istorie. La ̀ nceput nesigur, cu ̀ ndo-
iala `n suflet, ajunge s\ `l conving\
s\ `[i povesteasc\ via]a tumultoas\
[i plin\ de aventuri. Timp de câte-
va zile se v\d cu un caiet pus pe ma -
s\, pentru a lua note despre un des-
tin excep]ional, al c\rui traseu in-
spir\ un slalom ame]itor `ntre
avan tajele stirpei nobile, clandesti-
nitate, condi]ia de erou aclamat la
scen\ deschis\, apatrid, [i locatar
al unui a[ez\mânt luxos pentru ne-
buni cu rude bogate. Drumul aces-
ta sinuos se `mplete[te cu iubiri [i
tr\d\ri, cu viraje strânse `ntre ago-
nie [i extaz. Iar peste tot, ca un bles-
tem, este prezent r\zboiul. 

Prietenii [i iubiri 
aproape imposibile

Via]a nu e deloc simpl\ atunci când
descinzi dintr-o familie princiar\.
Beneficiul unei educa]ii alese [i
[ansa de a-]i permite `n epoc\ nou
ap\rutele aparate de fotografiat
sunt minunate, dar te [i oblig\ la
multe. La fel, condi]ia de prieten
precum [i cea de erou, mai t`rziu, te
for]eaz\ s\ faci numeroase lucruri
pe care `n mod normal nu ]i le-ai
dori. ~ns\, practic asta subliniaz\
Maalouf, cele mai mari obliga]ii
r\mân cele fa]\ cei din familie [i
fa]\ de cei pe care `i iube[ti. {i tot
ace[tia `]i produc cele mai mari de-
zam\giri. {i peste toate fr\mânt\rile
ce decurg de aici `[i las\ amprenta
str\duin]a permanent\ de a dep\[i
handicapul unei origini cândva
`nalte, `ns\ actualmente `mpov\ -
r\toare prin alte obliga]ii, create de
a[tept\rile paterne: „~ncepea s\

spu n\ c\, spre a se de[tepta [i a fi
c\l\uzit\, lumea avea nevoie de
câ]iva oameni de excep]ie, de ni[te
revolu]ionari care s\ fie cu picioa-
rele proptite `n Orient [i cu priviri-
le a]intite spre Occident. El `ns\
st\tea cu privirea a]intit\ spre mine.
Ar fi trebuit s\ pricep c\ omul pro-
viden]ial, cel de la care se a[teptau
miracole, eram eu“. Deja avem o
presiune uria[\ pe umerii persona-
jului principal, o greutate de care
nu se va scutura decât ̀ n pu]ine rân -
duri. Cum mai poate el s\ `[i urme-
ze dorin]ele personale, aspira]iile 
intime [i iubirea? Asta r\mâne de
des coperit prin lectura acestui roman.

O pledoarie roman]at\
pentru echilibru

Ceea ce mai aduce o und\ de lini[te
`n acest tumult este arta, [i ̀ n special
cea fotografic\, al\turi de literatu -
r\, desigur. Personajul central vor-
be[te despre copil\ria acestei arte

cu atâta convingere [i pasiune, `n -
cât ajungi s\ dore[ti s\ vezi o ex-
pozi]ie cu fotografiile evocate, sim -
]ind c\ trebuie s\ fie o colec]ie ex-
trem de valoroas\. Cu aceea[i exal-
tare vorbe[te [i despre literatur\
sau deplânge marile ne ̀n ]elegeri po-
litice care ajung s\ cauzeze cantit\]i
uria[e de suferin]\ pen tru cei mul]i
[i defavoriza]i. Nu, nu asis t\m la
un viraj spre stânga al discursului,
ci la o pledoarie ones t\ `n favoarea
câtorva valori a c\ror cultivare per-
manent\ poate schimba `n bine ne-
num\rate destine. Cât despre desti-
nul personajului principal, nu pu-
tem spune cum ajunge s\ evolueze
`n cele din urm\ pentru c\ am stri-
ca surpriza. Vor afla cei care se
apleac\ asupra traducerii excelen-
te, se cuvine a men ]iona [i asta, sem-
nate de c\tre Daniel Nicolescu.

Amin Maalouf, Sc\rile Levantului,
traducere din limba francez\ de 
Daniel Nicolescu, colec]ia „Top 10+“,
Editura Polirom, 2014
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Despre nevoia de revolu]ionari 
cu picioarele proptite `n Orient 
[i cu privirile a]intite spre Occident 
Literatura poate s\ `]i plac\
din multe motive. Una
dintre frumuse]ile sale este
aceea c\ oricând e loc de
surprize pl\cute [i poate
chiar foarte pl\cute. Practic,
nu [tii niciodat\ când po]i
da peste un autor despre
care nu ai auzit absolut
nimic [i habar n-ai de unde
s\-l apuci, dar care se
dovede[te a fi m\car un
foarte bun profesionist, dac\
nu cumva chiar genul acela
de talent care pic\ fix pe
sufletul t\u. Cam a[a am
p\]it cu Amin Maalouf. 



Cum nu-mi plac reporterii de tip
caragialian, care se refer\ (azi, ca [i
ieri, `n realitate, ca [i-n fic]iunea
Grecului) la diferite evenimente
f\r\ s\ fi participat la ele, `n[irând
informa]ii din comunicatele oficia-
le [i f\când ad\ugiri personale „din
burt\“, [i cum, pe de alt\ parte, co-
responden]a pentru „Suplimentul
de cultur\“ are un deadline dictat
de trimiterea revistei la tipar, am
ales solu]ia de a scrie despre parti-
ciparea româneasc\ `n dou\ epi-
soade: unul acum, la `nceputul târ-
gului, altul s\pt\mâna viitoare,
dup\ ce seria manifest\rilor se va fi
`ncheiat.

Aterizarea la Göteborg aproape
s-a suprapus, `ntr-o simbolistic\
frumoas\, cu ceremonia de decer-
nare a Premiului Marin Sorescu,
desf\[urat\ chiar `n cadrul Târgu-
lui. Pân\ la punerea `n practica so-
cial\ a clon\rii criticilor literari,
nu am putut fi `n dou\ locuri (aero-
port [i târg) simultan – dar m\rtu-
risesc c\ am resim]it un sentiment
pl\cut, de mândrie patriotic\ f\r\
ghilimele. F\r\ ghilimele la mân-
drie [i f\r\ ghilimele la patriotic\. 

Da, te sim]i foarte bine ca inte -
lectual român când un Premiu
purtând numele unuia dintre cei
mai importan]i poe]i [i dramaturgi
din cultura român\ este acordat, la
Bok & Bibliotek de la Göteborg,
unui scriitor suedez. Este ceva ce

nu numai ICR Stockholm [i Dan
Shafran ar trebui – `n opinia mea –
s\ fac\. E un model de stabilire,
prin politici institu]ionale inteli-
gente, a unor leg\turi de profunzi-
me [i de durat\ `ntre dou\ culturi;
iar Sorescu se num\r\ printre au-
torii no[tri care asta au f\cut, nu
numai `n oper\, ci [i prin puterea
ei de circula]ie. 

Este esen]ial ca valorile literare
române[ti s\ nu r\mân\ dependen-
te de cercul na]ional al recept\rii
lor, ci ca, prin traducere [i disemi-
nare ̀ n alte culturi, s\ fie vectori de
imagine [i de „con]inut“ pentru li-
teratura român\ ̀ n ̀ ntregul ei. „Fa-
langa“ de scriitori [i arti[ti polo-
nezi ori maghiari despre care a vor-
bit, `n mai multe rânduri, D. }epe-
neag este rezultatul nu numai al ta-
lentului personal, ci [i al `nsum\rii
valorilor `n proiecte institu]ionale
[i patrimoniale care duc cultura
polonez\ ori pe cea maghiar\ `n di-
ferite spa]ii lingvistice, pe varii
„axe“ ale culturii globale. De ce ar
fi cultura român\, `n proximitate
geografic\, debitoare unei izol\ri
iner]iale, de veritabil\ `nchidere [i
pseudo-patriotism? De ce ar fi Ro-
mânia altfel, cu termenul lui Lu-
cian Boia?

Premiul Marin Sorescu, `nfiin -
]at `n 2007 de ICR Stockholm, are
deja ceea ce se nume[te continui-
tate; [i e l\udabil c\, dup\ dezastrul

mandatului Andrei Marga la ICR,
cu parfumul unui na]ionalism de
trist\ amintire protocronist\, el a
r\mas s\ r\spl\teasc\ simbolic ope -
ra [i activitatea unui scriitor sue-
dez „care desfiin]eaz\ grani]e [i
creeaz\ locuri de `ntâlnire, care
prin opera sa face posibil\ comuni-
carea `ntre diferite forme de expre-
sie cultural\“. Juriul din anul aces-
ta a fost format din Yukiko Duke
(scriitor, jurnalist [i traduc\tor),
Jonas Ellerstrom (editor [i tradu -
c\tor), Anna Hallberg (scriitor, tra-
duc\tor [i critic literar), Annina
Rabe (critic literar) [i Dan Shafran
(din partea Institutului Cultural
Român de la Stockholm). 

Laureatul este John Sweden-
mark, eseist, critic literar [i tra-
duc\tor, redactor cultural al ziaru-
lui „Arbetet“ (din 2007), desemnat
Redactorul anului (`n 2014). Este
n\scut ̀ n 1960, deci avea aproape 30
de ani la c\derea comunismului `n
lag\rul socialist, iar `n motiva]ia
juriului se insist\ atât pe valorile
gândirii [i scrisului s\u („`mbin\,
`n tot ceea ce `ntreprinde, curiozi-
tatea intelectual\ cu erudi]ia [i ele-
gan]a juc\u[\“), cât [i pe link-urile
pe care activitatea sa de traduc\tor
le-a oferit pân\ `n prezent („prin
tra ducerile nepre]uite cu care `m -
bog\]e[te literatura de decenii `n -
coace, prin implicarea [i cuno[ -
tin]ele sale ca eseist [i critic literar,

Swedenmark a deschis noi ferestre
spre lume“). Un asemenea autor
merita Premiul Marin Sorescu [i –
simetric – Premiul purtând numele
unui mare scriitor român merita
s\ fie acordat unui asemenea autor.

Deschis prin decernarea acestui
Premiu, programul `n care sunt
implicate nume de scriitori ro -
mâni contemporani este foarte

dens, evenimentele noastre de la
Bok & Bibliotek fiind `n num\r de
21, de vineri diminea]\ pân\ dumi-
nic\ la prânz. Invita]ii din acest an
sunt cinci scriitori – Carmen Fi-
ran, Sorin Ghergu], Mihaela Miro-
iu, Adrian Sângeorzan, Daniela Ze-
ca – [i un critic literar, onorat de
invita]ie [i bucuros de a[a o
echip\.
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Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Coresponden]\ de la Göteborg (I)
Dup\ ce, anul trecut, România a fost invitat\ de onoare la Bok & Bibliotek 
de la Göteborg (anul acesta a venit rândul Braziliei), ]ara noastr\ este din nou
reprezentat\ la Târgul de Carte, cu un stand [i un program de evenimente
organizate de Institutul Cultural Român de la Stockholm, `mpreun\ cu 
Centrul Na]ional al C\r]ii din cadrul ICR. 

Norman Manea, scriitorul român favorit la
Premiul Nobel pentru Literatur\, vine la Ia[i

Sâmb\t\, 4 octombrie, la ora
15.00, ̀ n Sala Pa[ilor Pierdu]i a Uni-
versit\]ii „Alexandru Ioan Cuza“
din Ia[i, Norman Manea, unul din-
tre cei mai aprecia]i prozatori [i 
esei[ti români, va avea o `ntâlnire
cu cititorii ie[eni, cu prilejul lans\ -
rii volumelor de eseuri  Laptele ne-
gru [i Pe contur, ambele ap\rute `n
seria de autor a Editurii Polirom.
Pre zint\: Doris Mironescu

Laptele negru include, pe lâng\
incitantul eseu „Dincolo de mun]i“
despre Fondane [i Celan, multe
alte texte remarcabile – despre
Bruno Schulz, Kafka, Giorgio Bas-
sani, Philip Roth, Saul Bellow, `n -
tre al]ii –, precum [i un impresionant

eseu-confesiune al unei studen te
catolice de la Bard College.

Distins `n 1986 cu Premiul Uniu-
nii Scriitorilor, premiu retras ulte-
rior de Consiliul Culturii [i Edu-
ca]iei Socialiste, volumul Pe contur
reune[te eseuri pe teme literare [i
culturale, `n care marii romancieri
ai anilor ’60-’80 stau al\turi de poe]i
[i critici, muzicieni [i cinea[ti.
Gabriela Adame[teanu, {tefan Ago -
pian, Alexandru Paleologu, Augus -
tin Buzura, Virgil Duda sau Radu
Cosa[u sunt câ]iva dintre reprezen-
tan]ii literelor române[ti asupra
c\rora se focalizeaz\ textele lui
Norman Manea, `n timp ce din li -
teratura universal\ `i atrag aten]ia

Canetti, Musil, Kafka sau Hartung.
Norman Manea este unul dintre

cei mai aprecia]i prozatori [i ese -
i[ti români, profesor de literatur\
european\ [i „writer in residence“
la Bard College, New York. De la
debutul din 1966 [i pân\ `n 1986,
când a plecat din ]ar\, a publicat 10
volume, fiind distins cu Premiul
Asocia]iei Scriitorilor din Bucu -
re[ti (1979) [i Premiul Uniunii Scri-
itorilor (1984, anulat de Consiliul
Culturii [i Educa]iei Socialiste). ~n
1992 a primit Bursa Guggenheim [i
Premiul MacArthur, `n 1993 Bi -
blioteca Na]ional\ din New York 
l-a s\rb\torit cu prilejul acord\rii
distinc]iei de „Literary Lion“ al 

bi bliotecii, ̀ n 2002 i s-a atribuit Pre-
miul interna]ional de literatur\
Nonino pentru „Opera omnia“, iar
`n 2006, Premiul Médicis Étranger
pentru ~ntoarcerea huliganului. ~n
2010 a primit distinc]ia „Comman-
deur dans l’Ordre des Arts et des
Lettres“ din partea guvernului
fran cez, iar `n 2011, prestigiosul
premiu literar Nelly Sachs. ~n 2012,
Uniunea Scriitorilor din România
i-a decernat Premiul Na]ional pen-
tru Literatur\. La Editura Polirom
a publicat: ~ntoarcerea huliganu-
lui (ed. I, 2003; ed. a II-a, 2006, 2008,
2011), Plicuri [i portrete (ed. I, 2004;
ed. a II-a, 2014), Fericirea obligato-
rie (ed. a II-a, 2005, 2011), Despre

Clovni: Dictatorul [i Artistul (ed. a
II-a, 2005; ed. a III-a, 2013), Anii de
ucenicie ai lui August Prostul (ed.
a II-a, 2005; ed. a III-a, 2010), Plicul
negru (ed. a IV-a, 2007; ed. a V-a,
2010), Sertarele exilului. Dialog cu
Leon Volovici (2008), ~naintea de-
sp\r ]irii. Convorbire cu Saul Bel-
low (2008), Vorbind pietrei (2008),
Atrium (ed. a II-a, 2008), Variante
la un autoportret (2008), Vizuina
(ed. I, 2009; ed. a II-a, 2010), Cu -
rierul de Est. Dialog cu Edward
Kanterian (2010), Cuvinte din exil
(`mpreun\ cu Hannes Stein, 2011),
Captivi (ed. a II-a, 2011), Cartea fiu-
lui (ed. a II-a, 2012) [i Zilele [i jocul
(ed. a II-a, 2012).
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Iulia Blaga

Nebunia a devenit realitate `n au-
gust 2013 când o echip\ româ-
neasc\ de 21 de persoane, inclusiv
actorii, a filmat 12 zile la New York,
de[i era nevoie de 20 (dar bugetul a
fost modest, 550.000 de euro), ̀ ntr-un
regim semi-legal, semi-haiducesc,
dup\ cum a explicat pentru „Supli-
mentul de cultur\“ produc\torul
Tudor Giurgiu (Libra Film): „Am
colaborat cu o cas\ independent\
de produc]ie din New York, Man in
Hat, care ne-a luat un filming per-
mit pe loca]iile pe care le aveam, cu
men]iunea c\ nu puteam bloca
str\zi, trotuare sau carosabil. Dar,
având `n vedere numeroasele im-
proviza]ii, multe lucruri nu s-au
f\cut `n cel mai legal mod cu pu-
tin]\. ~n Central Park n-aveam voie
cu trepied, dar l-am pus, sau am fil-
mat sub podul Brooklyn f\r\ s\
avem voie“. Deci nu e scump s\ fil-
mezi `n New York? Tudor Giurgiu:
„Dac\ nu m\ `n[el, permisul ne-a
costat vreo 100 de dolari. Dar trebu-
ie ca acea companie care-l cere pen-
tru tine s\ aib\ o asigurare pl\tit\
pe un an, care s\-]i acopere orice
problem\. E foarte scump dac\ vrei
s\ faci blocare de trafic“. Film\rile
au avut partea lor de adrenalin\.
„Le tot spuneam celor din echip\:
«Nu mai sta]i pe lâng\ camer\, c\
vine poli]ia». St\team `mpr\[tia]i
ca ho]ii [i când ziceam: «Acum!»,
`ncepeam s\ film\m“. (Director de
imagine e Liviu M\rghidan.) Tot

regizorul recunoa[te c\ newyorke-
zii [tiu s\ se poarte `n prezen]a
unei echipe de filmare: „~n Româ-
nia, to]i se uit\ `n camer\ [i nu po]i
filma dac\ nu pl\te[ti figuran]i. La
New York stai cu un carton pe care
scrie Aten]ie, se filmeaz\! [i e[ti l\ -
sat `n pace“.

„Pa[apoartele le ave]i?“

Scris de Oana Ioachim [i R\zvan
S\vescu, America, venim! e un
roadmovie comic [i muzical despre
o trup\ de actori din Târgovi[te ca-
re se duce s\ joace Caragiale la
New York, dar ajunge s\ fie exploa-
tat\ `ntr-un turneu de [u[e de un
impresar mioritic ce ]ine [i un res-
taurant cu specific românesc, Bu-
charest. Dincolo de faptul c\ acel
restaurant exist\ cu adev\rat `n
NY, ni s-a spus la conferin]a de
pres\ c\ multe lucruri din film
sunt reale. Secven]a `n care perso-
najul lui Gheorghe Ifrim e prins pe
aeroport ̀ n New York cu sarmale-n
bagaj e inspirat\ de propria expe-
rien]\ a actorului care n-a [tiut
când a trecut prima oar\ Oceanul
c\ pân\ [i un m\r trebuie declarat,
dac\ nu vrei ca un „c\]el dr\gu]“ s\
se opreasc\ lâng\ tine ([i nu „pen-
tru c\ simte omul“). Regizorul [i ac-
torii (Mihai C\lin, Gheorghe Ifrim,
Adrian V\ncic\, Ioana Blaj, Oana
Ioachim) aveau tolba plin\ de po-
ve[ti care alc\tuiesc un bogat co-
mentariu secund al aventurilor de
pe ecran. De pild\, am aflat de la 

regizor cum i-a oprit poli]ia `n New
York. „Ar\tam ca ni[te mexicani
cu school bus-ul \la, f\r\ suspensii
ori aer condi]ionat, cu care am por-
nit din Tribeca pe highway-ul spre
New Jersey. {oferul nostru colum-
bian, Raymond, era fericit c\ pleca-
se de acas\, a[a c\ ne f\cea toate
poftele. Voia R\zvan s\ mearg\ cu
30 la or\ `n NY, mergea cu 30. Nor-
mal c\ au ap\rut dou\ ma[ini de
poli]ie care ne-au tras pe dreapta.
Când a intrat poli]istul [i ne-a
v\zut cu afi[e cu Florin Piersic,
parc\ era de pe alt\ planet\. Tudor
Giurgiu ne spusese: «S\ nu min]i]i
`n America. Dac\ cre[te minciuna
[i v\ prinde cu ea, e [i mai nasol».
Primul lucru care ne-a `ntrebat
poli]istul, ar\tând spre {tefan, co-
pilul lui Giurgiu, a fost: «Da’ copi-
lul al cui e?». S-a f\cut lini[te (exact
ca `n scena cu mâncarea din aero-
port!), iar Tania Popa zice: «Al meu».
Din start!! Poli]istul `l coboar\ pe
Raymond [i-l `ntreab\ dac\ e se-
chestrat. «Nu, dom’le, sunt ni[te ac-
tori români, fac un film.» Pasul
urm\tor a fost: «Pa[apoartele le
ave]i?». Eu, ca Gigi `n film: «Yes, of
course», dar jum\tate dintre noi le
l\sasem la hotel. «Pot s\-l v\d?»
«Yes, of course», [i m\ fac c\ m\
duc spre autobuz, dar o iau la fug\.
Dumnezeu cu mila!... Au v\zut ei
c\ nu se descurc\, au mai chemat
dou\ echipaje, dar pân\ la urm\ s-a
rezolvat. Pe urm\, când s\ film\m,
a `nceput ploaia.“

Pe lâng\ actorii aminti]i mai
sus, rolurile principale mai sunt in-
terpretate de Tania Popa, Ion Sap-
daru, Alexandru Bindea [i {tefan
Giurgiu (fiul lui Tudor [i al Oanei
Giurgiu). O apari]ie special\ are
actri]a de origine croat\ Mira Fur-
lan, care pentru rolul de ameri-
canc\ bogat\ [i naiv\, dar care iu-
be[te arti[tii, a filmat `n România
unde s-au turnat interioarele. ~n -
trebat dac\ s-a inspirat dintr-o per-
soan\ real\ pentru personajul de
tutore al grupului de actori, Mihai
C\lin a r\spuns: „Nu, dar exist\ un
model destul de larg de regizor ro-
mân de teatru care ajunge director
[i care, dup\ un timp, se modific\“.
~n film, regizorul-director jucat de
C\lin e amantul doamnei consul al
României de la New York – a[a [i
ajunge `n turneu acolo. Oana Ioa-
chim, care o interpreteaz\ pe aceas-
ta, ne-a spus c\ n-a avut nici ea un
model [i c\ la New York o [tia doar
pe Corina {uteu, deci nici o ase -
m\nare cu filmul. De[i America,
venim! are destule ironii la adresa
unei anumite mentalit\]i [i a româ-
nilor care se duc ̀ n vizit\ ̀ n Ameri-
ca, [i a românilor care locuiesc aco-
lo, actorii au ]inut s\ sublinieze c\
ironia nu se `ndreapt\ [i asupra ac-
torilor români. „Noi n-am f\cut
mi[to de actorii români, noi am ]i -
nut cu ei. }inem la breasla noastr\
[i n-a fost o caterinc\“, a spus Ghe-
orghe Ifrim, cu acela[i ton serios cu
care i-a spus Magdei Mih\ilescu,

nemul]umit\ de ironia la adresa
poeziei Rug\ pentru p\rin]i (pe ca-
re personajul lui o recit\ `n dias-
por\): „Poate c\ a[a a ie[it din felul
meu de a spune o poezie, dar nu 
m-am gândit o secund\ c\ `mi bat
joc de aceast\ poezie“.

O posibil\ continuare

Sun\ ca din film ca echipa s\ fie in-
vitat\ la biserica româneasc\ din
Queens la un eveniment de poezie,
la o zi dup\ ce filmase ceva similar
`n biseric\, evenimentul urmând s\
fie `ncununat de o ie[ire la restau-
rantul Bucharest, unde echipa de
asemenea filmase. „E interesant s\
studiezi românii de acolo. Foarte
mul]i nu ies din Queens cu anii, as-
cult\ muzic\ popular\ româneas c\,
se uit\ pe Pro TV Interna]ional. Preo -
tul din Queens, când are evenimente
culturale, poart\ un fular care ju -
m\tate e steagul României, jum\ tate
steagul SUA“, spune S\vescu. 

America, venim! s-a lansat `n 19
septembrie [i va ajunge pân\ ̀ n no-
iembrie printr-o caravan\ `n peste
45 de localit\]i, majoritatea lipsite
de cinematograf. E de a[teptat s\
fie un mare succes de public. Ori-
cum, echipa deja se gânde[te la par-
tea a doua. Regizorul ne-a spus c\
„Tudor a ]inut s\ l\s\m, ca `n Han-
gover, o poart\ deschis\ la final“.
Se pare c\ Tudor a [i aranjat:
„Dac\ merge bine filmul, continua-
rea o facem `n America de Sud“.
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„Când Tudor ne-a spus, mie [i Oanei: «Hai s\
facem un film `n America», i-am zis c\ e
nebun“, a recunoscut regizorul R\zvan
S\vescu la conferin]a de lansare a comediei
America, venim!, iar so]ia sa, actri]a [i

scenarista Oana Ioachim, a continuat: „A fost
`n stele s\-l facem. ~ntr-o sear\, dup\ o pre -
mier\ de la Bulandra `n care juca maestrul Gigi,
ne-am dus cu Tudor [i cu {erban Pavlu la un
restaurant ales de mine. Acolo era [i Gigi Ifrim

cu so]ia [i cu o prieten\, a[a c\ ne-am a[ezat
to]i la mas\ [i au `nceput pove[ti de spre
turnee, iar Tudor a spus: «De mâine scrie]i
acest scenariu, dar cu pove[ti din Ame rica».
«Dar cum film\m la NY?» «Film\m la NY.»“. 

Din ciclul Via]a bate filmul.
Cum s-a f\cut America, venim!

R\zvan S\vescu [i Adrian V\ncic\



R\zvan Chiru]\

Seria de dezbateri despre starea `n
care se afl\ Europa de azi a avut loc
la Bucure[ti `ntre 19 [i 20 septem-
brie, `n continuarea unor `ntâlniri
asem\n\toare care s-au desf\[urat
la Budapesta `n 2012 [i 2013. Dac\
acum un an, situa]ia de pe conti-
nent nu era `nc\ suficient de `ngri-
jor\toare, zona european\ se afl\ ̀ n
2014 sub amenin]area conflictului
dintre Rusia [i Ucraina, dar [i a re-
venirii retoricilor na]ionaliste `n
]\ri mult mai tolerante `n trecut.
„Na]iunile au oarecare dificult\]i
s\ concilieze imperativul coope r\ -
rii, al ac]iunii economice [i politice
concertate (implicând, `ntre altele,
anumite ced\ri de suveranitate) cu
sentimentul identit\]ii etnice, al
tradi]iilor locale, al orgoliului na -
]ional. Uniunea European\ n-a g\ -
sit `nc\ modalitatea cea mai efi-
cient\ de a ]ine `n echilibru aceste
tendin]e contrare“, a afirmat An-
drei Ple[u, `n bro[ura care a prece-
dat dezbaterile reunite sub generi-
cul „{i dac\ Europa e[ueaz\?“. Va
rezista continentul tuturor „nout\ -
]ilor“ cu care se confrunt\?, se `n -
treab\ Andrei Ple[u. „Va reu[i s\
contracareze spectrul diviziunii,
de care pare urm\rit\ dintotdeau-
na? S-a `mp\r]it `ntre Roma [i Bi-
zan], `ntre catolicism [i ortodoxie,
`ntre catolicism [i protestantism,
`ntre Imperiu [i Papalitate, `ntre
Est [i Vest, `ntre Nord [i Sud, `ntre
germanitate [i latinitate, `ntre co-
munism [i capitalism“, arat\ filo-
soful. 

„Europa nu va e[ua, dar ce se
`ntâmpl\ dac\ e[ueaz\ statul-na]iu-
ne? Statul-na]iune este atacat, atât
de jos, cât [i de sus. De sus, chiar de
la nivelul UE, pentru c\ i se cere s\
renun]e la p\r]i importante din su-
veranitatea sa: justi]ia, diferite
legi, `n zona economic\. De jos,
pen tru c\ ̀ n ultimii doi ani au ̀ nce-
put s\ se manifeste tot mai multe
mi[c\ri de secesiune la nivel regio-
nal, iar conflicte vechi, cum este cel
din Catalunia, revin la suprafa]\“,
a apreciat Andrei Cornea, profesor
la Universitatea Bucure[ti, `n ca-
drul dezbaterii „Europenism [i 

etnicitate. O reinventare a concep-
tului de stat na]ional“, care a avut
loc pe 20 septembrie. Paradoxul vi-
ne din faptul c\ noile regiuni care
vor s\ se rup\ de statele din care
fac parte acum vor s\ r\mân\ ̀ n ca-
drul Uniunii Europene dup\ ce `[i
vor ob]ine independen]a. Tocmai
de aceea, `n viziunea lui Andrei
Cornea, Europa, `n ansamblul s\u,
nu a e[uat. 

Pe de alt\ parte, mi[c\rile na]io-
naliste devin tot mai puternice pe
continent, a fost concluzia la care
au ajuns atât Ilma Rakusa, scriitoa-
re elve]ian\ de origine slovac\, cât
[i romanciera croat\ Slavenka
Drakulic. „Marele autor iugoslav
Danilo Kis a spus `nc\ din 1973 c\
na]ionalismul este `n primul rând
paranoia colectiv\ [i individual\,
urmare a invidiei [i a temerilor,
dar mai ales a pierderii identit\]ii
individuale. Na]ionalismul este o
ideologie a banalit\]ii, este ultima
ideologie [i demagogie `ndrepta t\
c\tre popor [i subliniez cuvântul
popor“, a apreciat Ilma Rakusa.
Aceasta a amintit c\ o mi[care
`ngrijor\toare se manifest\ `n Un-
garia, unde partidul premierului
Victor Orban, FIDESZ, are o poli-
tic\ extrem de na]ionalist\, cu slo-
ganuri rasiste [i antisemite, `n
timp ce maghiarimea este exage-
rat\ [i descris\ ca o na]iune eroic\.
„Orban manipuleaz\ `n mod con -
[tient mitul maghiarimii ca victi -
m\, al unei Ungarii care a pierdut
dou\ treimi din teritoriul s\u `n
1918. Orban cere ca astfel de ne-
drept\]i s\ nu fie uitate niciodat\ [i
trebuie r\zbunate. Ideologia sa
prinde pentru c\ momentan ma-
ghiarii se simt izola]i [i ne`n]ele[i,
fapt care duce la o autocomp\timi-
re agresiv\, la o izolare [i mai ma-
re“, a ar\tat scriitoarea elve]ian\. 

Criza financiar\ nu a f\cut decât
s\ adânceasc\ frust\rile europeni-
lor, chiar [i ale celor din Occident,
care simt c\ le sunt luate slujbele
de c\tre muncitorii din Est [i din
Orient. Prin urmare, tot mai puter-
nice mi[c\ri ̀ mpotriva migran]ilor
se manifest\ pe continent. Pe de
alt\ parte, chiar [i cei care doreau
s\ se integreze cât mai repede `n

UE se declar\ acum dezam\gi]i. „O
reac]ie advers\ fa]\ de Uniunea
Eu ropean\, de exemplu, vine din
Est pentru faptul c\ mul]i oameni
simt c\ nu au ob]inut ce au a[tep-
tat, nu au apartamente mai bune [i
nici neveste mai bune“, a glumit [i
a vorbit serios `n acela[i timp ro-
manciera croat\ Slavenka Draku-
lic. Aceasta a ]inut s\ fac\ o dis-
tinc]ie clar\ `ntre na]ionalism [i
patriotism. „Na]ionalismul are ne-
voie de un du[man `mpotriva c\ru-
ia s\-[i `ndrepte ura, `n timp ce pa-
triotismul are nevoie de o ]ar\ pe
care s\ o iubeasc\“, a men]ionat
scriitoarea. De aceea, nu trebuie
con fundate cele dou\ viziuni. To-
tu[i, Slavenka Drakulic a apreciat
c\ o eventual\ rupere a statelor ac-
tuale `n regiuni nu e neap\rat ne-
fast\ pentru Europa, dac\ asta ̀ i fa-
ce pe oameni s\ se simt\ mai bine
`n pielea [i `n zona lor. 

To]i suntem turci

Edhem Eldem, istoricul turc invi-
tat la dezbaterea „Grani]ele Euro-
pei: o amenin]are, o zon\ gri sau o
zon\ de negociere“, l-a f\cut pe An-
drei Ple[u s\-[i aminteasc\ o glu -
m\ care pân\ la urm\ vorbe[te tot
despre na]ionalism [i identitate.
Profesorul turc a spus, `ntr-o `ntâl-
nire anterioar\, referindu-se la ve-
chea rivalitate dintre Grecia [i
Turcia, c\ „[i grecii sunt tot turci,
doar c\ se cred italieni“. ~n replic\,
eseistul român a ad\ugat c\ „[i ro-
mânii sunt tot turci, doar c\ se cred
francezi“. ~n schimb, un profesor
ungur, auzind discu]ia, a punctat:
„Ungurii sunt tot turci, doar c\ se
cred unguri“. Eldhem Eldem s-a de-
clarat un sus]in\tor al integr\rii

Turciei ̀ n Uniunea European\, dar
a remarcat faptul c\ amânarea
aces tui moment de c\tre statele oc-
cidentale nu face decât s\ creasc\
frustrarea printre turci, care `ncep
s\ `ntoarc\ spatele Europei. Astfel
se explic\ succesul electoral al lui
Recep Tayyip Erdo an, ales pre -
[edinte anul acesta `n ciuda ideolo-
giei sale islamice [i a unei condu-
ceri autoritare. „Exist\ un pericol
enorm, [i acest pericol este unul
foarte mare pentru Europa, pentru
lume [i pentru regiune. Trebuie s\
privim periferia mai mult decât ca
un obiect, pentru c\ aceste zone gri
sunt poten]iale zone de nelegiure.
Asta `mi aduce aminte de R\zboiul
Rece, un conflict `ntre dou\ blo-
curi, fiecare cu sateli]ii lor. Dar ce-
lor dou\ blocuri nu le p\sa cu

adev\rat dac\ sateli]ii respectau
drepturile omului [i principiile le-
gii, ci doar dac\ erau supuse [i
dac\ serveau intereselor strategi-
ce. Acest lucru a permis abuzuri“,
a explicat Eldhem Eldem. 

Printre invita]ii din str\in\tate
care au mai participat la dezbateri-
le de la Bucure[ti, organizate de
Funda]ia Noua Europ\, al\turi de
Deutsche Akademie fur Sprache
und Dichtung, S. Fischer Stiftung
[i Allianz Kulturstiftung, s-au nu -
m\rat istoricul maghiar Ghyorgy
Dalos, Yaroslav Hrytsak, istoric [i
publicist ucrainean, Ivan Krastev,
unul dintre cei mai importan]i
anali[ti politici contemporani, [i
Michael Stolleis, jurist [i istoric pe
probleme de drept. 
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Na]ionalismul, o ideologie 
care cuprinde din nou Europa
{i dac\ Europa e[ueaz\? Din p\cate, aceast\ `ntrebare
nu putea fi pus\ `ntr-un moment mai bun. Pe de o
parte, anul acesta s-au `mplinit 100 de ani de la
declan[area Primului R\zboi Mondial, iar pe de alt\
parte, conflictele armate care au loc pe continentul
european, dar [i `n alte zone alte lumii i-au f\cut pe
mul]i s\ se gândeasc\ la o nou\ conflagra]ie mondial\.
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— E r\u tare câinele matale, dom’
Popovici. Ciob\nesc  spurcat. Era s\
ne rup\ cururile, naiba s\-l ia. 

— Poftim? 
— Ziceam c\ noroc de doamna

dumneavoastr\, c\ a ie[it `n curte [i a
]ipat la el s\ ne lase `n pace. Are voce
frumoas\ madam Popovici. Unde mai
pui c\ era doar ̀ n capo]elul \la mov.

— Cum? 
— Ea de obicei nu poart\ sutien?

C\, sincer vorbind, i se vedeau sfâr-
curile de la o po[t\. Eu, dac\ a[ fi `n
locul matale, i-a[ zice vreo dou\. 

— Ce zici? 
— Ziceam c\ doamna ne-a poftit

`n cas\ [i p\rea foarte amabil\. C\ s\
l\s\m munca [i s\ ne fac\ o cafelu]\.
Noi am zis c\ na, de ce nu... [i ea a pus
ap\ `n ibric [i s-a aplecat asupra ara-
gazului. Mam\, dar ce cur bine cres-
cut are... apoi a zis c\ ̀ i place s\ ascul-
te radio diminea]a [i a dat pe Ia[i FM.  

— Cum? 
— Ia[i FM, era o melodie dan-

sant\, nu [tiu cine o cânt\, c\ nu m\
pricep. {i doamna a zis c\ are chef s\
danseze. Eu, fiind cu piciorul umflat
de la fotbal, am zis c\ nu pot [i l-a tras
de mân\ pe Ionel, pe colegul meu.
Mam\, ce dans au ̀ mpu[cat amân doi...
din \la nas `n nas, cu mâini pe fund

[i tot tacâmul. Apoi l-a luat de mân\
[i mi-a zis c\ au pu]in\ treab\ ̀ n dor-
mitor. Ce naiba s\ fac? Le-am zis s\
nu se lungeasc\ prea mult [i m-am
apucat s\ demontez de unul singur. 

— Ha?
— Trebuie s\ strânge]i [uruburile

de la pat, dom’ Popovici, c\ scâr]âie
r\u. M\ treceau toate sudorile, nu pu-
team s\ m\ concentrez pe munc\.
Am zis c\ fie ce-o fi, când termin\ Io-
nel treaba arunc [i eu o `ntrebare, c\
nu am ce pierde. La urma urmei
doamna se ar\tase dispus\, nu? 

— Nu `n]eleg! 
— Ziceam c\, la un moment dat,

madam Popovici a ie[it cântând [i s-a
dus la baie. Am auzit du[ul curgând.
L-am pus pe Ionel s\ continue cu de-
montatul [i eu am a[teptat-o `n u[a
b\ii. Ea, când a ie[it, [i-a dat seama ce
vreau [i m-a pupat direct pe gur\. 

— Cum? 
— Direct pe gur\, era s\ m\ `nec

cu limba ei. Am luat-o `n bra]e [i era
s\ rup u[a dormitorului cu ea. Am
zis c\ nu m\ risc cu patul, c\ m\ vezi
[i matale, am o sut\ [ai[pe kile. Am
lipit-o de [ifonier [i mi-am scos cu-
reaua. Mie ̀ mi place s\ fiu pu]in mai
dur, dac\ m\ `n]elege]i. I-am tras o
curea la fund [i se pare c\ i-a pl\cut. 

— Poftim? 
— I-a pl\cut, zic. Apoi am legat-o

de mâini [i... aici s-a rupt filmul. 
— Ce? 
— Nu mergea, dom’ Popovici. Eu

nu pot a[a, de diminea]\. Mai ales c\
b\usem de cu sear\. Doamna s-a
ener vat [i l-a chemat din nou pe Io-
nel. Eu m-am reapucat de treab\, c\
trecea vremea. {i uite, pân\ ai venit
matale acas\ am montat toate gea-
murile astea cu termopan. 

— Ha? 
— Sta]i, numai pu]in, s\ deschid

fereastra. Vede]i, eu când spun c\ e
de calitate nu v\ mint, nu se aude ni-
mic prin ea.  
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~n subcon[tientul acestora, unde
ac]iunea filmelor se plaseaz\ `n
mod ideal ̀ n America, iar persona-
jele vorbesc englez\ american\,
debutantul `n lungmetraj R\zvan
S\vescu [i scenarista Oana Ioa-
chim plaseaz\ ni[te români care
vorbesc român\ cu accent de Bu-
cure[ti. Sau, ̀ n fine, de Târgovi[te,
pentru c\ eroii sunt actori la Tea-
trul din Târgovi[te [i pleac\ ̀ ntr-un
turneu Caragiale pentru românii
de peste Ocean. Ca `n Caragiale,
filmul ia `n balon eternele [i fasci-
nantele moravuri ale românilor,
nu doar ale actorilor români – de[i
se pare c\ multe `ntâmpl\ri reale
din turneele protagoni[tilor au in-
trat `n scenariu. Actorii nu ajung
`n America numai cu sarmalele-n
bagaj (le [i m\nânc\ sub ochii
poli]i[tilor de pe aeroport, nu-i p\ -
cat s\ le arunce?), dar, odat\ ajun[i
`n New York, tot la un restaurant
românesc trag. Mirajul Americii
ac]ioneaz\ asupra lor prin pro-
prietarul acestui restaurant Bu-
charest (restaurant real, se pare)

care face [i impresariat artistic,
organizând [u[e pentru comu-
nit\]ile de români. L\sându-[i
balt\ liderul, pe regizorul [i direc-
torul teatrului (interpretat de Mi-
hai C\lin), care are `ntâlnire cu
amanta sa, care, ̀ ntâmpl\tor, e con -
sulul României la NY (Oana Ioa-
chim), actorii (Gheorghe Ifrim, Ta-
nia Popa, Adrian V\ncic\, Ion
Sapdaru, Oana Blaj) decid s\ o
[tear g\ române[te `mpreun\ cu
noul impresar (Alexandru Bin-
dea). Apari]ia nea[teptat\ a regizo-
rului le d\ planul peste cap, dar re-
gizorul accept\ s\ plece cu ei cu
condi]ia s\ se ̀ ntoarc\ la timp pen-
tru spectacolul antamat de consu-
lul `ndr\gostit. 

Exist\ un sentiment de a[tepta-
re pe care filmul `l creeaz\ de la
bun `nceput, când `i prezint\ pe
eroi, unul câte unul – abia a[tep]i
s\ se urce `n avion [i s\ ajung\
odat\ `n America, mai ales c\ nu
po]i b\nui ce se va `ntâmpla. Dar
pe urm\ ei ajung, se v\d cu consu-
lul, se plimb\ prin ora[, danseaz\
cu negrii `n Central Park, `[i fac
poze, descoper\ restaurantul, plea -
c\ `n turneu cu autobuzul galben
[i `ncet-`ncet prea multe nu se mai
`ntâmpl\, de[i din când `n când te
treze[ti râzând, iar momentele
muzicale `]i transmit energia lor,
chiar dac\ sunt `n[irate pe un fir
narativ tot mai sub]ire de la o
scen\ la alta. Apari]ia unei ameri-
cance bogate, admiratoare a arti[ -
tilor (interpretat\ de actri]a croat\
Mira Furlan), promite ni[te si -
tua]ii inedite venite din ciocnirea
dintre pragmatismul românilor
`nfometa]i [i inocen]a american-
cei (sau o fi vreo pervers\?), dar
din p\cate scenariul nu speculeaz\
suficient momentul. La fel se ̀ n tâm -
pl\ [i `n alte ocazii pe care le bifea -
z\ f\r\ a le aprofunda, rezolvându-se

prin solu]ii de comedie buf\ (de
pild\, b\t\ile). 

Pentru un film extrem de ieftin
turnat `n New York ba cu apro-
bare, ba f\r\, [i `ntr-un ritm sus -
]inut (ca s\ se prind\ avionul de
`ntors), aceast\ produc]ie Libra
Film bate ce s-a mai f\cut `n mate-
rie de comedie voluntar\ (altfel,
comedia involuntar\ e un gen con-
sacrat la noi, vezi recentele Kyra
Kyralina [i Brâncu[i... din eterni-
tate). Atuul s\u principal e con-
fruntarea cu America, lucru care
par]ial mai echilibreaz\ ochiurile
scenariului. Exuberan]a actorilor
la `ntâlnirea cu America se trans-
mite personajelor; [i unii, [i cei-
lal]i au jucat ̀ n multe scene pentru
publicul american strâns `n spate-
le aparatului de filmat. Adrenali-
na lui „If I can make it there, I can
make it anywhere“ [i sentimentul
de echip\ al interpre]ilor ([i al
`ntregii „delega]ii române[ti“) in-
sufl\ energie pove[tii altfel prea
pu]in dezvoltate fa]\ de cât putea
duce. Cu totul, cred c\ am râs vreo
25-30% din film. Sunt scene de un
umor r\u care mi-au pl\cut, de pil -
d\ Gheorghe Ifrim recitând Rug\
pentru p\rin]i `n biserica ro mâ -
neasc\ din Queens, unde ceilal]i 

actori stau cu lumân\ri aprinse `n
mâini, amintind de „montajele“ li-
terar-muzicale de pe vremea lui
Ceau[escu. Filmul are o mali]iozi-
tate nefardat\ [i fa]\ de diaspora
româneasc\ de peste Ocean, nu
doar fa]\ de actori – [i foarte bine
c\ are, de[i nu i-ar fi stricat mai
mult\. R\zvan S\vescu a spus la
conferin]a de pres\ c\ produc\to-
rul Tudor Giurgiu a dorit un final
deschis, „ca `n The Hangover“, ca-
re s\ le dea posibilitatea, dac\ fil-
mul va fi un succes, s\ fac\ [i par-
tea a doua. Se pare c\ deja „Tudor
a vorbit `n America de Sud“, de[i
nici Spania n-ar fi fost de lep\dat,
astfel `ncât am putea avea o serie
de comedii rele despre românii din
str\in\tate [i despre cum se poart\
românul atunci când trece gra -
ni]a. Dac\ se va `ntâmpla acest lu-
cru, viitoarele pove[ti vor avea ne-
voie de mai mult\ consisten]\ [i de
mai mult umor. Deocamdat\ Ame-
rica, venim! e un film simpatic [i
care arat\ bine, dar nu e comedia
pe care o a[tept\m de 2050 de ani. 

America, venim!, de R\zvan S\vescu.
Cu: Mihai C\lin, Gheorghe Ifrim, Adrian
V\ncic\, Tania Popa, Ion Sapdaru,
Oana Blaj, Alexandru Bindea, Oana
Ioachim, Mira Furlan, {tefan Giurgiu

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Pasaj
„Cu to]ii vom muri, iar asta ne face
s\ fim cei noroco[i. Majoritatea oa-
menilor n-or s\ moar\ niciodat\
pentru c\ n-or s\ se nasc\ niciodat\.
Oamenii poten]iali care s-ar fi putut
afla aici, `n locul meu, dar care `n
fapt nu vor vedea niciodat\ lumina
zilei, dep\[esc num\rul firelor de ni-
sip din Arabia. Aceste fantome ne -
n\scute includ cu siguran]\ poe]i
mai mari decât Keats, oameni de [ti-
in]\ mai mari decât Newton. {tim
acest lucru pentru c\ setul de per-
soane posibile permise de ADN-ul
nostru dep\[e[te masiv setul persoa-
nelor `n via]\. ~n pofida acestor
condi]ii stupefiante, eu [i cu tine
suntem cei care, ̀ n banalitatea noas -
tr\, ne afl\m aici. Noi, cei pu]ini, pri-
vilegia]ii, care am tras lozul cel ma-
re ̀ n condi]ii atât de potrivnice, cum
`ndr\znim s\ ne v\ic\rim din prici-
na `ntoarcerii noastre inevitabile la
starea anterioar\, din care marea
majoritate nu s-a desprins nicioda -
t\?“ (pasajul de `nceput din Unwea-
ving the Rainbow, de Richard Daw-
kins. Dawkins a spus `n mai multe
rânduri c\ dore[te ca acest pasaj s\
fie citit la moartea lui. La fel au f\cut
[i al]i cititori.) – Scuze, [i asta trebu-
ie noi s\ lu\m drept model pentru
ceea ce se cheam\ stil? ̀ ntreab\ Will
Self, care tocmai a lansat cartea
Shark. – Mie-mi place, r\spunde Ste-
ven Pinker, care tocmai a lansat car-
tea The Sense of Style: The Thinking
Person’s Guide to Writing in the 21st
Century. Cei doi s-au ̀ ntâlnit la BBC
3, `n cadrul Festivalului Free Thin-
king (http://www.bbc.co.uk/pro-
grammes/b04hysms), [i au vorbit
despre limbaj [i stil. De[i destul 
de-acord `n general, la pasajul din
Dawkins s-au `n]epat pu]in. Pinker
a zis c\ nu se afl\ `n pozi]ia de a face
judec\]i literare, dar a ales acest pa-
saj [i altele asemenea lui pentru c\
stilul se deprinde citind mult, foarte
mult, lucrând cu textul, [i nu din
manuale de stil. „Poate c\, din cauz\
c\ mi-am petrecut o via]\ `ntreag\
`n universitate, standardele mele
sunt mai coborâte decât cele din lu-
mea literar\, pentru c\ sunt ̀ nconju-
rat de texte proaste.“ Self se-amuz\,
Pinker `ncepe s\ explice de ce crede
c\ pasajul lui Dawkins e unul bun:
„Good prose begins with a bang“ etc.
E un deliciu s\-i ascul]i pe cei doi
vorbind, pe drumul de la Viitorului
spre Roman\, `n timp ce tramvaiele
zgâl]ie strada, iar soarele de toamn\
se ridic\ deasupra Bucure[tiului.
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Proba calit\]ii

Film

Iulia Blaga

America, venim! are, cel
pu]in teoretic, [anse mai
mari ca #Selfie s\ fie un
succes de cas\ pentru c\
nu se adreseaz\ doar
tinerilor, ci `i lucreaz\
subliminal pe to]i cei care
au crescut cu cinemaul
american sau care asociaz\
cinemaul `n general cu
filmul american. 

Românii care au speriat America
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