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Polirom 
[i Cartea
Româneasc\ la
Bookfest 2015
Pe larg, evenimentele preg\tite
de cele dou\ edituri la Salonul
Interna ]ional de Carte Bookfest
2015. Afla]i ce c\r]i se lanseaz\,
ce au tori [i ce personalit\]i pot
fi ascultate la cel mai important
t=rg de carte al sezonului.
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Citi]i grupajul realizat de C\t\lin Hopulele, precum [i o analiz\ a programului EuroArt de Olti]a C`ntec `n » paginile 7-9

Dup\ câteva s\pt\mâni de a[tept\ri [i de incertitudini, marcate [i de problemele cauzate de DNA la
Prim\ria Ia[i [i implicit la Funda]ia Ia[i – Capital\ Cultural\ European\ 2021, Festivalul Interna]ional al
Educa]iei [i-a anun]at miercuri, 13 mai, programul. De la prima edi]ie lansat\ `n urm\ cu doi ani, FIE
cre[te sim]itor num\rul evenimentelor care sunt organizate, anul acesta fiind vorba despre câteva sute,
dar `n acela[i timp nu pu]ine sunt vocile care acuz\ c\, anual, calitatea este abandonat\ `n detrimentul
cantit\]ii. De altfel, edi]ia de anul acesta este singura construit\ exclusiv de c\tre Prim\ria Municipiului
Ia[i, Funda]ia Ia[i – Capital\ Cultural\ European\ 2021 [i diver[i parteneri angaja]i.

INTERVIU CU ACTORUL
GEORGE MIH|I}|

Cu zâmbetul pe
buze am reu[it s\
deschid multe u[i

Ioan Stoleru

La numai 20 de ani juca `n Recon-
stituirea, film interzis la scurt
timp de la apari]ie [i considerat
`nc\ cel mai bun film românesc al
tuturor timpurilor. Pe lâng\ pre-
miile pe care le-a câ[tigat pentru
rolurile din teatru sau cinemato -
grafie, aproape de suflet i-au r\ mas
[i câteva complimente pe care n-are
cum s\ le mai uite, precum mo-
mentul `n care, la Festivalul de
Tea tru de la Edinburgh, un spec-
tator englez a venit s\-i pupe mâna.
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Revolu]ia digital\
din pres\,
dezb\tut\ la Ia[i

Andra Petrariu

Aflat la cea de-a II-a edi]ie, Semi-
narul Interna]ional de Jurnalism
organizat de TVR Ia[i a adus `n
prim-plan „Jurnalismul de televiziu -
ne `n era Internetului“, fiind dedi-
cat atât persoanelor cu experien]\,
cât [i tinerilor care inten ]ioneaz\
s\ urmeze o carier\ `n domeniu.
Timp de trei zile, specia li[tii au luat
`n vizor soarta jurnalismului [i, `n
special, a jurnalistului de televi -
ziune, dar [i din celelalte medii,
analizând schim b\rile produse de
fenomenul de digitalizare.
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Festivalul care s-a vrut
a fi giuvaierul Ia[iului,
dar n-a fost s\ FIE



Andra Petrariu

Timp de trei zile, speciali[tii au lu-
at ̀ n vizor soarta jurnalismului [i,
`n special, a jurnalistului de tele-
viziune, dar [i din celelalte medii,
analizând schimb\rile produse de
fenomenul de digitalizare. „Jurna-
lismul se schimb\ `n fiecare zi [i
trebuie s\ accept\m asta, precum
[i faptul c\ jobul nostru `n sine se
schimb\, de asemenea“, a decla-
rat Hans Jessen, jurnalist ARD
Berlin. Cu toate acestea, chiar dac\
par s\ se fi resemnat, nostalgicii
jurnalismului clasic reu[esc s\ se
adapteze cu greu noilor tendin]e.
„Se pierde totu[i ceva odat\ cu di-
gitalizarea, se pierd nuan]ele care
ne fac uneori via]a mai frumoa -
s\“, a spus Liviu Tudorache, jur-
nalist senior al TVR Ia[i. Pe de alt\
parte, Daniel Condurache, profe-
sor al Departamentului de Jurna-
lism [i {tiin]e ale Comunic\rii din
cadrul Universit\]ii „Al.I. Cuza“
din Ia[i, sus]ine c\ „este un mo-
ment `n istoria presei când tehno-
logiile au luat-o `naintea teoriilor
care vin din urm\. Noi nu tr\im o
mic\ schimbare, ci o ruptur\ de
paradigm\, `ntre dou\ lumi com-
plet diferite, lumea digital\ [i cea
analogic\“. ~n ciuda acestei rup-
turi, internetul ofer\ numeroase
beneficii atât institu]iilor media,
cât [i consumatorilor. „Paleta di-
gital\ este mult mai larg\ decât
cea clasic\. Exist\ tot felul de
`ncerc\ri de adaptare [i de a face
cumva trecerea cât mai lin\. Sun-
tem ̀ n faza ̀ n care ziarele, reviste-
le, televiziunile `ncep s\ fie un
amestec de text, de voce, de imagi-
ne [i de interactivitate. Povestea
`ns\ este singurul punct fix `n ca-
re se rotesc toate schimb\rile [i
evolu]iile tehnologice pe care le
clam\m, este punctul central [i
elementul care nu moare“, a pre-
cizat acesta. 

Contrar efectelor nocive din pei -
sajul media, Antony Dore, produ -
c\tor general al BBC Londra (stu-
dioul regional), vine cu o viziune

optimist\, aceea de a face „mai
mult, cu mai pu]in“: „Sunt vremuri
grele [i provoc\ri ̀ n viitor. Cu toa-
te c\ avem mai pu]in, trebuie s\
facem mai mult. Ca jurnali[ti de
televiziune trebuie s\ ne adapt\m
la online. A fi doar un simplu jur-
nalist de televiziune este o parte
din istoria Antic\.“ Acesta propu-
ne institu]iilor media s\ `[i orga-
nizeze redac]iile `n a[a fel `ncât s\
lucreze eficient pe toate mediile pe
care le pot pune la dispozi]ie publi-
cului. „Acum televiziunea `nseam -
n\ s\ te gânde[ti [i cum po]i ajuta
celelalte medii, cum trebuie folo-
sit\ tehnologia pentru rezultate
mai bune. Dac\ te temi de noua
tehnologie r\mâi `n urm\, nu ai
cum s\ evoluezi. ~ncurajez oame-
nii s\ `mbr\]i[eze noua tehnolo-
gie, s\ o accepte“, a subliniat An-
tony Dore. Mai mult, produc\to-
rul BBC pune accent pe utilitatea
re]elelor de socializare, sus]inând
c\ „sunt foarte importante pentru
a vedea ce simte, ce crede [i ce
vrea publicul“. De[i este con[tient
de beneficiile acestora, Didier
Desormeaux, coordonator al Uni-
versité France Télévision, a reco-
mandat jurnali[tilor s\ fie aten]i
atunci când se folosesc de aceste
instrumente: „Internetul poate fi
paradisul pe p\mânt, dar [i iadul
`n acela[i timp, este o adev\rat\
palm\ dat\ speciali[tilor `n comu-
nicare. Noi, jurnali[tii, trebuie s\
fim prezen]i pe re]elele de sociali-
zare, dar s\ `n]elegem provoc\rile
care le impun acestea. Trebuie s\
[tim la ce duce internetul, care sunt
riscurile, ce avem dincolo de el.“

Declinul profesional 
[i financiar din redac]ii

Potrivit invita]ilor seminarului,
revolu]ia digital\ a prins insti tu]ii -
le media pe picior gre[it, având `n
vedere conservatorismul de care
au dat dovad\ [i incapacitatea aces -
tora de a se adapta cu u[urin]\ la
noile tendin]e. Toni Hri]ac, redac-
torul-[ef al „Ziarului de Ia[i“, a
prezentat ̀ n cadrul evenimentului

realitatea economic\ din presa lo-
cal\ [i regional\, invocând lipsa
resurselor financiare, declinul
profesional al jurnali[tilor, redu-
cerea drastic\ a veniturilor, dar [i
a num\rului de angaja]i din re-
dac]ii. „Este perioada cea mai difi -
cil\ pentru presa local\ de dup\ ’89.
Subfinan]area, dependen]a de ca-
pitalul interesat al patronatului
sau al liderilor politici, subdimen-
sionarea redac]iilor, presiunea pe
cre[terea audien]ei [i sporirea in-
fluen]ei au `ndep\rtat foarte mult
practicile redac]ionale de standar-
dele deontologice“, a spus acesta.
Mai mult, jurnalistul sus]ine c\
presa duce lips\ de repere [i c\, `n
goana dup\ audien]\, tabloidiza-
rea informa]iilor a luat amploare.
„Nu mai e o competi]ie de jurna-
lism, ci de atletism. Conteaz\ cine
ajunge primul, cine d\ exclusiv.
Investiga]iile sunt documentate
par]ial [i prezentate `n maniere
agresive [i p\rtinitoare“, a ad\u -
gat Toni Hri]ac. Totodat\, acesta
consider\ c\ modelul clasic de fi-
nan]are `n cazul institu]iilor me-
dia nu mai func]ioneaz\, punând
accent pe necesitatea adopt\rii
unui model sustenabil economic
pentru ca presa s\ continue s\
existe. Cu toate astea, nu crede `n
modelele digitale care au prins
contur ̀ n ultima perioad\: „Cu ve -
nituri mai mici trebuie s\ ̀ ntre ]i n\
atât canalele clasice, cât [i media
nou\. E un co[mar greu de accep-
tat. Pe canalele online, con]inutul
este s\rac, lipsit de diversitate. A
ap\rut o competi]ie a tri[\rii, «a
furtului» de trafic. E un paradox.
O audien]\ mai mare a site-urilor
nu aduce venituri mai mari pen-
tru c\ acolo nu sunt venituri de-
ocamdat\ sau sunt foarte mici“.
De aceea[i p\rere a fost [i Cristina
Lupu, director de programe la
Centrul pentru Jurnalism Inde-
pendent (CJI) din Bucure[ti, care
spune c\ „internetul este o glu m\“
atunci când vine vorba despre ve-
niturile care provin din mediul
online: „Modelul de business, a[a

cum ̀ l cunoa[tem noi, nu este foar -
te fezabil momentan. A[tep t\m mo -
dele, oameni mai conecta]i care s\
ofere solu]ii“. 

„De ce mai avem nevoie
de presa local\?“

O alt\ `ntrebare care a stârnit in-
teresul jurnali[tilor prezen]i la
eveniment a fost „De ce mai avem
nevoie de presa local\?“. Ace[tia
au ajuns la concluzia c\ presa lo-
cal\ este cea mai aproape de co-
munitate, f\când leg\tura `ntre
omul obi[nuit [i mediul `n care
acesta tr\ie[te. „~n general, când
vorbim despre media române[ti,
vorbim despre ceea ce se vorbe[te
la Bucure[ti [i este nedrept. Me-
dia locale sunt foarte importante,
este locul de unde publicul `[i ia
informa]ia, este locul unde, atunci
când ai o problem\, te duci [i ceri
ajutorul. Poate nu pare glamorous
s\ fii jurnalist local, dar presa de
acest fel este singurul instrument
prin care putem ]ine sub control
autorit\]ile locale“, a precizat di-
rectorul de programe CJI. De ase-
menea, Carla Tompea, produc\tor
al Televiziunii Române, a insistat
asupra faptului c\ jurnali[tii din
provincie „sunt mai aproape, sunt
mai implica]i, cunosc mai bine
realit\]ile zonei, sunt mai conec-
ta]i, au surse dezvoltate `n regiu-
ne. {tirile care au aroma local\
sunt autentice“. ~n ciuda situa]iei
incerte ̀ n care se afl\ presa local\,

Toni Hri]ac sus]ine c\ aceasta va
beneficia de anumite avantaje `n
viitor: „Presa local\ este cea mai
apropiat\ de cititor, [tie cel mai
bine ce se ̀ ntâmpl\ undeva. Pe vii-
tor, se spune c\ va fi avantajat\
pen tru c\ va g\si resurse mai u[or.“

„Cutremurul“ din
amfiteatrele de profil

„Revolu]ia digital\“ din redac]ii
aduce cu sine [i schimb\ri legate
de formarea tinerilor jurnali[ti.
Astfel, facult\]ile de profil sunt ne-
voite s\ `[i reconsidere abordarea
didactic\ [i s\ `[i adapteze curri-
cula `n a[a fel `ncât s\ serveasc\
cerin]elor noii pie]e media. „Simt
din ce `n ce mai mult c\ `n amfi-
teatre se petrece un «cutremur».
Rolul profesorului se schimb\
fundamental, el nu mai este acto-
rul de pe scen\, ci trebuie s\ fie un
ghid de pe margine sau un compa-
nion al celui pe care vrea s\ `l in-
troduc\ ̀ n meserie. S-a dus vremea
`n care profesorul de jurnalism
pretinde c\ [tie totul, el trebuie s\
fie un fel de custode. E ca un tan-
go, e nevoie ca ambele p\r]i s\
`n]eleag\ care e regula jocului“, a
spus prof. univ. dr. Daniel Condu-
rache. Dac\ se poate sau nu „digi-
taliza“ rela]ia dintre student [i
pro fesor `nc\ nu se poate confir-
ma, `ns\ competen]ele tehnologi-
ce sunt indispensabile oric\rui tâ -
n\r care dore[te s\ urmeze o ca-
rier\ `n acest domeniu.
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REVOLU}IA DIGITAL| DIN PRES|, DEZB|TUT| LA IA{I

Povestea — singurul punct fix
`n epoca new-media
Jurnali[ti români [i str\ini de renume s-au reunit `ntre 11 [i 13 mai la Ia[i, `n cadrul
Seminarului Interna]ional de Jurnalism (SIJ), pentru a dezbate schimb\rile create de
noile tehnologii `n peisajul mediatic din România, dar [i din str\in\tate. Aflat la cea
de-a II-a edi]ie, evenimentul organizat de TVR Ia[i la Palas a adus `n prim-plan
„Jurnalismul de televiziune `n era Internetului“, fiind dedicat atât persoanelor cu
experien]\, cât [i tinerilor care inten]ioneaz\ s\ urmeze o carier\ `n domeniu. 
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INTERVIU CU ACTORUL GEORGE MIH|I}|

„Cu zâmbetul pe buze am
reu[it s\ deschid multe u[i“

Interviu realizat de 
Ioan Stoleru

~n timp ce lucra]i cu Lucian
Pintilie la Reconstituirea nu
realiza]i cât de important era
filmul. Când v-a]i dat seama?

Dup\ ce am vizionat la Cinema
„Luceaf\rul“ spectacolul care a avut
loc f\r\ premier\, cum se obi[nu-
ia pe atunci, a intrat cum se zice
pe u[a din dos. Filmul n-a rulat de-
cât vreo trei s\pt\ mâni la „Lucea -
f\rul“, dup\ care a fost suspendat,
n-a mai ap\rut pe nici un ecran
din ]ar\, iar Lucian Pintilie a luat
drumul Occidentului. Am realizat
pe urm\, `n timp, atunci când s-a
format un grup de cronicari, vreo
40 de cronicari care au alc\tuit un
clasament al celor mai bune zece
filme, iar Reconstituirea a fost pe
locul I. Atunci mi-am dat seama c\
`ntr-adev\r este un mare film ro-
mânesc.

De ce crede]i c\ a r\mas acea
replic\ din final, „De ce ai dat,
m\?“, atât de pronun]at `n
mentalul colectiv românesc?
Ce `nsemna pentru români?

E replica spus\ cel mai des `n
România din toate filmele care 
s-au f\cut. A r\mas pentru c\ „De
ce ai dat, m\?“ e spus\ de foarte
mul]i români mai tot timpul. De
ce ai dat, m\i, destin, `n mine?

Chiar [i la peste 40 de ani de
la apari]ie, `nc\ este consi -
derat cel mai bun film româ-
nesc. Nu v\ [i `ntristeaz\ c\
`n atâta timp n-a mai ap\rut
nici un film care s\-l dea jos
de pe podium?

Sunt multe filme care au con-
curat cu Reconstituirea. Toate
sunt foarte bune [i merit\ un loc
pe podium. Nu m-am `ntristat du -
p\ Reconstituirea, am sim]it ca o
obliga]ie s\ `ncerc s\ completez
filmografia mea. Poate c\ am ̀ nce-
put cu cel mai bun rol al meu [i
dup\ aceea, cum spun eu, am lu-
crat la piramida artistic\ pe care

mi-am creat-o. Sunt bucuros c\ ce-
le patru filme cu care am venit la
Ia[i – Reconstituirea, Accident,
Ve ronica [i Undeva la Palilula –
sunt filme reprezentative [i pen-
tru mine, [i pentru cinematogra-
fia român\. Dac\ ar fi s\ m\ `ntre-
ba]i care sunt cele dou\ filme la
care ]in cel mai mult, reprezenta-
tive pentru mine, a[ spune Recon-
stituirea [i Undeva la Palilula,
iat\, cu doi mari regizori, Lucian
Pintilie [i Silviu Purc\rete.

Vi se pare c\ filmul românesc
`ncepe s\ recupereze teren `n
ultimii ani fa]\ de celelalte
]\ri europene?

Cu siguran]\. Este o pleiad\ de
regizori tineri, foarte buni, care
au spus [i au `nc\ un cuvânt de
spus `n cinematografia român\ [i
e foarte bine pentru c\, la rândul
lor, `i trag [i pe al]ii care aspir\ s\
devin\ notorii.

V\ pare r\u c\ `n atâta timp
n-a]i avut ocazia s\ juca]i [i
`n alte roluri de film care s\
v\ solicite mai mult, precum
cele din Reconstituirea [i 
Undeva la Palilula?

Da, multe nu m-au solicitat. Poa -
te e [i o lips\ a unor regizori, care
cu siguran]\ nu m-au v\zut ̀ n tea-
tru, c\ probabil dac\ m\ vedeau,
m\ priveau altfel, poate e [i o gre -
[eal\ a mea, c\ am acceptat unele
filme unde nu aveam roluri con-
sistente. {i totu[i am [i refuzat mul -
te. Una peste alta, vreau s\ spun
c\ sunt mul]umit de ceea ce am
f\cut pân\ acum.

Mereu, `n tot timpul acesta, a
fost teatrul.

Da, realiz\rile mele din ultimii
zece ani `n teatru nu se compar\
cu cele din film. Exist\ o lume a
noastr\, o lume a teatrului, care m-a
urm\rit [i care a apreciat ceea ce
am f\cut eu, premiile pe care le-am
luat stau dovad\. ~ntr-a dev\r, m\ -
sura meseriei am dat-o `n ultimii

ani `n teatru [i sunt bucuros c\ s-a
`ntâmplat a[a ceva.

Spunea]i c\ sim]i]i chiar o da -
torie moral\ fa]\ de teatru.

~n general fa]\ de meserie, tea-
tru sau film. Când `ncepi cu Re-
constituirea e[ti obligat, trebuie s\
ai grij\ de ceea ce aduci pe lâng\
`n via]a ta. Obliga]ie fa]\ de tea-
tru, pentru c\ atunci când ai suc-
ces, când lumea te remarc\, când
e[ti `n topuri, ca la sport, trebuie
s\ te men]ii `n topuri [i asta `n -
seamn\ munc\.

V\ ajut\ mai mult teatrul de -
cât filmul s\ ie[i]i din lu mea
asta, când nu v\ place?

De obicei nu r\mân ̀ ntr-o lume
care nu m\ avantajeaz\, care nu-mi
spune nimic sau care-mi spune
foar te pu]in. Avem lumea noas -
tr\, a arti[tilor, avem `ntâlnirile
noastre importante cu oameni im-
portan]i, fie din domeniul artistic,
fie din alte domenii. Eu respir alt
aer fa]\ de al]ii care simt pe spina-
rea lor neajunsurile. {i teatrul mi-a
oferit cele mai mari satisfac]ii `n
ultimii ani. Dar dac\ o lu\m a[a ̀ n
timp, [i televiziunea mi-a oferit
mari satisfac]ii, cinematografia

mi-a oferit mari satisfac]ii, specta-
colele pe care le-am avut atât `n
Bucure[ti, cât [i `n ]ar\ de aseme-
nea. De-asta nu pot s\ spun numai
cinematografie, numai teatru, nu-
mai televiziune. Toate la un loc
mi-au `ncununat o carier\ zic eu
de succes.

V-a salvat actoria? Poves tea]i
c\ [i `n [coal\ profesorii une-
ori v\ iertau pentru c\ era]i
cel care-i f\cea s\ râd\.

Da, cu zâmbetul pe buze am
reu[it s\ deschid multe u[i, s\ des-
chid multe suflete, unele poate
`ntristate. Am avut [ansa unor
`ntâlniri extraordinare care m-au
ajutat [i `n meserie, [i `n via]\.

~nc\ mai sunte]i „un tân\r
cu adolescen]\ `ntârziat\“?

(Râde) Asta a fost prima croni -
c\ la primul meu film, la Reconsti-
tuirea; un mare cronicar, Ecateri-
na Oproiu, a scris a[a despre mi-
ne, „George Mih\i]\, un tân\r cu
adolescen]a ̀ ntârziat\“. Poate atunci
mi se p\rea pu]in straniu, dar `n
timp, dup\ ce am realizat revista
„Salut“, dedicat\ adolescen]ilor,
dup\ ce am luat parte la multe
evenimente legate de zona de tine-
ret, mi-am dat seama c\ avea drep-
tate [i c\ e bine s\ r\mâi cu adoles-
cen]a `ntârziat\, con[ tient fiind de
maturitatea ta artistic\.

Mai sim]i]i acea leg\tur\ cu
tinerii, cu adolescen]ii, ca pe
vremea revistei „Salut“?

Sigur c\ da, chiar acum, zilele
astea, se desf\[oar\ cea de-a 18-a
edi]ie a Festivalului Na]ional „Jos
P\l\ria“, festival de teatru al ado-
lescen]ilor din liceele din Bucu-
re[ti [i din ]ar\. }in leg\tura cu ei,
am `ntâlniri diverse `n timpul
anului, am un proiect la teatru ca-
re se cheam\ „Comedia ]ine la ti-
neri“, foarte mul]i regizori [i ac-
tori tineri au montat [i au jucat `n
spectactolele Teatrului de Come-
die. Adolescen]ii sunt spectatorii
ideali, du p\ p\ rerea mea. Dac\

merg, de exemplu, `ntr-o [coal\ [i
stau cu sute de elevi de vorb\,
dac\ la `nceput unii poate nu m\
cunosc prea bine, dup\ vreo or\, o
or\ [i jum\tate `n care dialoghez
cu ei, ne desp\r]im prieteni, iar
dorin]a lor este s\ ne revedem.

Ce-a]i furat de la actorii mari
pe care-i urm\rea]i tân\r fiind
[i cu care apoi a]i avut [i [an -
sa s\ juca]i? Toma Caragiu,
pre feratul dumneavoastr\,
sau George Constantin, Gheor-
ghe Dinic\.

Am avut [ansa s\ joc cu to]i, s\
respir odat\ cu ei, s\ le urm\resc
gesturile, s\-i urm\resc `n mese-
rie [i s\-mi doresc uneori s\ fiu [i
eu ca ei. Cred c\ `n unele mici
momente am reu[it s\ fiu ca acei
pe care i-ai amintit mai devreme.
Unele cronici care s-au scris de -
spre rolurile `n care am jucat
aminteau de mari regizori, iar
când Alexandru Tocilescu, dup\
spectacolul Casa Zoik\i, cu care
am luat [i un mare premiu, a spus
„acum eu, personal, te pun lâng\
{tefan Iordache [i Dinic\“ a fost
cel mai mare compliment pe care
l-am primit.

Am `n]eles c\ a]i avut câteva
complimente care v-au marcat
via]a.

P\i, s\ mergi la Edinburgh, la
cel mai mare festival de teatru, [i
dup\ spectacol s\ vin\ un specta-
tor englez la tine [i s\-]i pupe mâ-
na [i s\-]i mul]umeasc\ pentru
ceea ce a v\zut e un compliment
inegalabil. V\zusem asta `n urm\
cu 40 de ani la Amza Pellea, `n
]ar\, când a venit un b\rbat [i i-a
pupat mâna [i mi s-a p\rut un gest
a[a, el parc\ era Dumnezeu cobo-
rât pe P\mânt pentru omul \la, [i
zic: „Doamne, oare o s\ reu[esc [i
eu a[a ceva? Ca cineva s\ m\ ad-
mire cu pio[enia asta?“. {i mi s-a
`ntâmplat, iat\, `ntr-o ]ar\ str\in\
[i normal c\ m-am gândit la Amza
Pellea [i la faptul c\ n-am f\cut de-
geaba meseria asta.

George Mih\i]\ [i actoria au f\cut echip\ bun\ de
când se [tiu. ~nc\ din [coal\ profesorii erau mai
`ng\duitori cu b\iatul pentru c\-i f\cea me reu s\
râd\. La numai 20 de ani juca `n Reconstituirea,
film interzis la scurt timp de la apari]ie [i 

considerat `nc\ cel mai bun film românesc al tu-
turor timpurilor. Pe lâng\ premiile pe care le-a
câ[tigat pentru rolurile din teatru sau cinema to -
grafie, aproape de suflet i-au r\mas [i câteva com-
plimente pe care n-are cum s\ le mai uite, precum

momentul `n care, la Festivalul de Teatru de la 
Edinburgh, un spectator englez a venit s\-i pupe
mâna. Zilele trecute a fost prezent la Ia[i, la a VI-a
edi]ie a Serilor Filmului Românesc TIMPUL, edi]ie
pe care Asocia]ia Studen]ilor Jurnali[ti i-a `nchinat-o.
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~mi place s\ cred c\ am o leg\tur\
vie cu cre[tinismul ortodox, `nc\
de pe vremea când m\ distram pe
seama religiozit\]ii bunicii mele.
Eram mic [i prost, bucuros s\ des-
cop\r c\ lumea poate fi gândit\ [i
altfel, m\ rog, cât de cât pus\ sub
semnul unor interoga]ii idioate la
care bunica, s\raca, nu avea nici
un alt r\spuns decât „Ia mai las\-m\
`n pace [i du-te [i te joac\“. „Buni-
ca, da’ cine l-a f\cut pe Dumne-
zeu?“ „Maica Domnului“ „Dar pe
Maica Domnului cine a f\cut-o?“
Am ̀ nchis-o. „Bunica, da’ dac\ Dum -
nezeu e bun, de ce a f\cut oameni
r\i?“ „C-a[a a crezut el c\ e bine!“
„P\i, cum s\ fie bine, dac\ sunt
r\i?“ ~nchis\ din nou. Am ̀ nchis-o
a[a de zeci de ori.

Bunica m\ trimitea la joac\ de
zeci de ori, blestemând [coala care
m-a `nv\]at, pe lâng\ lucruri bune
– cum ar fi socotitul [i cititul –, [i
o gr\mad\ de tâmpenii. ~n fine,
glumeam eu, dar `l sim]eam viu
prin ea pe Dumnezeul nostru de
numa’-numa’. Nu m-am `ndoit
nici o secund\ c\, dincolo de b\[ -
c\lia mea, El st\ [i m\ vede. Mai
ales pentru c\, atunci când se
a[eza `n genunchi `n fa]a icoanei
[i vorbea cu „Dumnezeu-Iisus-[i-
Maica-Domnului“, lu’ bunica i se
[tergea peisajul din jur. Nici nu
m\ vedea dac\ sunt ̀ n camer\ – pe
pat sau scaun – [i m\ uit la ea ca la
urs, cu ochii ie[i]i din orbite. Su-
bliniez „vorbea“ pentru c\ ea nu
se ruga la icoan\, ci pâra lumea,
se plângea de vecini, `i povestea

lu’ Dumnezeu via]a ei amar\ de zi
cu zi ca [i cum i s-ar fi adresat
unei babe cu autoritate, `n carne
[i oase, vecin\ de-a ei din sat.

{i numai bunica s\ fi fost, tot
nu m-a[ dezice vreodat\ de cre[ti-
nismul ortodox. Dar n-a fost nu-
mai atât. Am avut norocul de-a
lungul vie]ii s\ cunosc o mul]ime
de fapte [i de semeni minuna]i,
„pâinea lui Dumnezeu“, care, `n
h\ul nem\rginit al lipsei de sens,
nu pot fi explica]i decât prin exis-
ten]a Lui. Am cunoscut preo]i na-
veti[ti la ]ar\, care schimbau pa-
pucii de ora[ pe o pereche de ciz-
me, ca s\ mearg\ zece kilometri
prin noroi, de la ma[ina de ocazie
pân\ `n satul unde au construit
Biseric\ din nimic. Am cunoscut
preo]i care `n]eleg c\, uneori, s\
dai o napolitan\ unui copil din
V\sc\u]ii din Deal poate `nsemna
mai mult decât nafura sau aghiaz-
ma luat\ cu `mbrânceli la coada

moa[telor. Am cunoscut c\lug\ri
adev\ra]i care s-au retras, `ntr-o
bort\ s\pat\ de ei `n p\dure, din
m\n\stirea care trebuia s\ trimi -
t\ – ̀ n zilele noastre, mort-copt, nu
conteaz\ cât ie[ea – un bir fix `n
cash c\tre func]ionarii Bisericii
de la Centru. Mai ales, de la ace[ti
oameni minuna]i am `nv\]at c\
pot avea oricând bucuria de a
`mbr\]i[a un musulman sau un
evreu, f\r\ s\-mi schimb sau s\-i
neg lui credin]a, [i s\-l simt seme-
nul meu. {tiu bine c\, dac\ ne
vom `mbr\]i[a cu adev\rat, f\r\
f\]\rnicie, dac\ vom `ncerca s\ ne
`n]elegem, Dumnezeul fiec\ruia
dintre noi, indiferent cum `l che -
m\m, cum `l numim, ne va mân-
tui. Pentru mine, atât cât m\ duc
inima, capul [i tradi]ia `n care 
m-am n\scut, `n primul rând, asta
`nseamn\ Iisus, asta ̀ nseamn\ Bi-
serica ortodox\. 

Sunt mult mai acru [i mai
ra]ional decât mi-a[ dori. Grija
mea num\rul unu e s\ nu o iau pe
ar\tur\, s\ nu m\ las am\git. Ne-
credin]a mea e infinit mai mare
decât credin]a mea. {i, cu toate

acestea, simt c\ o boab\ de credin -
]\ conteaz\ infinit mai mult decât
neantul `n care tr\iesc. 

Dar una-i una, alta-i alta. Mi s-a
acrit de func]ionari ai bisericii or-
todoxe care-mi fac credin]a de
ru[ine, care `ncearc\ s\ spele cre-
ierele copiilor la ora de religie, ca-
re sfin]esc „Mer]anuri“ `n parca-
rea m\n\stirii, care „exorcizeaz\“
epileptici, care conduc afaceri cu
lumân\ri „binecuvântate“, care
se ocup\ de PR-ul moa[telor [i al
icoanelor f\c\toare de minuni, ca-
re trepideaz\ `n campanie electo-
ral\, care se feresc s\ pl\teasc\ ta-
xe la stat ca dracul de t\mâie. 

Tuturor acestor dan-purici care
fac marketing pe seama Dumne-
zeului [i al Bisericii mele, tuturor
acestor func]ionari ai religiei – `n
special, celor care s-au sim]it re-
cent ofensa]i de un desen de pe un
perete din Bucure[ti [i au contri-
buit la [tergerea lui  –, ]in s\ le
spun cre[tine[te c\ nu m\ smintesc
deloc `n credin]a mea. Iar, ome-
ne[te vorbind, ]in s\ le zic, ̀ nainte
de a-i putea `mbr\]i[a ca pe seme-
nii mei: „Sunte]i penibili!“.

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

C\tre func]ionarii credin]ei

Domnul Paweł Huelle a `n]eles tot

M-am `ntâlnit cu domnul Paweł
Huelle absolut din `ntâmplare.
Locuiam `ntr-o cas\ care se prea
poate s\ fie, totodat\, [i o biblio-
tec\. Eram `n c\utarea unei c\r]i
despre care s\ pot s\ scriu, f\r\
putin]\ de t\gad\, c\ este mare.
Mi s-a oferit Eram singur [i feri-
cit. Am citit-o. Am `ncheiat-o cu
sentimentul c\ domnul Huelle a
`n]eles tot. 

C\ci toate cuvintele sunt bine
scrise aici. Istoria e aici. Istoria
Poloniei, la fel de dramatic\ `n se-
colul XX ca `n cele dinainte, cu
r\zboaiele sale teribile [i sfâ[ierea
pe care orice r\zboi o aduce, ca `n
cele dinainte, deci, [i, foarte pro-
babil, a[adar tragic, [i `n secolele
ce vor mai veni. 

Dar istoria este o mare curv\,
a[a cum o scrie `n clar domnul
Huelle, [i, la drept vorbind, istoria
mare este doar un pretext pentru
istoriile mici, care se `ntâmpl\ `n
casele, ̀ n familiile, ̀ n copil\riile [i
`n adolescen]ele noastre. 

Huelle a g\sit o structur\ prin
care poate s\ spun\ cumplite ade -
v\ruri [i ele s\ doar\ mai pu]in.
Se uit\ la `ntâmpl\rile vie]ii, de la

`nceput [i pân\ târziu, `n antica-
mera sfâr[itului, se uit\ cu can-
doare, cu mirare, cu fericire, cu
fri c\ [i dezgust. Toate vârstele su-
fletului unui om sunt aici. 

PawełHuelle e atent la grani]e.
La grani]ele dintre ]\ri, precum [i
la grani]ele dintre oameni. Copi-
lul din cartea lui afl\, afl\ cum e,
afl\ poate prea devreme. C\ci iat\:
„~ntre timp, nemaiputând rezista,
tata o ruga s\ `nceteze. Striga c\
nu el a provocat r\zboiul, nu el
mu tase frontierele, nu el luase ora -
[ele de la unii [i le d\duse altora,
iar eu st\team `ntre ei, rupt `n do -
u\, [i le vedeam trupurile, vedeam
silueta unui b\rbat [i a unei femei
ca `n acele plan[e colorate, ca [i
cum ar fi fost dou\ r\ni vii, care
zvâcnesc“.

Mai mult, PawełHuelle face din -
 tr-o mas\, o mas\ simpl\, rotund\
[i pu]in [chioap\, un splendid re-
zumat al veacului. C\ci iat\: „{tiam
c\ `ndat\ va `ncepe cearta. Mama
se temea groaznic de nem]i [i ni-
mic nu era `n stare s\-i potoleasc\
frica, pe când tata nutrea cea mai
mare ur\ fa]\ de cona]ionalii lui
Fiodor Dostoievski. O frontier\ in-
vizibil\ str\b\tea acum masa dom-
nului Plaske din Zaspa, [i p\rin]ii
mei erau separa]i de ea, ca atunci,
`n ’39, când ]ara copi l\riei, lor, cu
miros de mere, de halva [i de pe-
nar din lemn, ̀ n care zorn\iau cre-
ioanele colorate, fusese rupt\ ca o

bucat\ de postav `n dou\ p\r]i,
printre care str\lucea firul argin-
tiu al râului Bug“.

M-am ̀ ntâlnit cu domnul Paweł
Huelle absolut din `ntâmplare. 
Eram deja b\trân [i puteam s\ re-
cunosc o capodoper\. Eram sin-
gur [i fericit este o capodoper\. 
L-am c\u tat apoi, l-am c\utat ̀ n dis -
perare pe internet, am citit inter-
viuri cu el [i la fiecare fraz\ pe ca-
re o citeam puteam s\ exclam `n -
drep  t\]it: „Da, domnule, da, a[a e!“.

C\ci, vede]i dumneavoastr\,
domnul PawełHuelle este [i el un
colec]ionar, un culeg\tor de harfe,
deci de nuan]e. E sensibil la infini-
tatea de feluri ̀ n care cad luminile
[i umbrele peste oameni [i lucruri.
{i e anarhist `n chestiunile care
]in de administra]ie. ~[i urm\ re[ -
te, cu furie [i cu speran]\, liberta-
tea. Aceast\ curs\ permanent\ l-a
ferit s\ decad\ ̀ n politic\. Domnul
Paweł Huelle a `n]eles tot. El [tie,
asemenea `n]elep]ilor dinaintea
sa, c\ perspectiva depinde, `ntot-
deauna depinde, de unde te ui]i.

Domnul Paweł Huelle se uit\
de unde trebuie, de la r\scrucea
omului care are mereu mai multe
`ntreb\ri decât certitudini, de la
r\scrucea omului care se aga]\ de
copil\rie ca de singurul interval
 ̀n care ne este dat, pe p\mânt, s\
`mblânzim timpul [i s\-l facem
magic.

Am citit Eram singur [i
fericit la timpul potrivit,
acum, când [tiu s\
recunosc, de la primele
paragrafe, o capodoper\.



Dac\ un om de afaceri are succes
`n domeniul s\u, sigur a f\cut
bani furând, dac\ mama [i tata sunt
persoane cu stare, sigur odrasla
are pile la [coal\. Iar exemplele
pot continua.

Dincolo de gol\niile politicie-
nilor, poate cea mai grav\ pro -
blem\ `n România este lipsa seri-
ozit\]ii [i a cuvântului dat. De jos
pân\ sus. Las’ c\ merge [i a[a. Mie
s\-mi fie bine, nu-mi pas\ de
restul, `i calc [i pe cap dac\ e ca -
zul. Complicat s\ rezolv\m rapid
chestiunea asta, dar cancerul e
aproape generalizat. Iar din p\ ca -
te, DNA-ul n-are competen]e aici.
{i nici pre[edintele ]\rii. 

Când se duc `n str\in\tate la
munc\ sau la studii, românii se
descurc\. Nu to]i, dar majoritatea
dintre ei fac fa]\ rigorilor din so-
ciet\]ile respective. Dar aici `n
]ar\ lucrurile nu merg. ~n primul
minut apare ne`ncrederea, apoi se
instaleaz\ treptat blazarea [i
nep\sarea. ~n fiecare lucru vedem
un interes ascuns. Nu m\ asociez
cu \la pentru c\ am aflat eu ce
urm\re[te. Echipa e format\ cel
mai adesea dintr-un singur indi-
vid. Când sunt deja trei oameni
laolalt\ apar patru p\reri, iar ̀ n fi-
nal se porne[te cearta [i proiectul
moare din fa[\.

Din acest motiv, oamenii ̀ n cear c\

s\ se descurce pe cont propriu.
Mul]i sunt de p\rere c\ a de ve nit
aproape o prostie s\ fii corect [i
cinstit. Cunosc cazuri `n care di -
ver[i indivizi s-au transformat
radical ̀ n doar câ]iva ani, urmând
exemplul negativ al celor care au
reu[it s\ parvin\ `n scurt timp,
f\r\ s\-i prind\ nimeni.

{coala, justi]ia [i familia sunt
trei dintre pilonii societ\]ii. Dar
fiecare dintre ace[ti piloni abia se
sus]ine, `ntreaga construc]ie fiind
una [ubred\.

{i atunci ne mir\m c\ românii
dau buzna c\tre lucrurile idea -
liste. Se bulucesc de Pa[te la bise -
ric\, se calc\ `n picioare la moa[ -
te, iar când stau acas\, deschid
televizorul doar pentru a viziona
programe de slab\ calitate, ̀ n care
personaje de tot soiul se ceart\ ore
`n [ir pe subiecte care ar trebui s\
intereseze cel mult familiile din
care provin.

Ce `nseamn\ s\ ajungi azi VIP
`n societatea româneasc\? Dac\
merge]i pe strad\ [i pune]i `ntre-
barea, ve]i auzi vreun nume de pic-
tor sau scriitor contemporan? Nici
vorb\. Poate pictor pe sânii unei
dive care `i [tie pe to]i fotbali[tii

cu bani din Bucure[ti sau un om
de afaceri care [i-a cl\dit averea
dintr-un tun tras la un moment
dat `n complicitate cu vreo insti-
tu]ie a statului.

Aici ar trebui s\ intervin\ [coa -
la, apoi familia. Dar cine s-o fac\?
Profesorii plictisi]i [i prost pl\ ti]i?
P\rin]ii care alearg\ de diminea]\
pân\ seara pentru o leaf\ de 300 de
euro pe lun\? {i chiar dac\ ar do ri
s\ intervin\, [tiu p\rin]ii care sunt
valorile? Cine face ierarhia [i unde
g\sim un astfel de clasament? Uita-
 ]i-v\ pân\ [i la topurile boga ]ilor
României din revistele economice
de specialitate. Câ]i dintre primii
20 sunt modele de urmat ̀ n afaceri?

Pe de alt\ parte, revenind la
tema neseriozit\]ii, românii aproa -
pe s-au obi[nuit cu situa]ia, de[i
[tiu c\ `n jurul lor exist\ mult\
mizerie [i minciun\.

Nu caut\ solu]ii pentru a `n -
drepta lucrurile, ci se descurc\ fie -
care. Dup\ cum poate. Cu to]ii ne
enerv\m din cauza [p\gilor din
spitale. Sau din cauza cozilor de la
insti tu ]ii atunci mergem s\ achi -
t\m d\ rile. A]i auzit de vreun pro -
test ̀ n România pe astfel de subiec -
te? La un moment dat ajungem

fiecare la zid pentru a trece de
partea cealalt\, dar nu `ncerc\m
s\-l spargem ̀ m preun\, ̀ nainte de
a ne confrunta singuri cu peretele
cu pricina.

Lipsa de curaj [i de implicare
imediat\ e principala noastr\ gre -
[eal\. Suntem foarte critici cu al]ii,
dar nu `ncepem cu r\ul din preaj-
ma noastr\. R\ul cel mare nu s-a
format de la sine, ci a fost tolerat,
aproape `ncurajat.

Când un politician face de cinci
ori aceea[i gre[eal\, nu suntem [i
noi responsabili pentru c\-l tole -
r\m? {i mai ciudat este c\ ne tre -
zim c\ politicianul care comite in-
ten]ionat [irul de gafe e ales la
urm\torul scrutin. Apoi o lu\m de
la cap\t cu v\ic\reala, f\r\ `ns\ a
`ndrepta lucrurile atunci când
avem [tampila `n mân\.

Exist\ speran]\? Da, dar nu la
televizor, nu stând ca babele pe
prisp\ [i doar ar\tând cu degetul.
Exigen]a ar trebui s\ `nceap\ cu
noi, apoi ar trebui s\ str\pungem
cercurile concentrice care ne ba -
reaz\ drumul. Altfel, nu doar c\ nu
avem vreo [ans\ de vindecare, dar
obice iu rile astea care ne enervea -
z\ [i ruineaz\ vor fi preluate [i to -
lerate de copiii [i nepo]ii no[tri.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

A[a c\ `ntr-o sâmb\t\, pe `nserat,
am pornit, cu carne]elul [i pixul
dup\ mine, spre malul lacului
Zug, locul de promenad\ favorit al
zuganilor (sau zughezilor?). Pe
drum m-am ̀ ntrebat dac\ nu cum-
va alesesem o zi nepotrivit\, fi-
indc\ afar\ era destul de `nnorat,
de[i aerul era cald, dar mai ales fi-
indc\ am v\zut – ca niciodat\ alt -
cândva – un grup de vreo do u\ zeci
de localnici aparent de vi]\, cu 

figuri germanice, mergând pe
strad\ `n haine de gal\ [i intrând
apoi `n Cazino, sala de spectacole
a ora[ului. Cine [tie, poate c\ zu-
ganii veritabili tocmai aveau vreo
s\rb\toare local\, iar pe lâng\ lac
nu mai aveam [anse s\ g\sesc de-
cât str\ini nein tegra]i, care nu
merg la oper\ sau la teatru, din ca-
re n-ar pricepe decât muzica, ci
prefer\ s\ hr\neasc\ ra]ele [i le-
bedele cu miez de pâine. Numai c\

[i \sta e un stereotip, m-am `ncu-
rajat. A[a c\ am coborât spre lac.

Pe pontonul din dosul Cazinou-
lui dou\ adolescente `n treninguri
largi ascultau muzic\ ritmat\ [i
`ncercau s\ fac\ podul pe spate,
arcuindu-[i spin\rile. Prima din
ele, o blond\ cu pielea alb\, a ridi-
cat mâinile deasupra capului, s-a
ridicat pe vârfuri [i s-a ̀ ntins greoi
`nspre spate, chinuindu-[i coloa-
na vertebral\, cu capul c\zut spre
ceaf\. N-a apucat `ns\ s\ ajung\
cu mâinile la mai mult de un me-
tru de p\mânt. Cealalt\, o bon-
doac\ plinu]\ c\reia `n România 
i-a[ fi spus „]ig\noas\“, [i-a ̀ n]epe-
nit `n ponton picioarele pu]in
dep\rtate, a zvâcnit de dou\ ori
din [olduri [i s-a arcuit incredibil
`n spate, lipindu-se cu mâinile de
lemnul pontonului. St\tea acolo
ca un arc de triumf, cu burta tu-
ciurie [i dezgolit\, `n care avea un
piercing. „O, mein Gott!“, a excla-
mat cealalt\, iar eu am trecut mai

departe, socotind `n minte, cu oa-
recare [ov\ial\: dou\... nem ]oai -
ce? Adic\ elve]ience. Da.

Un pic mai ̀ ncolo, pe mal, unde
promenada de ciment se `ngusta,
m\rginit\ `ntr-o parte de un zid [i
`n cealalt\ de apele lacului, doi
`ndr\gosti]i se `ntinseser\ pe
aleea strâmt\ de ciment [i se
`mbr\]i[au cu o patim\ oarb\. Nu
exagerez deloc: t\lpile [i gambele
le atârnau deasupra apei, iar ca-
petele li se `ndesau `n zid, dar lor
nu le p\sa. I-am ocolit discret [i
`nduio[at, dar am apucat s\ v\d
c\ p\reau indieni, pakistanezi
sau, oricum, negricio[i. Doar c\
nu `i auzisem vorbind, a[a c\ nu
erau relevan]i pentru joaca mea
de-a statisticile. Puteau fi foarte
bine [i elve]ieni, a[a cum [i Zla-
tan Ibrahimovici e suedez get...
bun, poate nu [i beget.

Promenada s-a l\rgit, s-a deschis

`naintea mea [i am ajuns `n zona
cu restaurante [i terase. Acolo,
lâng\ ni[te voliere mari, cu p\s\ri
exotice, care câteodat\ ]ip\ [i tri-
luiesc ca `n filmele cu Tarzan, de
ai putea crede c\ e[ti ̀ n Africa sau
Australia, doi b\rba]i [i o femeie
vorbeau cu `nfl\c\rare `ntr-o en-
glez\ cu accent ciudat. ~n contex-
tul p\s\resc, mi s-a p\rut a fi en-
glez\ australian\, mai ales c\ unul
dintre b\rba]i povestea cum se du-
cea la el acas\ `n baruri la unu
noaptea, numai ̀ n tricou [i [ort, [i
murea de cald. Oricum, nu erau
zugani sau elve]ieni vechi. Numai
c\ aici, `n Elve]ia, [i acum, `n so-
cietatea actual\, asta nu pare s\
conteze prea mult. Dar apoi mi-am
amintit c\ la ultimele alegeri din
]ar\ na]ionali[tii câ[tigaser\ un
sfert din voturi [i am l\sat proble-
ma `n suspans. A[a cum e de fapt
`n toat\ Europa.

De când am v\zut ce diversitate lingvistic\ po]i g\si
nu `ntr-o metropol\ sau `ntr-un ora[ de sute de mii
de locuitori, ci `ntr-un or\[el elve]ian cum e Zugul, 
m-am tot gândit la felul `n care se amestec\ azi
lumile, culturile [i oamenii `n Europa Occidental\. Iar
la un moment dat mi-a trecut prin minte s\ fac un
exerci]iu, a[a, f\r\ miz\, doar ca s\ v\d `n ce m\sur\
impresiile mele se potrivesc cu realitatea. Voiam,
adic\, s\ verific dac\ nu cumva aud doar ce `mi doresc
[i ce se potrive[te cu modelul meu mental de
Occident. Sau de Elve]ia.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Limbile s\ salte (I)

Atomizare. |sta e cuvântul care se potrive[te de
minune României `n acest moment. Nimeni nu mai
crede `n nimeni, valorile sunt r\sturnate, iar capra
vecinului e `ntotdeauna mai interesant\ [i
atr\g\toare decât capra din propria curte 
ce abia se ]ine pe picioare.

Egoismul [i prostia la români 
sau cum omorâm capra vecinului
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~N AMINTIREA UNEI MARI BALERINE:

„Eu, Maia Plise]kaia”

Cele aproape patru sute de pagini
ale memoriilor ei ar putea ̀ nlocui
un manual practic de istorie cul-
tural\ [i par]ial social\ ̀ n ilustra-
rea condi]iei artistului – a celui
zis „privilegiat“, cu deosebire,
sub regim comunist. Cineva `mi
tot explica `n anii trecu]i c`t de
„absurd\“ [i lipsit\ de sens i se
p\rea refugierea dirijorului Con-
stantin Silvestri `n Occident, un
artist ce se bucurase `n România
comunist\ – spunea el – at`t de o
via]\ cu totul ̀ ndestulat\, c`t [i de
cea mai `nalt\ apreciere. ~n cazul
Maiei Plise]kaia, `ntrebarea pe
care [i-o pune toat\ lumea – [i ea
`ns\[i, `n memorii – este cum de
nu a profitat de primele ei ie[iri
`n Occident, `n plin\ glorie, pen-
tru a r\m`ne acolo, dup\ decenii
de umiliri din partea birocra]iei
artistice sovietice [i a KGB-ului.

Maia Plise]kaia ofer\ o „cheie“
de `n]elegere a aparentului para-
dox ̀ n memoriile ei. Spre deosebi-
re de Constantin Silvestri, aceas ta
era un produs [i `n acela[i timp o
victim\ pe plan psihic a sistemu-
lui sovietic. „Iliterat\“, explic\ ea
`n memorii, suferind c\ nu vorbea
dec`t limba rus\, de[i provenea

dintr-o familie de arti[ti evrei ex-
trem de cultiva]i, tem`ndu-se de
moarte, c\ ar putea fi „eliminat\“
fizic de KGB `n cazul unei de fec -
]iuni `n Vest, nedorind s\-[i asu-
me o posibil\ desp\r]ire de so ]ul
ei, compozitorul Rodion Sche-
drin [i, pe de alt\ parte, bucu -
r`ndu-se a fi avansat, exact ̀ n mo-
mentul [ansei de a r\m`ne `n Oc-
cident, `n pozi]ia de prim\ stea a
Teatrului Bol[oi, la Moscova, oda -
t\ cu retragerea celebrei Galina
Ulanova.

Eu Maia Plise]kaia este o isto-
rie pasionant\ de citit [i de reflec-
tat asupra e1. O istorie impreg-
nat\ nu numai de balet, dar [i de
muzic\ [i, desigur, context poli-
tic. De la un Concert pentru Ceka,
NKVD, dup\ ce tat\l `i fusese
`mpu[cat `n cursul epur\rilor po-
litice din 1937-38, pân\ la primele
ie[iri ̀ n str\in\tatea „apropiat\“,
la Festivalurile Tineretului, `nce -
pând cu cel de la Praga, `n 1947.
Atunci avea s\ `n]eleag\ meca-
nismul de func]ionare al propa-
gandei sovietice `n anii ’50: „Os-
tentativa vitrin\ de serbare a
prieteniei ̀ ntre tinerii din «na]iu-
nile socialiste fr\]e[ti», pl\nuit\
de liderii de la Kremlin, era pre-
supus\ s\ devin\ un spectacol
grandios hollywoodian, s\ impre-
sioneze lumea cu bucuria lumi-
noas\ a acelor fiin]e din ̀ nchisoa-
rea stalinist\ a popoarelor“. Iar la
concursurile aferente, „juriul nu a
vrut s\-i ofen seze pe muzicieni,
a[a c\ a ̀ m p\r]it onorurile, prime-
le locuri, `ntre câ]iva sovietici“. 

Sistemul avea s\ continue la
festivalurile organizate o dat\ la
fiecare doi ani `ntr-o alt\ capital\

est-european\, cu ceea ce Plise] -
kaia numea „o politic\ nec\jit\,
de loialitate patriotic\, de a da
toate premiile participan]ilor so-
vietici, [care] s-a prelungit pentru
mul]i, mul]i ani. Numai trimi[ii
]\rii Sovietelor puteau s\ danse-
ze, s\ cânte la pian, s\ conduc\ bi-
ne circul  cineva din locul de na[ -
tere al socialismului. Oricine alt -
cineva, indiferent cât de greu
`ncerca sau cât de str\lucitor se
dovedea, trebuia s\ le fie inferior.
Ca fra]ii sociali[ti s\ capete un
premiu doi se mai putea tolera.
Dar ca unul din lumea imperia-
list\..., s\ ne fereasc\ D-zeu“.

Cum povestea balerina: „Prima
lic\rire de bun-sim] a fost victo-
ria lui Van Cliburn la Concursul
de Pian «Ceaikovski» de la Mos-
cova [1958]. Dar de cât de mult
efort a fost nevoie! B\t\liile pur-
tate de Emil Gilels (pre[edintele
juriului), `n spatele cortinei, `mi
sunt cunoscute – ultimaturile, ce-
rerile [i atacurile – fiindc\ am lo-
cuit amândoi `n acela[i bloc co-
operativ\ de strada Gorki pentru
mul]i ani [i discutam `n curte
`mpreun\ ultimele [tiri. [Gilels] a
fost convocat s\ se explice la mi-
nister, acuzat de lips\ de patrio-
tism, batjocorit [i amenin]at. Dac\
nu e[ti suficient de inteligent, atunci
m\car f\-l s\ `mpart\ primul loc
cu un pianist sovietic. Explica]ii-
le lui c\ talentul lui Cliburn era cu
un cap deasupra celui al restului,
nu au fost luate `n considerare. 

Acela[i lucru era valabil [i `n
lumea coreografiei. [...] Membrii
str\ ini ai juriului nu puteau `n ]e -
lege ma[ina]iunile Ministerului
Culturii. [...] Pentru a nu-i sc\ pa
din mân\, traslatorii lor au primit
sarcina s\-i `n doape cu kilograme
de caviar [i s\ le spele gâturile ce
usturau cu vodc\ Stolicinaia. Pe
cheltuiala guvernului, desi gur. {i,
Doamne, ce bine se doarme dup\
o petrecere guvernamenta l\! Câ-
teodat\ au fost [i mici r\z vr\tiri
ale str\inilor din juriu, cerând ju-
dec\]i corecte, dar ele nu au fost
frecvente. Por]iile de icre negre
au fost dublate, oaspetele a c\p\ -
tat o ma[in\ personal\ mai con-
fortabil\... Rebelii au reintrat `n
rând“. Fiindc\, explica altundeva
Maia Plise]kaia, „`n Rusia doar su -
ferin ]ele [i lacrimile sunt durabile!“.

~mi este greu s\-mi explic
motivul pentru care dispa -
ri]ia recent\ a balerinei 
Maia Plise]kaia m-a impre-
sionat foarte puternic [i 
m-a retrimis s\-i v\d pe de
o parte spectacolele, multe
din ele disponibile fie pe
DVD-uri, fie pe YouTube [i
Vimeo, iar pe de alta, s\-i re -
v\d, rememorez datele bio -
grafice. Eram prea tân\r la
data marilor ei succese pe
scena de la Bol[oi, la sfâr[i -
tul anilor ’50 [i `n deceniul
ur m\ tor, pentru a-i vizuali -
za presta]ia pe scen\, dar
numele ei `mi era cunoscut
din conversa]iile culturale
bucure[tene. Nu am [tiut
`ns\ nimic – pân\ la apari]ia
memoriilor ei Eu, Maia Pli -
se] ka ia – traduse `n engle z\
la `nceputul acestui veac [i
ca re `[i a[teapt\ `nc\ versiu -
nea româneasc\ – 
despre cariera ei sub semnul
stali nismului [i al regimului
sovietic `n general, despre
ne ̀n  cetata ei confruntare
cu KGB-ul, despre umilin]ele
[i psiho-drama ce i-au 
du blat parcursul artistic, 
altfel glorios.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Prin 1992-1994 s-a deschis [i la noi
robinetul importurilor de CD-uri,
viniluri [i alte suporturi consa-
crate pentru `nregistr\rile muzi-
cale. La `nceputuri `ns\, afacerea
func]iona perfect române[te: doar
cine avea „pile“, pe la ora[ ori prin
]\rile vestice, „primea“ marf\ bu -
n\; consumatorul obi[nuit se
mul]umea cu ce (se) g\sea pe tara-
be, piraterie de toat\ mâna [i din
toat\ lumea. Când cump\ram un
produs original, parc\ `l prin-
deam pe Dumnezeu de talpa drep-
tului picior, chiar dac\ pl\team
pentru asta toat\ „prema“ de elec-
trician-[ef-tur\ la invidiata firm\
RENEL. {tiind c\ beneficiez de
ase  menea poman\ salarial\, poe-
tul {tefan Neagu din Slobozia m-a
anun]at telefonic `ntr-o zi c\ la
magazinul cutare din Bucure[ti se
g\se[te, pe CD, celebrul album Ne-
ver Get Out of These Blues Alive,
al nu mai pu]in celebrului John
Lee Hooker, „catârul aristocrat“,
cum `l numisem eu `ntr-o cronic\
pe bluesman. L-am achizi]ionat,
ulterior l-am schimbat pe-un Zap-
pa. De atunci am pe retin\ fa]a
chitaristului Elvin Bishop, pe ca-
re o v\zusem mai `nainte, [i pe al-
te coperte de discuri, [i-n concerte
(inclusiv `n preferatul Monterey
Pop Festival 1967), f\r\ s\ o re]in.
Oare de ce?

Exist\ ̀ n orice domeniu al artei
oameni despre care se [tie câte ce-
va. Nu impresioneaz\, nu rup gu-
ra târgului, nu ies `n relief. Pân\
la un moment dat. De regul\, sunt
nume de „raftul doi“, cum plastic
le-a denumit Perpessicius, el `n -
su[i din aceea[i categorie. Când
mor, nu se face gaur\ `n cer, nici
funeralii na]ionale; nu sunt nici
observa]i, dac\ nu se agit\ frene-
tic; dar ce arid ar fi f\r\ ei teritoriul

`n care activeaz\! Elvin Bishop a
fost chitara a doua (rhythm) `n
trupa lui Paul Butterfield, prima
revenind mult mai versatilului
Mike Bloomfield. S\-l sco]i pe El-
vin de pe `nregistr\rile acelui
combo este ca [i cum ai cur\]a un
m\r de coaj\, ca s\ m\nânci doar
ce ]i s-a spus c\ e bun. Pe unde [i
cu cine a mai cântat, Bishop l\sa
impresia c\ se afl\ acolo doar fi-
indc\ line-up-ul prevedea postul
de secund. Muzicienii [tiu `ns\ c\
nu-i a[a, dovad\ c\ mul]i l-au soli-
citat chiar [i dup\ ce [i-a pus nu-
mele pe discuri solo, editate la fir-
me cu bun renume `n aria bluesu-
lui, precum Capricorn, Alligator,
Blind Pig sau Delta Grooves.

Elvin Bishop s-a n\scut `n
Glen dale, California, pe 21 octom-
brie 1942, dar a crescut, al\turi de
p\rin]i, `n ferme lipsite de ap\ cu-
rent\ [i electricitate de prin Iowa
[i Oklahoma. Faptul acesta, ne`n -
semnat `n aparen]\, i-a furnizat,
s\ spun a[a, „material genetic“
asem\n\tor aceluia din care au
r\s\rit [i s-au nutrit aproape to]i
bluesmanii de prim rang, negri
sau albi. Probabil c\ tot asta i-a
dat un anume echilibru, pe care
oamenii de la ora[ nu `l au, [i-l
]ine `n putere s\ cânte [i azi, la 73
de ani, când majoritatea compa-
nionilor din epoca flower-power
sunt file de enciclopedie. Sau le-
gende. O carier\ de aproape ju -
m\tate de secol nu este la `ndemâ-
na oricui. {i, la vârsta când al]ii
au pus demult chitara `n col]ul cu
amintiri, Elvin Bishop a `nregis-
trat un nou disc, Can’t Even Do
Wrong Right (2014, Alligator). A[
fi amânat pân\ la calendele gre-
ce[ti s\ vorbesc despre simpaticul
chitarist [i vocalist, dac\ discul [i
trupa n-ar fi fost `nving\tori la
dou\ categorii `n cadrul Blues
Music Awards, pe 7 mai 2015. Pe-
semne c\ asta e soarta discurilor
„de suflet“, s\ fie ascultate [i puse
deoparte pentru zile senine. Care
nu vin parc\ niciodat\.

LP-ul adun\ piese clasice de
blues, cântate „b\trâne[te“. Invi-
tat special, Charlie Musselwhite.
Flec\reala lor despre „cum era pe
vremea noastr\“ induce atmosfe-
ra neuitatelor „gre[eli“ de pe tera-
sa cârciumii...   

Gre[eli 
de neuitat
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Manifestarea gestionat\ de Adi
Afteni, un actor al c\rui CV nu-l
recomand\ `n nici un fel pentru o
`ntreprindere festivalier\, a avut
chiar de la prima edi]ie hibe majo-
re, pe care nu le-a dep\[it, conser -
vându-le `n continuare, `n defa-
voarea calit\]ii estetice [i amplo-
rii. EuroArt nu a avut, `n primul
rând, o identitate clar\ care s\-l
individualizeze `n raport cu alte
festivaluri de gen. S-a autocondam -
nat, astfel, la un anonimat cultu-
ral din care n-a mai ie[it. ~n anoni-
mat l-a ]intuit [i numele neinspi-
rat ales, unul folosit frecvent [i de
alte reuniuni din ]ar\ [i str\in\ta-
te, cu care se confund\ nominal.
Titulatura se afl\ `n contradic]ie
flagrant\ cu elementele care-i dau
con]inut. Un con]inut `n privin]a
c\ruia Festivalul de Teatru Eu-
roArt Ia[i n-a stat niciodat\ bine,
nereu[ind s\ dep\[easc\ nivelul
provincial, al unui interes foarte
limitat. Nici pe plan local nu-i prea
limpede menirea sa cultural\, cui
i se adreseaz\, ce nevoi spirituale
serve[te? Când, anul trecut, n-a
mai avut loc, cu excep]ia organi-
zatorilor, nimeni nu i-a dus dorul!
{i totu[i, acum a fost reluat ca ve-
hicul teatral al campaniei „Ia[i –
Capital\ European\ a Culturii“!
~ntr-un asemenea context, se nasc
`ntreb\ri absolut fire[ti: de ce se
aloc\ unui eveniment minor re-
surse din bugetul local? Ce meca-
nisme ascunse [i ce deciden]i `i
asigur\ bran[amentul la stipendii?  

Orice manual de management
cultural, `nc\ la primele pagini
consacrate organiz\rii unui eveni -
ment, enumer\ printre regulile
fundamentale cerin]a ca seara de
deschidere s\ fie de r\sunet. Iat\
cu ce `ncepe programul 2015 Eu-
roArt, duminica viitoare: „lansa-
re de carte“; nu se precizeaz\ ce
carte, unde, la ce or\, e men]ionat
doar autorul, Mihai Marcel {one-
riu, [i locul s\u de munc\, Minis-
terul Educa]iei! Domnul Mihai
Marcel {oneriu are leg\turi cu ar-
ta scenic\, se ocup\ la Sighi[oara
de teatru la Clubul Copiilor! A[ -
tept cu ner\bdare cartea domniei
sale. Seara inaugural\ a EuroArt
– „festival de teatru profesionist“ –

continu\ cu o reprezenta]ie sus]i -
nut\ de Teatrul „Republica ve-
che“, trupa de teatru a Facult\]ii
de Hidrotehnic\, Geodezie [i Ingi-
nerie a Mediului, format\ din stu-
den]i ai Universit\]ii Tehnice
„Gheorghe Asachi“ din Ia[i! {i nu
cu vreun text contemporan, `n
leg\tur\ cu, de pild\, problemele
prezentului istoric ori ale gene-
ra]iei, nu!, ci trecând direct la cla-
sici: Burghezul gentilom! E minu-
nat c\ studen]i la facult\]i tehnice
au ca hobby arta, dar s\-i invi]i s\
deschid\ un festival de teatru al
profesioni[tilor e total inadecvat!
Ziua `ntâi continu\, `n acela[i stil,
cu, ]ine]i-v\ bine!, teatru-folk, for -
m\ inexistent\ ̀ n catalogul specii-
lor teatrale, Mai bine cânt\m la pi-
sici – Miau!. Cu bis! ~n celelalte
[apte zile, vor evolua Compania
independent\ D’Aya, Teatrul „I.D.
S`rbu“ Petro[ani, Teatrul „Satiri-
cus“ Chi[in\u, Teatrul „Andrei Mu -
re[anu“ Sf. Gheorghe, Teatrul „Mu -
zical-Dramatic“ Cern\u]i, Tea trul

„Nottara“ Bucure[ti. {i pentru ca
programul de bazar teatral s\ fie
abundent, EuroArt include [i un
„concert extraordinar de muzic\
renascentist\ cu voce [i l\ut\“, la
Muzeul Unirii Ia[i! Se ex tinde,
adic\, [i spre neconven ]ional! 

Neconven]ionale sunt [i clubu-
rile unde se vor face „lecturi pu-
blice“. ~n momentul anun]ului `n
pres\, `nc\ nu se [tia ce urmeaz\
s\ se prezinte acolo, dar cum tine-
rii se duc `n cluburi pentru a citi,
iar `n biblioteci pentru a servi o
cafea sau un drink, `n „Embargo“
se va lectura teatru! La ora siestei!
Nu glumesc, citi]i programul! Di-
mensiunea „neconven]ional\“ nu
se opre[te `ns\ aici: tot `n club, `n
„Underground“, `ntr-una din seri,
Chris Simion va sus]ine o „confe-
rin]\“, la ora 19! De aceast\ dat\,
avem tem\: „Cine cedeaz\? Scena-
ristul sau regizorul?“. Vom afla ci-
ne cedeaz\, de[i scenaristul e din
alt\ art\, a filmului! Pentru a p\s -
tra proprietatea termenilor, cu -

vântul „conferin]\“ are, conform
DEX-ului, urm\torul `n]eles: „Ex-
punere f\ cut\ `n public asupra
unei teme din domeniul [tiin]ei,
artei, politicii etc., cu inten]ia de a
informa, de a instrui, de a omagia
etc“. Conferin]a e o practic\ aca-
demic\, nu e o banal\ prezentare,
nici o [uet\ `ntre prieteni ori cu-
rio[i, iar plasarea „conferin]elor“
`ntr-un club mut\ no]iunea ̀ n plin
derizoriu! {i pentru c\ tot am
ajuns la inadecvare, s\ men]ionez
c\ un punct de maxim\ atractivi-
tate va fi, ̀ n clubul „Underground“,
after-party-ul animat, `n `nchide-
rea apoteotic\ a EuroArt 2015, de
europarlamentarul Mircea Diaconu! 

Festivalul acesta nu serve[te
defel arta teatrului [i nici ora[ul
din ale c\rui resurse este arbitrar
finan]at. Inclus `n Festivalul In-
terna]ional al Educa]iei, se sub -
`n]elege c\ misiunea sa e una for -
matoare. A[a cum arat\ programul,
EuroArt 2015 nu reu[e[te decât s\
fac\ mari deservicii educa]iei ar-
tistice, coborând-o `n diletantism!
EuroArt 2015 este, `ntr-un singur
cuvânt, o RU{INE!

Programul Festivalului
de Teatru EuroArt Ia[i,
edi]ia 2015

Duminic\, 24 mai
• Lansare de carte – Mihai

Marcel Oneriu (Ministerul 
Educa]iei) 

• Teatrul „Republicii Vechi“ -
BURGHEZUL GENTILOM, regia:
Matei P`nzaru, Casa de Cultur\ a
Studen]ilor Ia[i, ora 19.00.

• Spectacol de teatru folk: MAI
BINE CÂNTAM LA PISICI –
MIAU!, regia: Andrei Maftei. Cu:
Emeric Imre, Adi Bezna, Cezar
Popescu [i Andrei Cerbu, Casa de
Cultur\ a Studen]ilor Ia[i, ora 20.00.

Luni, 25 mai
• Compania „D’aya“ – STUDII

DESPRE IUBIRE , regia: Chris Si-
mion, Casa de Cultur\ a
Studen]ilor Ia[i, ora 19.00.

• Chris Simion – Conferin]\ pe
tema: „Cine cedeaz\? Scenaristul
sau regizorul?“, Club Under-
ground, ora 21.00.

Mar]i, 26 mai
• Nicoleta Bolc\ – Conferin]\

pe tema: „Tinerii `n teatrul de

stat“, Universitatea de Arte G.
ENESCU Ia[i, ora 14.00.

• Radu Nichifor – Lectur\ pu-
blic\, Club Embargo, ora 16,00.

• Teatrul „I. D. S`rbu“ – DAMA
CU CAMELII , regia: Radu Nichi-
for, Casa de Cultur\ a Studen]ilor
Ia[i, ora 19.00.

Miercuri, 27 mai
• Matei Vi[niec – Conferin]\

despre textul dramatic, Universi-
tatea de Arte G. ENESCU Ia[i,
ora 14.00.

• Teatrul „Satiricus“, Chi[in\u –
ANGAJARE DE CLOVN, regia:
Sandu Grecu, Casa de Cultur\ a
Studen]ilor Ia[i, ora 19.00.

Joi, 28 mai
• Lectur\ public\: Octavian Ji-

ghirgiu, Club Embargo, ora 14.00.
• Teatrul „Andrei Mure[anu“ –

~MPREUN|, regia: Mirela Bu-
cur, Casa de Cultur\ a
Studen]ilor Ia[i, ora 19.00.

• Spectacol de teatru-folk: MAI
BINE CÂNTAM LA PISICI –
MIAU, MIAU!, regia Andrei Maf-
tei. Cu: Adi Bezna, Cezar Popescu
[i Andrei Maftei, Club La Femme.

Vineri, 29 mai
• Concert extraordinar de mu-

zic\ renascentist\ cu voce [i
l\ut\; voce: prof. Renato Ridiche;
l\ut\: prof. Cristian Laz\r, Mu-
zeul Unirii Ia[i,

• Teatrul „Mihai Eminescu“ –
CÂINELE GR|DINARULUI , re-
gia: Alexandru Vasilache, Casa
de Cultur\ a Studen]ilor Ia[i, 
ora 19.00.

Sâmb\t\, 30 mai
• Cristian Nicolae (Nottara) –

Conferin]\ pe teme teatrale, Uni-
versitatea de Arte G. ENESCU
Ia[i, ora 14.00.

• Teatrul „Muzical-Dramatic“
Cern\u]i – IUBIRE ~N STIL BA-
ROC, regia: Iaroslav Stelmah, Ca-
sa de Cultur\ a Studen]ilor Ia[i,
ora 19.00.

Duminic\, 31 mai
• Teatrul „Nottara“ – APRILIE,

DIMINEA}|, regia: Diana Lu-
pescu, Casa de Cultur\ a
Studen]ilor Ia[i, ora 19.00.

• AFTER-PARTY cu Mircea
Diaconu, Club Underground, 
ora 21.00.

EuroArt 2015: o RU{INE
Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

C`nd mi-a c\zut privirea pe programul 2015 al Festivalului EuroArt, pur [i simplu
nu mi-a venit s\ cred: câteva teatre din ]ar\, cu tot respectul fa]\ de eforturile
arti[tilor de-acolo, nu din prima lig\ valoric\; foarte probabil, singurele trupe care
nu aveau alte angajamente `n perioada 24-31 mai; o companie de la Chi[in\u, alta
de la Cern\u]i; un amestec aleatoriu de spectacole, lans\ri de carte, conferin]e,
lecturi publice, prezentat pompos „un regal!“; absen]a unei linii conceptuale 
care s\ articuleze coerent un profil. 
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Festivalul care s-a vrut
a fi giuvaierul Ia[iului,
dar n-a fost s\ FIE

C\t\lin Hopulele

Capetele de afi[

Edi]ia de anul acesta a Festivalu-
lui Interna]ional al Educa]iei
(FIE) este prima care are progra-
mul `ntr-o fereastr\ de timp care
prinde unul dintre cele mai vii pu-
blicuri ale Ia[iului – studen]ii. Or-
ganizat `ntre 22 [i 31 mai, `nainte
de `nceperea sesiunii [i inclusiv a
vacan]elor elevilor, FIE anun]\
un program alc\tuit din sute de
evenimente, de teatru, poezie,
edu ca]ie, diferite reprezenta]ii ale
culturii [i inclusiv manifest\ri
sportive. Principalele evenimente
– cap de afi[ – anun]ate de c\tre or-
ganizatorii FIE de anul acesta
sunt concertele care vor avea loc
pe o scen\ amplasat\ `n fa]a Pala-
tului Culturii din Ia[i. De renume
sunt dou\, unul dintre ele sus]i -
nut de Goran Bregovic & Wedding
and Funeral Orchestra, joi, 28
mai, [i cel\lalt de Chris Norman,
fost solist al Smokie, trei zile mai
târziu, la `ncheierea manifest\ri-
lor. ~n fiecare zi a festivalului va
avea loc câte un concert pe scena
amplasat\ `n fa]a Palatului, pri-
mul weekend fiind dedicat muzi-
cii simfonice. Astfel, sâmb\t\, 23
mai, va avea loc o Gal\ Extraordi-
nar\ de Oper\, `n timp ce dumi-
nic\, 24 mai, Orchestra [i soli[tii
Universit\]ii de Arte „George
Enescu“ vor sus]ine un concert
sim fonic – „De la clasic la modern“.
Pe aceea[i scen\ va mai fi organi-
zat un spectacol de Istoria Dansu-
lui, vor fi proiectate cele [ase do-
cumentare despre Ia[i realizate de
echipe de regizori din ]\ri care au
fost capitale culturale europene,
`n cadrul programului organizat
de TVR Ia[i – Ia’{i Descoper\ –, [i
vor mai urca Vali Boghean&Band,

pe 26 mai, Marcel Pavel, pe 29 mai,
[i Direc]ia 5, pe 30 mai.

~n rest, festivalul este construit
la rândul s\u pe mai multe festiva-
luri mai mici – unul de Teatru Eu-
roArt, organizat `ntre 24 [i 31 mai,
cu spectacole preponderent la Ca-
sa de Cultur\ a Studen]ilor [i Uni-
versitatea de Arte „George Enes-
cu“, Festivalul Filmului European,
Festivalul Filmului Evreiesc, Fes-
tivalul Interna]ional „Poezia la
Ia[i“ [i Festivalul Interna]ional de
Poezie „Grigore Vieru“. Un rol
important `n multe dintre eveni-
mente `l vor avea studen]ii [i ab-
solven]ii Universit\]ii de Arte, `n
timp ce organizatorii au anun]at
c\ Parcul Copou se va transforma
`n Parcul Educa]iei Nonformale –
vor fi organizate acolo ateliere de
crea]ie [i de me[te[ug\rit, dar [i
concursuri pentru copii – `n timp
ce Pia]a Unirii va deveni Pia]a Ar-
telor – expozi]ii [i ateliere de
crea]ie.

Numit de viceprimarul Mihai
Chirica un festival menit s\ de-
monstreze c\ Ia[iul a fost dintot-
deauna „un centru de iradiere a
culturii [i educa]iei“, directorul
festivalului [i al Funda]iei Ia[i –
Capital\ Cultural\ European\,
Dan Dobo[, a spus c\ este gândit
dup\ sloganul „Educa]ia este ar-
hitectura sufletului“. „Am `ncer-
cat s\ construim o suit\ de eveni-
mente care s\ poten]eze valen]ele
educative pe care le au, pe de o
parte, cultura ie[ean\ [i, pe de alt\
parte, activitatea celor peste 300
de invita]i din ]ar\ [i din str\i -
n\tate“, a spus acesta.

Un istoric zbuciumat

De la prima edi]ie lansat\ ̀ n urm\
cu doi ani, FIE cre[te sim]itor nu -
m\rul evenimentelor care sunt 

or ganizate, anul acesta fiind vor-
ba despre câteva sute, dar `n ace-
la[i timp nu pu]ine sunt vocile ca-
re acuz\ c\, anual, calitatea este
aban donat\ `n detrimentul canti -
t\]ii. De altfel, edi]ia de anul aces ta
este singura construit\ exclusiv
de c\tre Prim\ria Municipiului
Ia[i, Funda]ia Ia[i Capital\ Cultu-
ral\ European\ 2021 [i diver[i
parteneri angaja]i. Anterioarele
dou\ edi]ii au fost influen]ate `n
principal de firma organizatoare
de evenimente „ABplus Events“.
Compania condus\ de so]ii Mindi-
rigiu a lansat din martie 2011 spre
dezbatere `n spa]iul public ideea
organiz\rii unui Festival Inter-
na]ional al Educa]iei care s\ fie le-
gat strâns de mediul universitar

din Ia[i, care s\ implice eveni-
mente culturale `mpletite `n jurul
celor educa]ionale. Festivalul a
venit cu câteva premiere la prima
edi]ie – pentru prima dat\ la Mar -
[ul absolven]ilor au participat ti-
neri de la toate cele cinci univer-
sit\]i din Ia[i, ̀ ntr-o defilare care a
`nceput ̀ n Agronomie [i s-a ̀ nche-
iat pe pietonal. Tot atunci, Patri-
cia Kaas a cântat pentru prima
dat\ la Ia[i, s-a introdus conceptul
de oper\ `n aer liber, proiectându-
se o serie de spectacole celebre rea -
lizate de-a lungul anilor pe marile
scene ale lumii, pe un ecran insta-
lat pe pietonal. Tot `n 2013, la pri-
ma edi]ie, s-a `ncercat introduce-
rea `n Ia[i a conceptului de teatru
Fringe, cu reprezenta]ii organizate

pe pietonal, `n baruri, ad-hoc, de
c\tre for ma]ii de teatru alc\tuite
din tineri, `ntr-un concept care a
prins foarte bine ̀ n Sibiu, mai ales
`n perioada `n care acesta a fost
Capital\ Cultural\ a Europei. La
conferin]ele motiva]ionale orga-
nizate la cea dintâi edi]ie a festiva-
lului a fost invitat inclusiv Lordul
David Trimble, laureat al premiu-
lui Nobel pentru Pace, iar `n des-
chiderea festivalului s-a organizat
o gal\ a excelen]ei `n educa]ie.

Cu un buget care nu a fost f\cut
public nici pân\ ast\zi, `n ciuda
invoc\rii legilor privind interesul
public, la prima edi]ie a FIE au
fost prezen]i peste 100.000 de parti -
cipan]i la 303 evenimente, conform
raportului de eveniment `n tocmit

Dup\ câteva s\pt\mâni de a[tept\ri [i de in-
certitudini, marcate [i de problemele
cauzate de DNA la Prim\ria Ia[i [i implicit la
Funda]ia Ia[i – Capital\ Cultural\ European\
2021, Festivalul Interna]ional al Educa]iei [i-a
anun]at miercuri, 13 mai, programul. Ridi-
cat\ pe o platform\ online interactiv\ [i vie,

cu o construc]ie a programului care
marcheaz\ indica]iile Comisiei Europene
pentru ora[ele interesate s\ devin\ capitale
culturale – o ax\ central\ de desf\[urare a
evenimentelor, dar o „globalizare“ a culturii
`n toate zonele ora[ului –, structura festival-
ului este una [u bred\. Cu o implicare minimal\

a universit\]ilor (cu excep]ia Artelor), o
alc\tuire mai mult local-autohton\ decât in-
terna]ional\ [i cu un festival de teatru privit
cu scepticism de cri tici, edi]ia de anul acesta
a elementului principal din dosarul de candi-
datur\ al Ia[iului pentru 2021 s-ar putea s\
FIE departe de ceea ce [i-au dorit organizatorii.
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de ABplus, `nc\ disponibil online.
De[i nu a fost f\cut public, bugetul
pare ̀ ns\ s\ fi fost [i m\ rul discor-
diei `ntre Prim\rie [i agen ]ia orga-
nizatoare de evenimen  te. Surse din
Prim\rie au explicat pentru „Su-
plimentul de cultur\“ c\ munici-
palitatea a condi ]ionat decontarea
sumei cheltuite de c\tre ABplus
pentru a organiza evenimentele
(vehiculat\ a fi peste 500.000 de eu-
ro), de cedarea gratuit\ `n folosul
administra]iei locale a titulaturii
de Festival Interna]ional al Edu-
ca]iei. Cerin]a a fost acceptat\, cu
temerea ̀ nc\ din 2013 a companiei
c\ Prim\ria `[i va `nsu[i `n totali-
tate evenimentul `n anul care ur-
meaz\, lucru care s-a [i ̀ ntâmplat. 

~n apropierea lunii iunie 2014,
reprezentan]ii ABplus au dema-
rat o serie de discu]ii cu Prim\ria
`n vederea organiz\rii unui nou
festival, atât pentru ob]inere de fi-
nan]are, cât [i la nivel de sugestii
de organizare, fiindc\ proprietari
asupra m\rcii erau acum cei din
administra]ia local\. Discu]iile
nu s-au concretizat `ns\, iar cei de
la ABplus au realizat un draft de
program, stabilind o serie de eve-
nimente principale, pe care l-au
depus apoi la Prim\rie pentru va-
lidare. Programul propus de c\tre
ace[tia cuprindea un concert al
forma]iei Jethro Tull [i o repre-
zentan]ie la Ia[i a Filarmonicii din
Cracovia. Reprezentan]ii ABplus
au aflat `ns\ din pres\ c\ ei nu se
vor mai ocupa de organizarea eve-
nimentului, cu câteva s\pt\mâni
`nainte de demararea acestuia, pe
motiv c\ ar fi cerut o sum\ prea
mare de bani. Prim\ria s-a hot\ -
rât astfel s\ organizeze ei a doua
edi]ie a festivalului, iar evenimen-
tele – cap de afi[ au fost, coinci-
den]\ sau nu, concertul Jethro
Tull [i reprezentan]ia Filarmoni-
cii din Cracovia. 

Pe lâng\ aceste evenimente de
amploare, edi]ia a doua a FIE a
p\rut o compila]ie de programe
preluate de anul trecut – Gala FIE
care premia excelen]a `n educa]ie,
conferin]e motiva]ionale, mar[ul
absolven]ilor [i un festival impor-
tant de teatru (Fringe Festival fi-
ind `nlocuit cu Perform Ia[i) – cu o
serie de evenimente sprijinite deja
de Prim\rie, cum ar fi a doua edi]ie
din Gala Operelor Na]ionale. Anul
acesta `ns\, `ntr-un program asu-
mat integral de Pri m\ rie, au
disp\rut majoritatea elementelor
de anul trecut, cu excep ]ia mar -
[ului absolven]ilor [i cele genera-
liste – activit\]i privind artele vi-
zuale, concertele ̀ n aer liber pe sce-
na amplasat\ ̀ n fa]a Palatului Cul-
turii. Unul dintre elementele care
marcau deschiderea festivalului –
Gala FIE de excelen]\ `n educa]ie –,
nu se va mai organiza anul acesta,
surse apropiate Funda]iei Ia[i –

Capital\ Cultural\ Europea n\ pre -
cizând c\ acest lucru are leg\ tur\
cu arestarea la domiciliu a prima-
rului. O astfel de gal\ era inclus\
ini]ial `n proiectele finan ]ate, dar
dup\ arestarea primarului, surse-
le noastre precizeaz\ c\ un mo-
ment festiv a fost considerat a fi
„inoportun [i neadecvat“. Din
acela[i motiv nu a fost organizat\
nici o conferin]\ de pres\ pentru
anun]area evenimentelor din ca-
drul FIE Ia[i 2015, ele fiind trans-
mise printr-un comunicat de
pres\.

De la o manifestare 
vie, la un „teatru 
f\r\ relevan]\“

~n ciuda faptului c\ exist\ mai
multe schimb\ri fa]\ de edi]iile din
anii trecu]i, cea mai surprinz\toa-
re dintre acestea a fost ̀ nl\turarea
Festivalului de teatru [i art\ perfor -
mativ\ „Perform Ia[i“, una dintre
manifest\rile vii ale edi]iei prece-
dente, care a fost anun]at\ a fi un
event de recuren]\ anual\. Aceas-
ta a l\sat locul Festivalului de Tea -
tru EuroArt, un festival care a mai
avut, sporadic, o serie de apari]ii
pe scena cultural\ ie[ean\ [i care
nu este privit cu ochi buni de
c\tre critica de specialitate, fiind
considerat f\r\ relevan]\ [i f\r\

impact. „Festivalul EuroArt a
fost, `nc\ de la prima lui edi]ie, un
eveniment confuz, minor, f\r\ re-
levan]\ [i impact la nivel local [i
zonal. La nivel na]ional nici nu
exist\, nu conteaz\! Anul trecut a
fost suspendat [i nimeni nu i-a sim -
]it lipsa, dar organizatorii ofer\
acum o nou\ edi]ie, inclus\ `n
FIE. Dac\ ar exista un grad de
apre ciere sub nivelul «minor»,
atunci acela i s-ar potrivi perfect
programului 2015 al EuroArt: o
manifestare `ns\ilat\, cu «eveni-
mente» marginale, f\r\ relevan]\,
o amestec\tur\ de arti[ti amatori
[i profesioni[ti, un program ̀ n cro -
pit de cineva care habar n-are ce
face, dar care are tupeul s\ anun]e
«un regal de teatru, muzic\, lec-
turi publice, lans\ri de carte [i
conferin]e». E, pur [i simplu, o
ru[ine!“, a declarat Olti]a C`ntec,
critic de teatru.

Dincolo de festivalul organizat
de ie[eanul Adi Afteni, din decla-
ra]iile organizatorilor nu sunt cla-
re motivele pentru care Festivalul
„Perform“ nu s-a mai desf\[urat
[i anul acesta. Directorul FIE,
Dan Dobo[, proasp\t instaurat [i
la cârma Funda]iei Ia[i Capital\
Cultural\ European\, sus]ine c\
proiectul depus de c\tre actorul [i
regizorul Octavian Jighirgiu a ve-
nit târziu [i s-au cerut prea mul]i

bani pentru organizarea lui. „Noi
am dat un termen la care proiecte-
le care doreau finan]are ar fi tre-
buit s\ fie depuse, `ns\ domnul Ji-
ghirgiu a venit, dou\ s\pt\mâni
prea târziu, cu un proiect a c\rui
problem\ era c\ a fost destul de
`ntârziat [i c\ avea un buget dublu
fa]\ de cel de anul trecut. La edi]ia
anterioar\, «Perform» a avut un
buget destul de important `n eco-
nomia `ntregului FIE, iar dubla-
rea lui ar fi fost imposibil\, mai
ales c\ trebuia s\ fie sus]inut `n
propor]ie covâr[itoare de funda -
]ie [i de prim\rie“, a declarat Dan
Dobo[. Acesta a detaliat, spunând
c\ anul acesta s-a `ncercat un con-
cept nou de finan]are, `n care nu 
s-a intervenit `n con]inutul artis-
tic al programelor propuse, dac\
acestea au fost acceptate pentru fi-
nan]are. 

~ns\ artistul ie[ean Octavian
Jighirgiu sus]ine c\ lui nu i s-a pre -
zentat nici o versiune oficial\ cu
privire la respingerea sau accep-
tarea proiectului, ci a dedus, cu o
s\pt\mân\ `naintea anun]\rii
programului oficial, c\ din mo-
ment ce nu a primit nici un semn
[i nu `i r\spundea nimeni la tele-
fon festivalul s\u se amân\. „Am
depus proiectul la timp, la fel [i
atunci când mi s-a solicitat o esti-
mare a for]elor bugetare pentru
eveniment. Nu am primit nici un
semn, nu mi s-a mai r\spuns la te-
lefon sau la mail-uri a[a c\ am
considerat c\ este un «nu» [i, dup\
ce mi-a fost trântit\ u[a ̀ n fa]\, am
decis s\ `nchid toat\ chestia”, a
declarat Octavian Jighirgiu. 

Acesta neag\ inclusiv faptul c\
dimensiunile bugetului ar fi fost
duble fa]\ de cele de anul trecut,
spunând c\ bugetul era mai mare
cu 50%, dar c\ acest lucru s-ar fi
datorat tocmai din cauz\ c\ Pri -
m\ria i-a cerut ca anul acesta fes-
tivalul „Perform“ s\ aib\ o com-
ponent\ outdoor mai mare decât
`n anul precedent. „Bugetul este
mai mare decât anul trecut pentru
c\ anul trecut nu a avut o compo-
nent\ de outdoor a[a de mare cum
ar fi vrut Prim\ria, motiv pentru
care am ̀ ncercat anul acesta s\ fac
una solid\. Asta `nseamna ca pe sce-
nele din centru s\ fie evenimente
de marc\, de ]inut\, voiam s\ dau

o pondere egal\ cu cea a compo-
nentei de indoor”, a ad\ugat Octa-
vian Jighirgiu. 

Mai mult, el spune c\ nici nu se
a[tepta ca funda]ia sau ca prim\ -
ria s\ acopere integral costurile
fes tivalului, ci se a[tepta s\ existe
o serie de negocieri `n urma c\ro-
ra lui s\ i se transmit\ cât la sut\
din buget va sus]ine adminis -
tra]ia local\ [i cât la sut\ va trebui
s\ aduc\ el de la investitori pri-
va]i. „Eu am explicat ce buget `mi
trebuie, nu am spus c\ trebuie s\
fie suportat integral din fondurile
prim\riei. Am anun]at chiar `n
scrisoarea de inten]ie c\ am f\cut
deja demersuri [i c\ sunt `n dis-
cu]ii cu mediul privat [i c\ voi lua
m\car un finan]ator sau doi din
acea zon\. Exist\ hârtii depuse la
registratura Prim\riei `n sensul
acesta. Nu am fost chemat la o dis-
cu]ie sau la o negociere `n care s\
mi se spun\ c\ putem suporta
dou\ treimi, trei treimi, nu a exis-
tat o negociere, ci nu mi s-a r\s -
puns la telefon“, a mai spus aces-
ta. Octavian Jighirgiu a explicat
c\ nu a cerut banii pentru salarii,
ci pentru arti[ti. Drept dovad\ c\
la edi]ia de anul trecut, sumele
trecute `n dreptul remunera]iilor
`n cazul s\u [i al directorului aris-
tic, Florin Caracala, au fost muta-
te pentru a acoperi alt capitol bu-
getar de unde au fost t\iate fon-
duri. „{i pentru aceasta exist\
hâr tii la contabilitatea prim\ riei“,
a conchis directorul „Perform“. 

~n ciuda sutelor de evenimen-
te care vor fi organizate anul
acesta la FIE, exist\ o umbr\
de `ndoial\ care treneaz\ asu-
pra festivalului. Cât de solid\
este c\r\mida dosarului de
candidatur\ a Ia[iului la titlul
de Capital\ Cultural\ Euro-
pean\ `n 2021? Un dosar [u -
brezit deja de anchetarea pri-
marului [i pre[edintelui Con-
siliului Jude]ean de c\tre DNA,
de ne`ncrederea ie[enilor [i a
comunit\]ii culturale locale
va recomanda Ia[iul la Bru-
xelles ca ora[ul ̀ n care au cân-
tat, pe aceea[i scen\, la dis-
tan]\ de câteva zile, Marcel
Pavel [i Chris Norman?



Eli B\dic\

Apoi, pentru c\, de[i scrisese
multe c\r]i timp de peste dou\zeci
de ani (pân\ la Wolf Hall), nu in-
trase prea mult ̀ n aten]ia publicu-
lui (cum au f\cut-o colegii ei de
genera]ie – Julian Barnes sau Ian
McEwan, pentru a da doar dou\
nume), schimbând, cu fiecare
carte, genul [i perspectiva litera -
re. Nu prea po]i citi o carte de-a ei,
s\ pui degetul pe un rând [i s\
afirmi: „Uite, aceasta este o fraz\
tipic\ lui Hilary Mantel“. Este,
mai degrab\, o scriitoare-came -
leon, care-[i schimb\ stilul [i in-
teresele literare `n func]ie de
proiectul la care lucreaz\. Ast\zi,
este [i o autoare-fenomen, ulti -
mele ei dou\ volume fiind foarte
bine primite atât de public, cât [i
de critic\, traduse `n peste 30 de
]\ri [i foarte bine vândute.

Surprinz\tor pentru mine a
fost faptul c\ aceste ultime dou\
volume (Wolf Hall, Litera, 2010,
vol. I; O regin\ pe e[afod, Huma -
nitas Fiction, 2015, vol. al II-lea)
despre care v\ spuneam mai sus
aduc `n lumina reflectoarelor –
pentru a câta oar\? – dinastia Tu-
dorilor, mai exact domnia lui
Henric al VIII-lea, regele care a
r\mas `n istorie ca cel care a avut
[ase so]ii, cel care s-a `ndep\rtat
de Roma [i de pap\ [i a pus bazele
Bisericii Anglicane, dar [i tat\l
faimoasei Elisabeta I, cea care a
transformat Anglia ̀ n imperiu, cu
care a avut o rela]ie mai mult
decât complicat\ – asta a[a, la pri-
ma vedere. 

V\ m\rturisesc c\, atunci când
am auzit c\ Man Booker Prize a
fost decernat de dou\ ori aceleia[i
autoare pentru ni[te c\r]i care-l
au, din nou [i din nou, pe Henric
al VIII-lea `n prim-plan, mi s-a p\ -
rut o decizie neinspirat\. {i asta
pentru c\ povestea acestui rege a
fost atât de mult uzat\, de-a lungul
timpului, atât `n istorie, cât [i `n
literatur\, teatru, muzic\, cinema-
tografie etc., ̀ ncât deja mi se p\rea
un subiect mult prea b\ t\torit
pentru a mai trezi entuziasmul
vreunui cititor, pentru a mai

c\p\ta a[a de mult\ aten]ie. Sigur,
Tudorii sunt fascinan]i, dar cât
timp po]i citi despre ei?, `mi zi -
ceam. Mai ales c\ sunt multe
puncte lips\ [i nimeni, niciodat\,
nu le-a putut elucida. Poate c\
stropul de mister, arhivele corup -
te [i incomplete chiar le-a sporit
popularitatea. V\ imagi na]i, `n
acest moment, cu ce dispozi]ie am
`nceput eu s\ citesc O regin\ pe
e[afod, publicat\ spre sfâr[itul lui
februarie. Singurul motiv pentru
care am deschis volumul a fost cu-
riozitatea – altfel, probabil, a[ fi
r\mas la romanele istorice ale
Philippei Gregory. 

Din fericire, a-mi urma instinc-
tul, [i nu ra]iunea, a fost o decizie
bun\. {i asta pentru c\, evident, O
regin\ pe e[afod m-a prins `n mre-
jele ei [i, una peste alta, mi s-a
p\rut o carte excelent\, demn\ de
a fi fost recompensat\ nu numai
cu prestigiosul premiu, ci [i cu al-
tele, precum Costa Book Award,
David Cohen Prize, Specsavers
National Book Award: UK Author
of the Year. Stilul lui Hilary Man-
tel `mpreun\ cu unghiul din care
a ales s\ spun\ povestea sunt, cu
siguran]\, cele mai mari atuuri
ale romanului – roman care, apro -
po, nu se cite[te cu sufletul la gur\
([tii deja cam ce i se preg\te[te lui
Anne Boleyn, de exemplu, sau ce
urm\re[te Henric al VIII-lea la
Wolf Hall), ci `n tihn\, pu]in câte
pu]in, admirând frazele constru-
ite, dialogurile cro[etate, acumu-
larea de informa]ii, cre[terea ten-
siunii, cercetând limbajul, sim ]ind
trecerile, flexiunile, ezit\rile, pa -
nica, siguran]a, jocurile de putere,
corup]ia, m\[tile care se a[az\ pe
chipurile actorilor [.a.m.d. Per-
sonal, mie mi-a trebuit cam o lun\ –
zece-dou\zeci de pagini pe zi, `n
paralel cu alte c\r]i – pentru a du -
ce la cap\t O regin\ pe e[afod, un
volum mult mai pu]in stufos decât
primul, Wolf Hall, mult mai `n -
chegat, mult mai lucrat din punct
de vedere stilistic. 

O regin\ pe e[afod, cel de-al
doilea volum al trilogiei despre
Tudori, are, la `nceput, câteva
pagini cu personajele care apar `n

carte – o list\ foarte util\, la care e
posibil s\ v\ `ntoarce]i, din când
`n când, pentru a o consulta –, pre -
cum [i doi arbori genealogici – unul
cu Tudorii, simplificat, iar ce l\lalt
cu rivalii lui Henric al VIII-lea din
Casa York. Ac]iunea este pla sat\
`ntre septembrie 1535 [i vara lui
1536. Volumul cuprinde dou\ p\r]i,
cu titluri de capitole cât se poate
de simple [i sugestive: „{oimi“,
„Ciori“ [i „~ngeri“ construiesc par -
tea I, iar „Cartea neagr\“, „St\pâ -
nul fantomelor“ [i „Prada de r\z -
boi“ pe cea de-a doua. Personajele
centrale ale c\r]ii sunt, `n ordinea
importan]ei, Thomas Crom well,
Anne Boleyn, Henric al VIII-lea [i
Jane Seymour (gra]ie rolului pe
care-l joac\, mai mult involuntar).
De fapt, toat\ m\iestria c\r]ii con-
st\ chiar `n ochiul naratorului
suprapus peste cel al lui Crom -
well, cel de care istoria s-a ocupat
mai mult fugitiv, `ncadrâ n du-l,
grosso modo, `n categoria perso -
najelor negative. 

Ei bine, Hilary Mantel vine [i-l
umanizeaz\ pe acest balaur numit
Cromwell, ni-l arat\ `n camera sa,
`n casa sa, `i pune pe tapet gân-
durile, ne devoaleaz\ copil\ria sa
grea al\turi de un tat\ fierar ne`n -
duplecat, autoritar, crud, apoi ti -
nere]ea complicat\ [i munca imens\
pentru a ajunge cineva. Autoarea
`l scoate din umbr\ `n lumin\,
`ntorcându-l pe toate fe]ele, atât
cele bune, cât [i cele rele. Thomas
Cromwell nu se d\ `napoi de la
nimic, e determinat s\-[i p\streze
locul lâng\ rege, s\-i fie mân\
dreapt\ [i, totodat\, cel mai puter-
nic om din ]ar\. Este cinic [i
necru]\tor dac\ este cazul, pentru
a-l servi pe rege a[a cum se cuvi -
ne, dar este [i generos, `n]ele g\ -
tor, amabil, om de familie. Aceas -
t\ perspectiv\, a marginalului
Cromwell dep\[indu-[i condi]ia [i
p\strându-[i-o pe cea nou\ cu din -
]ii, este toat\ cheia c\r]ii, din
punctul meu de vedere. 

Nici Anne Boleyn nu este chiar
regina tipic\, nu arat\ `ntocmai
ca pân\ acum: ea este contrapunc-
tul feminin al lui Cromwell, fiica
de nobili care, spre deosebire de
sora ei, Mary, refuz\ s\-i fie aman -
t\ lui Henric al VIII-lea [i-l for ]ea -
z\, prin personalitatea ei nemai`n -
tâlnit\, prin `ndr\zneala ei, prin
farmecul [i elegan]a educa]iei ei
franceze, prin promisiunea c\-i va

na[te un fiu mo[tenitor, s-o ia de
nevast\. Astfel, [i Anne `[i dep\ -
[e[te condi]ia, devenind regina
Angliei. Nici ea nu renun]\ la sta -
tutul ei dobândit f\r\ a lupta cu
toate armele din dotare, devenind
una dintre cele mai curajoase fe-
mei din istorie. 

Scriitoarea britanic\ deschide
romanul nu mult dup\ termi -
narea Wolf Hall, `n momentul `n
care Henric al VIII-lea se afl\ la
re[edin]a familiei Seymour [i `n -
cepe s\ fie atras de Jane, cea pros-
tu]\, ur\]ic\, naiv\ [i bunu]\, [i se
`ncheie cu r\splata primit\ de
Thomas Cromwell pentru c\ l-a
sc \pat pe rege de cea de-a doua
so]ie, Anne Boleyn – ridicarea aces -
tuia la rangul de baron, un nou
`nceput, dup\ cum el `nsu[i afir -
m\. Cele mai intense scene sunt,
de departe, cele ale condamn\rii
celor patru a[a-zi[i iubi]i ai lui
Anne – un proces pe care Mantel
nu-l elucideaz\, nu [tim nici acum

dac\ acuza]iile de adulter aduse
lui Anne sunt sau nu veridice;
dimpotriv\, s\de[te [i mai mult\
`ndoial\, mai ales prin ironia 
din titlul original (Bring Up the 
Bodies) – [i secven]a ̀ n care aceas-
ta este condus\ la e[afod, urmat\
de cea a mor]ii ei. Cum afirmam
mai devreme, stilul scriiturii este
cel mai relevant element; iar lim-
bajul, nici englez\ veche, nici
modern\ sau contemporan\, ci o
combina]ie `ncânt\toare, aduce la
via]\, `n paginile c\r]ii, ni[te per-
sonaje legendare.

O regin\ pe e[afod este o lec-
tur\ dens\ [i intens\, care v\ va
determina, cel pu]in, s\-l privi]i
pe „tic\losul“ Cromwell cu al]i
ochi. Sunt deja curioas\ cum va fi
cea de-a treia [i ultima parte a
trilogiei. 

O regin\ pe e[afod, de Hilary Mantel,
Humanitas Fiction, colec]ia 
„Raftul Denisei“, traducere 
de Carmen Toader, 2015.
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~nc\ o fic]iune istoric\ despre Henric 
al VIII-lea. Sau nu chiar — despre 
O regin\ pe e[afod, de Hilary Mantel
Hilary Mantel este o scriitoare destul de atipic\ `n
peisajul literar britanic. ~n primul rând, pentru c\ e sin-
gura romancier\ care a fost recompensat\ de dou\ ori
cu binecunoscutul Man Booker Prize – pentru Wolf
Hall, `n 2009, [i pentru O regin\ pe e[afod, `n 2012.
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BOOKFEST 2015

Miercuri, 20 mai

Ora 15.00: Document
Mihnea Berindei, Gabriel

Andrees cu (editori), Ultimul
deceniu comunist. Scrisori
c\tre Radio Europa Liber\.
Vol. II: 1986-1989

Invita]i: Mara Chiri]escu,
Ion Bogdan Lefter, Bogdan
Murgescu

Moderatoare: Claudia 
Fitcoschi

Ora 17.00: Cartea de poezie
Moni St\nil\, Colonia

fabricii
Invita]i: Lumini]a

Corneanu, Bogdan-Alexandru
St\nescu

Moderatoare: Claudia 
Fitcoschi

Vineri, 22 mai

Ora 16.00: Cartea de poezie
Linda Maria Baros,

~not\toarea dezosat\. 
Legende metropolitane

Invita]i: Gabriel Rusu, 
Lucian Vasilescu

Moderatoare: Ana-Maria
T\bârc\

Ora 16.30: Cartea de poezie
Dmitri Miticov, Dmitri:

genul cinic 
Invita]i: Bogdan-Alexan-

dru St\nescu, Bogdan Co[a
Moderatoare: Ana-Maria

T\bârc\

Ora 17.00: Noi traduceri 
`n Biblioteca Polirom

Varlam {alamov, Povestiri
din Kol`ma (volumul I)

Invita]i: Bedros Horasan-
gian, Cristian Teodorescu,
Ioan Stanomir, Vasile Ernu

Moderator: Bogdan-
Alexandru St\nescu

Ora 17.30: Premiul de 
Debut al Editurii Cartea
Româneasc\, edi]ia 2015:
Ionelia Cristea, Noaptea de
gard\, poezie

Invita]i: Bogdan-Alexan-
dru St\nescu, Cosmin Ciotlo[

Moderatoare: Claudia 
Fitcoschi

Ora 18.00: Psihologie prac-
tic\

Cuplul conjugal, ori la bal,
ori la spital, Bebe Mih\escu

Moderator: Adrian {erban

Ora 18.30: Premiul de 
Debut al Editurii Cartea
Româneasc\, edi]ia 2015: Si-
mona Antonescu, Fotograful
Cur]ii Regale, roman

Invita]i: Florina Pârjol, 
Ion Bogdan Lefter

Moderatoare: Claudia 
Fitcoschi

Sâmb\t\, 23 mai

Ora 12.00: Document
Radu Ioanid, Securitatea 

[i vânzarea evreilor. Istoria
acordurilor secrete dintre
România [i Israel

Invita]i: Horia-Roman Pa -
tapievici, Adrian Cioflânc\

Moderator: Adrian {erban

Ora 12.30: Carte-eveniment
Paul Celan, Opera poetic\

I. Traducere inedit\ de
George State

Invita]i: Florin Iaru, 
Marin M\laicu-Hondrari, 
George State

Moderator: Bogdan-
Alexandru St\nescu

Ora 13.00: Seria de autor
Gabriela Adame[teanu

Drumul egal al fiec\rei
zile, edi]ie definitiv\

Invita]i: Andreea
R\suceanu, Gabriela Gheor -
ghi[or, {erban Axinte

Moderator: Daniel 
Cristea-Enache

Ora 13.30: Ego-grafii
Ion Vianu, Frumuse]ea va

mântui lumea [i alte eseuri
Invita]i: Carmen Mu[at, Si-

mona Sora, Ovidiu {imonca
Moderator: Daniel 

Cristea-Enache

Ora 14.00: Seria de autor
Aurora Liiceanu

Nici alb, nici negru. 
Radiografia unui sat româ-
nesc. 1948-1998 [i Valu rile,
smintelile, p\catele. 
Psiho logiile românilor

Invita]i: C\t\lin {tef\nes-
cu, Ovidiu {imonca 

Moderator: Adrian {erban 

Ora 16.00: Cartea de media
Daniela Zeca-Buzura, 

La taclale cu idolii
Moderator:  Daniel 

Cristea-Enache

Ora 16.30: Noi traduceri 
`n Biblioteca Polirom

Haruki Murakami, 
Ascult\ cum cânt\ vântul •
Pinball, 1973

Invita]i: Angela Hondru,
Elisabeta L\sconi

Moderator: Bogdan-
Alexandru St\nescu

Ora 17.00: Ego-grafii
Vasile Ernu, Sectan]ii
Invita]i: Cristian 

Teodorescu, Zoltán Rostás,
Paul Cernat

Moderator: Adrian Botez

Ora 17.30: Ego. Proz\
Anca Vieru, Felii 

de l\mâie

Invita]i: Lumini]a Corneanu,
Eli B\dic\, Florin Iaru

Moderator: Lucian Dan 
Teodorovici

Ora 18.00: Ego-grafii
Ana Dragu, Mâini cumin]i.

Copilul meu autist
Invita]i: Marin M\laicu-

Hondrari, Bogdan-Alexandru
St\nescu

Moderator: Adrian Botez

Duminic\, 24 mai

Ora 12.00: Adriana S\ftoiu,
Cronic\ de Cotroceni

Invita]i: Traian Ungurea-
nu, Luca Niculescu

Moderator: Adrian {erban
* Evenimentul va avea loc 

la Scena C1

Ora 12.00: Cartea
Româneasc\

Bogdan Ghiu, Totul tre-
buie tradus. Noua paradigm\
(un manifest)

Invita]i: C\lin-Andrei
Mih\ilescu, Peter Sragher,
George Volceanov, 
Marina Vazaca

Moderatoare: Ana-Maria
T\bârc\

Ora 12.30: Cartea
Româneasc\

Radu }uculescu, 
Mierla neagr\

Invita]i: Carmen Mu[at,
Liviu Antonesei

Moderator: Daniel 
Cristea-Enache

Ora 13.00: Cartea
Româneasc\

Octavian Soviany, 
Moartea lui Siegfried

Invita]i: Lumini]a
Corneanu, Adina Dini]oiu

Moderatoare: Ana-Maria
T\bârc\

Ora 13.30: Politici 
publice [i integrare 
european\ 

Iordan Gheorghe
B\rbulescu, Noua Europ\.
Volumul I. Identitate [i 
model european

Invita]i: Mihaela Miroiu,
Ioan Mircea Pascu

Moderator: Adrian {erban

Ora 14.00: Cartea
Româneasc\

Cristian Teodorescu, 
{oseaua virtu]ii. 
Cartea Câinelui

Invita]i: Carmen Mu[at,
Doru Bu[cu

Moderator: Daniel 
Cristea-Enache

Ora 14.30: Fiction Ltd.
Doina Ru[ti, 

Manuscrisul fanariot
Invita]i: Eugen Negrici,

Adriana Titieni, 
Adrian Titieni

Moderator: Daniel 
Cristea-Enache

Ora 15.00: Noi traduceri 
`n Biblioteca Polirom

Umberto Eco, 
Num\rul zero

Ian McEwan, 
Legea copiilor

Kazuo Ishiguro, 
Uria[ul `ngropat

Juan Gabriel Vásquez,
Zgomotul lucrurilor 
`n c\dere

Invita]i: Vali Florescu, 
Iulia Popovici, Dana 
P`rvan-Jenaru, Eli B\dic\,
Bedros Horasangian, 
Cristian Teodorescu, 
Dan Croitoru, Marin 
M\laicu-Hondrari

Moderator: Bogdan-
Alexandru St\nescu

20-24 mai, Romexpo Bucure[ti 

EVENIMENTE POLIROM {I CARTEA ROMÂNEASC|
Cu excep]ia celor pentru care se precizeaz\ alt loc, toate evenimentele se vor desf\[ura la standul Editurilor Polirom [i Cartea Româneasc\, Pavilionul C2
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Cannes 68  — Veni vidi vedetili

Iulia Blaga

A[teptata trilogie a lui Miguel Go-
mes, Arabian Nights, a fost refu-
zat\, de pild\, `n Competi]ia Ofi-
cial\ pentru c\ are peste [ase ore
[i a fost recomandat\ pentru Un
Certain Regard, dar portughezul a
preferat s\-[i prezinte cele trei
p\r]i ale filmului `n Quinzaine
des Réalisateurs. Aceast\ sec]iu-
ne paralel\ preluat\ din 2012 de
criticul francez Édouard Wain-
trop devine tot mai atractiv\. Ar-
naud Desplechin, al c\rui Trois
souvenirs de ma jeunesse/ Golden
Years, a fost refuzat `n Compe -
ti]ie, a ales [i el QDR. 

Un Certain Regard, unde vor fi
prezentate Un etaj mai jos, de 

Ra du Muntean (premiera mondi-
al\ pe 16 mai) [i Comoara, de Cor-
neliu Porumboiu (21 mai), prezin -
t\ `n acest an [i cele mai noi filme
ale lui Apichatpong Weerasetha-
kul (Rak ti khon kaen/ Cemetery
of Splendour), Brillante Mendoza
(Taklub) [i Naomi Kawase (An,
care [i deschide sec]iunea). Juriul
UCR e prezidat de Isabella Rosse -
llini [i compus din: regizorul Hai-
faa Al-Mansour din Arabia Saudit\,
actri]a libanez\ Nadine Labaki, re-
gizorul grec Panos H. Koutras [i ac-
torul francez Tahar Rahim.

Juriul „mare“, alc\tuit din re-
gizorii Joel [i Ethan Coen (pre [e -
din]i), actorul american Jake Gyl-
lenhaal, actri]a britanic\ Sienna
Miller, cineastul mexican Guillermo
del Toro, actri]a francez\ Sophie
Marceau, actri]a spaniol\ Rossy
de Palma, cineastul canadian Xa-
vier Dolan [i muziciana Rokia
Traore din Mali, va decide palma-
resul dintr-o competi]ie plin\ ochi
[i ea de staruri. O fi bine, o fi r\u
nu vom [ti decât dup\ ce vedem
filmele, dar e clar c\ [i regizorii
europeni s-au n\r\vit `n acest an
la vedete de limb\ englez\. E cazul
lui Paolo Sorrentino, Matteo Gar-
rone, Yorgos Lanthimos (Grecia),
Joachim Trier (Norvegia) [i Mi-
chel Franco (Mexic) ale c\ror fil-
me `n limba englez\ (Youth, The
Tale of Tales, The Lobster, Louder
than Bombs [i Chronic) vor aduce
pe covorul ro[u un contingent so-
lid de vedete: Michael Caine, Jane
Fonda, Paul Dano, Harvey Keitel,
Salma Hayek, John C. Reilly, Colin
Farrell, Rachel Weisz [i Tim Roth. 

Li se adaug\ starurile care vor
reprezenta filmele celor doi ame-
ricani din competi]ie, Todd Hay-
nes (Carol) [i Gus Van Sant (The
Sea of Trees) – Cate Blanchett, Ma -
tthew McConaughey [i Ken Wata-
nabe –, precum [i protagoni[tii lui
Sicario, filmul canadianului Denis

Villeneuve – Emily Blunt, Benicio
Del Toro [i Josh Brolin – sau cei ai
lui Macbeth, al australianului
Justin Kurzel – Michael Fassben-
der [i Marion Cotillard. Al\turi de
to]i ace[tia, pe covorul ro[u de la
Grand Théâtre Lumiere va c\lca
[i Levente Molnar, actor la Tea-
trul Maghiar din Târgu Mure[ ca-
re are rol principal `n The Son of
Saul, de Laszlo Nemes, selec]iona-
rea lungmetrajului de debut al ci-
neastului maghiar fiind una din-
tre surprizele edi]iei (e singurul
debut din Competi]ia Oficial\).
Nici M\d\lina Ghenea, care are o
apari]ie `n Youth, de Paolo Sor-
rentino, nu va lipsi de pe covorul
ro[u. (Ca un detaliu picant, dele-
gatul general al festivalului, Thie -
rry Frémaux, a spus c\ nu vor mai
fi `ncurajate selfie-urile pe covo-
rul ro[u. S\ vedem cum.)

Filme fran]uze[ti 
din abunden]\

Dac\ cinemaul latino-american e
`n minoritate `n acest an, filmele
fran]uze[ti abund\ `n festival,
confirmând trend-ul pozitiv din
ultima vreme. ~n Competi]ia Ofi-
cial\ sunt nu mai pu]in de cinci
filme din Hexagon: Dheepan de
Jacques Audiard, Mon roi de Mai-
wenn, Marguerite et Julien de Va-
lerie Donzelli, La loi du marché/
A Simple Man de Stéphane Brizé
[i The Valley of Love de Guillau-
me Nicloux. Cinemaul asiatic e
`nc\ pe cai mari, cu mai multe fil-
me a[teptate `n Competi]ia Ofi-
cial\: Our Little Sister de Hiroka-
zu Kore-eda, Mountains May 

Depart de Jia Zhangke [i The 
Assassin de Hou Hsiao-hsien.

Alte filme a[teptate vor fi pre-
zentate `n Selec]ia Oficial\. Prin-
tre ele, Irrational Man de Woody
Allen, cu Joaquin Poenix `n rolul
unui profesor de filosofie care se
`ndr\goste[te de o student\ (Em-
ma Stone), anima]ia lui Pete Doc-
ter (Up) Inside Out produs\ de Pi-
xar, o alt\ anima]ie – The Little
Prince (cu vocile lui Riley Osbor-
ne, Jeff Bridges, Benicio Del Toro
[i Marion Cotillard) –  [i, last but
not least, Mad Max: Fury Road, de
George Miller, cu Tom Hardy [i
Charlize Theron. S\mân]a de
scandal a edi]iei ar putea fi Love
de Gaspar Noé, inclus ulterior
anun]\rii Selec]iei Oficiale ̀ n sub-
sec]iunea acesteia Midnight Scree -
nings. Despre love story-ul dintre
un b\iat [i dou\ fete se spune deja
c\ arunc\ `n desuetudine ce s-a
mai f\cut pân\ acum `n materie
de sex explicit. Ba[ca e [i `n 3D!...

Dup\ 30 de ani, 
un film regizat de o
femeie `n deschidere

~n alt\ ordine de idei, ca s\ nu fie
acuzat de sexism pentru c\ are
doar dou\ femei regizor `n Com-
peti]ia Oficial\, Maiwenn [i Vale-
rie Donzelli, Cannes-ul se deschi-
de pentru prima oar\ `n 30 de ani
cu un film regizat de o femeie, La
Tête haute/ Standing Tall de Em-
manuelle Bercot (prezentat `n
afara competi]iei) [i organizeaz\
un panel cu discu]ii [i mese mai
mult sau mai pu]in rotunde intitulat

„Women in Motion“. La Tête
haute, care urm\re[te un delin-
cvent juvenil de la vârsta de 6
pân\ la 18 ani [i având-o pe Cathe-
rine Deneuve ̀ n rol de judec\tor, e
o schimbare inteligent\ – poate
datorat\ noului director al festiva-
lului, Pierre Lescure (care l-a ̀ nlo-
cuit pe Gilles Jacob), dup\ atâtea
filme ale marilor studiouri ameri-
cane care deschideau pân\ acum
Cannes-ul din ra]iuni pur comer-
ciale. Debutul `n regie al lui Nata-
lie Portman, A Tale of Love and
Darkness, ecranizare dup\ Amos
Oz, se num\r\ printre cele mai
a[teptate debuturi pe Croazet\, el
fiind prezentat `n sub-sec]iunea
Special Screenings din cadrul Se-
lec]iei Oficiale. Sunt curioas\ s\
v\d [i documentarul lui Asif Ka-
padia, Amy, despre Amy Winehouse,
care e primul documentar pe care
Kapadia `l realizeaz\ de la filmul
despre Ayrton Senna (Senna, 2010).

Festivalul se termin\ `n cheie
politic\, cu documentarul francez
La Glace et le ciel de Luc Jacquet
(Mar[ul `mp\ratului/ La marche
de l’Empereur), un omagiu adus
omului de [tiin]\ Claude Laurius,
primul care a avertizat – `n 1957 –
asupra pericolului `nc\lzirii glo-
bale [i care, la 82 de ani, ̀ nc\ lupt\
pentru convingerile sale. 

Une sur l’autre (pardon de ex-
presie), nu pare o edi]ie plicti-
coas\. Dar nu m\ mai risc s\ pun
etichete `n avans. Toate edi]iile
par interesante pân\ apuci s\ vezi
filmele. „Attends que je t’explique!“
Adic\ voi vorbi despre ele aici au
fur et a mesure ce le v\d. 

Cannes-ul, care a pornit
`n 13 mai (se `ncheie `n 24
mai), `]i d\ la prima
vedere un sentiment
firesc de déjà-vu. Paolo
Sorrentino, Matteo Gar-
rone, Nanni Moretti, Gus
Van Sant, Jia Zhangke sau
Hou Hsiao-hsien `n com-
peti]ie, o anima]ie Pixar
`n Selec]ia Oficial\ [i, `n
afara competi]iei, cel mai
recent film al lui Woody
Allen (al 45-lea), la fel
(cineastul nu particip\
din principiu decât `n
afara competi]iilor), Cor-
neliu Porumboiu [i Radu
Muntean `n Un Certain
Regard [.a.m.d. Exist\, to-
tu[i, ni[te varia]ii fa]\ de
norma obi[nuit\ care ar
putea scoate a 68-a
edi]ie din rând. 

Macbeth, de Justin Kurzel

The Sea of Trees, 
de Gus Van Sant
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Arta

„Nic\ieri nu ar\]i atât de prost ca
`ntr-un selfie“, ar fi declarat direc-
torul Festivalului de Film la Cannes,
Thierry Fremauxon. Acesta a
anun]at c\, la edi]ia curent\, va fa-
ce toate eforturile pentru a interzi-
ce acest „obicei ridicol [i grotesc“
al celor care ̀ [i fac fotografii cu te-
lefonul mobil. Concluzia care se
impune imediat este c\ nimeni nu
l-a `nv\]at pe domnul Fremauxon
cum s\ `[i fac\ un selfie corect,
spontan [i natural: de exemplu, s\
]ii telefonul cât mai sus [i s\ `]i
pleci privirea atunci când vrei s\
fii misterios; s\ ̀ ]i rotunje[ti buzele

provocator atunci când realizezi
fotografia de la nivelul pieptului
sau `n oglind\; arta maxim\, dac\
`mi este permis s\ folosesc acest
cuvânt `n contextul Festivalului
de la Cannes, este s\ `]i faci sin-
gur fotografia dar `n acela[i timp
s\ par\ c\ ai fost surprins ̀ ntr-un
moment de o perfect\ autentici-
tate. 

Apropo de art\, [i vedeta TV
Kim Kardashian le-a interzis fani-
lor s\ `[i fac\ instantanee la un
eveniment pe care l-a organizat `n
urm\ cu o s\pt\mân\. ~n mod iro-
nic, evenimentul era lansarea
unui volum de selfie-uri ale vede-
tei, editorul acesteia precizând

faptul c\ „opera lansat\ `[i propu-
ne s\ demonstreze c\ selfie-ul poa-
te fi o form\ de art\“.

Alarmant este faptul c\ se con-
tureaz\, `ncet `ncet, o `ntreag\
mi[care `mpotriva nevinovatelor
auto-fotografii. Anna Wintour, re-
dactor-[ef la „Vogue“, unul dintre
liderii mi[c\rii anti-selfie, le-a in-
terzis la exclusivistul s\u bal cari-
tabil anual organizat la New York.
Sus-men]ionata Kim Kardashian
a ̀ nc\lcat regula. La fel [i Madonna,
Justin Beiber, Rihanna [i Victo-
ria Beckham. Eu a[ fi refuzat invi-
ta]ia oricum, din principii de pro-
tec]ie a libert\]ii de expresie.

Dec\derea

Nu mai devreme de anul 2013, 
selfie fusese votat cuvântul anului
de c\tre Dic]ionarul Oxford, dato-
rit\ popularit\]ii sale ̀ n social me-
dia. C\derea sa `n dizgra]ie se ex-
plic\ atât prin folosirea sa exce-
siv\, la grani]a narcisismului, cât
[i prin inven]ia unui monopod
pentru telefoane mobile. Cu un
pre] de aproximativ 50 de lei, mo-
nopodul extensibil, cunoscut [i
sub numele de selfie stick, `nde -
p\r teaz\ camera telefonului mai
mult decât ar putea-o face chiar [i
un bra] foarte lung, ̀ n a[a fel ̀ ncât
fotografiile surprind o perspec-
tiv\ mai bun\. 

~n noul val de ofensiv\ ̀ mpotri-
va selfie-urilor [i a be]elor adia-
cente se mai `nscriu [i: gr\dinile
zoologice (vizitatorii sunt ruga]i
insistent s\ nu `[i fac\ fotografii
stând cu spatele la ur[i sau tigri),
Muzeul de Art\ Modern\ din New

York [i Muzeul „Van Gogh“ din
Amsterdam, Mecca (deoarece 
selfie-ul este `mpotriva `ndemnu-
lui la modestie), cabinele de vot [i
cursele cu tauri de la Pamplona
(aici, fotografierea este interzis\
doar pentru perioada ̀ n care auto-
rul fuge efectiv de un taur). 

Ap\rarea

Cred totu[i c\ mi[carea anti-selfie
va r\mâne doar atât. O agita]ie
scur t\, indecis\, f\r\ destina]ie.
Sel fie-urile nu sunt, pân\ la urm\,
mai narcisiste decât milioanele de
poze f\cute pân\ acum `n fa]a fie -
c\rui monument sau fost monu-
ment de pe acest P\mânt. Poate c\
publicarea instant pe Facebook
nu difer\ atât de mult de acele ru-
de care insist\ s\ arate, cadru cu
cadru, fiecare fotografie din fieca-
re vacan]\ a fiec\rui nepot pe care
`l au. M\car Facebook-ul poate fi
`nchis. 

Tocmai când m\ gândeam s\ trag o fug\ pân\ la Cannes, a[a cum face toat\
lumea bun\ `n luna mai, m-a tr\snit vestea: este interzis s\ `]i faci selfie pe
covorul ro[u. Regula este proasp\t instituit\ [i – ar trebui s\ le spun\ cineva –
cam tiranic\. Cred c\ `n condi]iile astea nici nu am s\ merg. F\r\ selfie, cum pot
dovedi c\ am fost acolo? De unde a[ putea [ti câ]i prieteni se bucur\ pentru mine
dac\ nu `mi num\r like-urile de la fotografie? Dar mai ales, sunt hot\rât\ s\ iau o
pozi]ie ferm\ `mpotriva cenzurii: de ce a devenit la mod\ s\ fii anti-selfie?

Selfie `n dizgra]ie De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Programul face parte din noul pro-
iect de management al Muzeului 
Literaturii Ia[i, având drept scop
sprijinirea eficient\ a creatorilor
contemporani. ~n acela[i timp, rezi-
den]ele FILIT pentru scriitori ro-
mâni vizeaz\ [i promovarea unor
locuri simbolice pentru literatura
român\, respectiv Ia[i [i Ipote[ti.

„Cred c\ un Muzeu al Literaturii
trebuie s\ se ocupe deopotriv\ de
promovarea patrimoniului [i de sti-
mularea crea]iei contemporane, nu
e bine s\ r\mân\ cu fa]a ̀ ntoars\ doar
spre trecut. ~n fiecare an FILIT-ul
vine cu proiecte noi privind tra-
duc\torii [i autorii, proiecte care se
deruleaz\ pe `ntreg parcursul anu-
lui, c\ci festivalul nu se `ntâmpl\
doar ̀ n cele cinci zile de efervescen]\

incredibil\, ci [i `n restul timpului.
Prin reziden]ele FILIT pentru scrii-
tori români venim ̀ n ̀ ntâmpinarea
unei nevoi reale, `ncercând s\ um-
plem o lacun\ impardonabil\ `n
fun c]ionarea sistemului cultural
românesc. Deocamdat\ lans\m, ex-
perimental, trei reziden]e. Dac\ lu-
crurile vor merge bine [i proiectul
`[i va g\si ecoul pe care ̀ l a[tept\m,
anul viitor vom suplimenta num\ -
rul acestora.“ (Dan Lungu, director
MLR Ia[i)

Programul cuprinde 2 reziden]e
FILIT la Ia[i (Muzeul Literaturii
Române Ia[i) [i 1 reziden]\ FILIT la
Ipote[ti (Memorialul Ipote[ti, Bo-
to[ani). Fiecare reziden]\ se deru-
leaz\ pe o perioad\ de 30 de zile, `n -
tre 1 iulie [i 31 octombrie 2015, ̀ ntr-un

interval ales de c\tre beneficiar. 
Pentru `nscriere, autorul/autoa-

rea trebuie s\ preg\teasc\ ur m\ -
toarele:
1. formular de `nscriere, disponibil
electronic pe site-ul www.mu ze ul li -
te raturiiiasi.ro;
2. copie dup\ cartea de identitate;
3. numele proiectului de reziden]\
[i o scurt\ descriere (max. 2.000 de
semne); 
4. curriculum vitae.

Beneficiarul reziden]ei are obli -
ga]ia de a scrie un text despre Ia[i
sau Ipote[ti (min. 10.000 semne),
precum [i de a participa activ la
unul dintre evenimentele culturale
ale MLR Ia[i pe perioada reziden]ei.

De asemenea, `n momentul pu-
blic\rii, autorul trebuie s\ men]io-
neze faptul c\ textul a fost scris cu
sprijinul reziden]ei FILIT pentru
scriitori români.

Perioada de `nscriere este 27
aprilie – 27 mai 2015, iar dosarele se
vor transmite `n format electronic
la adresa muzeul.literaturii@
gmail.com. Dup\ evaluarea dosare-
lor, rezultatele vor fi anun ]ate la da-
ta de 15 iunie 2015, pe site-urile
www.muzeulliteraturiiiasi.ro [i
www.filit-iasi.ro. 

Persoan\ de contact: Daniela {te-
fan (Ia[i, str. V. Pogor, nr. 4, 700110,
tel.: +40  0232.410.340, +40 747.499.400)

Programul de reziden]e pentru

scriitori români este al treilea pro-
iect cultural de acest gen, lansat de
FILIT. ~n anul 2014 a fost lansat pro-
iectul „Reziden]e FILIT pentru tra-
duc\tori str\ini“, aflat acum la a do-
ua edi]ie, prin care 6 tradu c\ tori
str\ini sunt sprijini]i anual, precum
[i proiectul de promovare a muzee-
lor literare ie [ene, ̀ n urma c\ruia a
fost publicat\ o carte despre sone-
tistul Mihai Codreanu, scris\ de
Viorel Ili[oi.

Anul acesta, edi]ia a III-a a Festi-
valului Interna]ional de Literatur\
[i Traducere Ia[i va avea loc `n pe-
rioada 30 septembrie – 4 octombrie
2015, reunind mari nume ale litera-
turii [i lumii culturale. 

FILIT lanseaz\ programul de
reziden]e pentru scriitori români
Festivalul Interna]ional de Literatur\ [i Traducere Ia[i
(FILIT) lanseaz\ un nou program care `ncurajeaz\
crea]ia contemporan\: Reziden]e FILIT pentru scrii -
tori români. Ini]iativa apar]ine Muzeului Literaturii
Române Ia[i [i este dezvoltat\ `n colaborare cu
Memorialul Ipote[ti – Centrul Na]ional de Studii 
„Mihai Eminescu“. Prin acest program, trei autori
români vor beneficia de transport [i cazare timp de 
o lun\, precum [i de o sum\ forfetar\ de 2.000 RON.
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Autorul articolului porne[te de la
exemplul ora[elor de pe litoralul
britanic. Odinioar\ sta]iuni de va-
can]\ la mod\, ele au `nceput s\
devin\ tot mai pu]in interesante
pentru turi[ti ̀ ncepând din anii ’70,
de când excursiile ̀ n destina]ii exo -
tice s-au ieftinit considerabil.

Ast\zi, aceste ora[e au o rat\ a
[omajului mare, str\zile principa-
le sunt pline de magazine goale,
iar s\r\cia este comparabil\ cu cea
din marile centre urbane.

Dar, ̀ ntre 2008 [i 2010, guvernul
Marii Britanii a aprobat ini]iativa
„Sea Change“ de finan]are a unor
scheme de regenerare economic\
prin cultur\ [i art\. S-au investit
62 de milioane de dolari `n 34 de
proiecte de „`mbun\t\]ire cultu-
ral\“ de-a lungul litoralului.

Astfel, `n aceste ora[e [i sta -
]iuni [i-au f\cut apari]ia numeroa -
se cl\diri moderne, opere de art\

publice, s-au deschis numeroase
galerii de art\, cea mai mare parte
finan]ate din bani publici [i, `ntr-o
m\sur\ mult mai mic\, din fon-
duri private.

BBC d\ ca exemplu galeria „Tate
St. Ives“ din St. Ives, Corn wall, des -
chis\ acum dou\ decenii, o galerie
care, recent, s-a extins pentru a
g\zdui colec]ia de art\ modern\.
Un alt exemplu este galeria „Tur-
ner Contemporary“, des chis\ `n
2011 `n Margate. De asemenea, `n
Hastings, un fost sat de pescari, 
s-a deschis galeria „Jerwood“, ce
g\zduie[te o colec]ie de art\ din se-
colele XX [i XXI, plus spa]ii pentru
expozi]ii temporare. La fel, pe
coasta nord-vestic\, o alt\ sta]iu-
ne foarte popular\ `n anii ’50,
Blackpool, `ncear c\ [i ea s\ se re -
inventeze prin cultur\.

Acest tip de transformare ur-
ban\, scrie „BBC Culture“, nu se
limiteaz\ numai la ora[ele de pe
litoral sau numai la Anglia. ~n
`ntreaga lume ideea regener\rii
urbane prin sus]inerea vie]ii cul-
turale este un concept [i o practic\
popular\ ̀ n ultimele dou\ decenii.
Astfel de strategii au fost folosite
`n Istanbul, Barcelona, Boston,
To ronto sau Mexico City, ora[e
afectate de schimb\ri economice

majore. „Construirea de galerii,
`n curajarea apari]iei cafenelelor,
investi]iile ̀ n art\ au fost adoptate
ca modalit\]i de re`nnoire“, decla r\
pentru „BBC Culture“ profesorul
universitar James Heartfield, au-
tor al c\r]ii The Creativity Gap.

Regenerarea 
prin cultur\

Articolul spune c\ aplicarea unor
astfel de strategii a ̀ nceput ̀ n anii ’80,
când s-a f\cut sim]it\ nevoia de al-
te politici economice ca r\spuns la
efectele deindustrializ\rii. Rege-
nerarea prin cultur\ pare s\ fi dat
rezultatele scontate, de exemplu,
`n Glasgow, care a devenit Capi-
tal\ European\ a Culturii `n 1990
[i, apoi, `n Bilbao, unde deschide-
rea Muzeului Guggenheim a avut
ca efect [i o cre[tere substan]ial\ a
num\rului turi[tilor. 

Acest model economic a fost
apoi utilizat ̀ n multe alte locuri ̀ n
lume, iar strategii s-au l\sat influ-
en]a]i de ideile despre „ora[ele crea -
tive“ ale lui Richard Florida, au-
tor al c\r]ii The Rise of the Creati-
ve Class. Aduce]i trend-setteri
creativi `n zona ce trebuie regene-
rat\ [i banii vor veni dup\ ei, spu-
ne Florida. 

„Pe de alt\ parte“, afirm\ Dave
O’Brien, lector specializat `n In-
dustrii culturale la City University
din Londra, „au survenit schim -
b\ri ̀ n ideea de cultur\ [i ̀ n ceea ce
prive[te scopul ei social [i public.
Regenerarea economic\ prin art\
are dou\ scopuri: unul material,

de a `mbu n\ t\]i economia local\,
[i unul terapeutic, de a ajuta con-
struirea unei comunit\]i, afirma-
rea unei identit\]i, [i de a-i face pe
oameni s\ se simt\ mai bine ca lo-
cuitori ai ora [ului lor“.

Cel mai bun exemplu al unei
asemenea strategii, scrie „BBC
Culture“, este programul Capital\
Cultural\ European\ a c\rui mi-
siune declarat\ o reprezint\ „cele-
brarea bog\]iei [i diversit\]ii cul-
turale europene“, sus]inerea sen-
timentului de apartenen]\ euro-
pean\, „regenerarea ora[elor, `m -
bun\t\ ]irea profilului lor interna -
]ional, `ncurajarea turismului [i
`mbu n\ t\]irea imaginii ora[ului ̀ n
ochii propriilor locuitori“.

La `nceput, `n cadrul acestui
program, au fost alese ora[e aso-
ciate cu marea cultur\ (Atena,
Floren]a, Paris), pe urm\ criterii-
le de selec]ie s-au `ndreptat spre
ideea „de ce ar putea deveni un
ora[ din punct de vedere cultural“.

Succes sau e[ec?

Dar, `n cele din urm\, dau aceste
politici rezultatele scontate?, se
`ntreab\ „BBC Culture“. Nu chiar,
afirm\ articolul. 

„Problema const\ `n distribu -
]ia inegal\ a beneficiilor“, spune
Dave O’Brian. „Cea mai pertinen -
t\ `ntrebare este: cine câ[tig\ din
investi]ia `n cultur\? Dezvoltato-
rii imobiliari pun mâna pe o mare
parte din profitul unei regener\ri
culturale, `n vreme ce publicul lo-
cal tinde s\ simt\ numai beneficiile

strict culturale precum accesul la
muzee sau participarea la festiva-
luri“.

Se vede c\, `n urma aplic\rii
unei astfel de politici de regenera-
re, exist\ tendin]a cre[terii veni-
turilor mijlocii [i mari `n detri-
mentul celor mici. Cre[terea pre -
]u lui caselor, spune „BBC Cultu-
re“, citat\ deseori drept o m\sur\
a succesului, nu este `n mod nece-
sar [i un rezultat pozitiv [i se tra-
duce, de cele mai multe ori, prin
faptul c\ cei cu venituri modeste
sunt sili]i s\ se mute `n alte zone.

Articolul mai spune c\, de[i
programul Sea Change sus]ine c\
a fost un succes, rezultatele econo-
mice nu sunt tocmai pe m\sur\.
La 100 de milioane de lire sterline
investi]i, Sea Change se laud\ cu
apari]ia a 700 de locuri de munc\,
ceea ce `nseamn\ [apte locuri de
munc\ la fiecare milion investit.
Asta fiindc\, spune autorul artico-
lului, „regenerarea cultural\, ca
model, nu trebuie s\ `nlocuiasc\ o
strategie economic\ s\n\toas\“.

De asemenea, un alt aspect pare
a fi calitatea `n sine a acestei re-
gener\ri culturale. „Când cultura
este impus\ de sus“, avertizeaz\
Heartfield, „ea se supune altor sco -
puri, deta[at\ de oameni, [i, ̀ n con-
secin]\, arta `n sine sufer\“.

„Un lucru e sigur“, conchide „BBC
Culture“. „Cât timp proble mele eco -
nomice persist\ `n ora[e le `n care
se aplic\ strategiile de regenerare
cultural\ se vor g\si tot mai pu ]ini
bani pentru astfel de proiecte.“

Ideea de a revitaliza eco-
nomic un ora[ prin inves -
ti ]iile `n cultur\ atrage
mult\ aten]ie, dar
func]ioneaz\ ea cu
adev\rat?, se `ntreab\
„BBC Culture“.

Poate salva cultura un ora[?

Muzeul Guggenheim din Bilbao

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu



„Nu mai exist\ staruri `n
Fran]a“, a declarat Deneuve 
`ntr-un interviu acordat publi-
ca]iei „Journal du Dimanche“.
„Un star este o persoan\ care tre-
buie s\ se arate pu]in [i s\ fie re-
zervat\. Odat\ cu apari]ia digita-
lului, intruziunea `n via]a pri-
vat\ este permanent\. Vedem o
mul ]ime de oameni foarte ce-
lebri, care au milioane de «follo-
wers», dar care nu au f\cut, de

fapt, nimic, niciodat\.“
Nabilla, o tân\r\ vedet\ de

reality-show din Fran]a, s-a sim -
]it vizat\, probabil, de p\rerea
Catherinei Deneuve [i a comen-
tat imediat pe Twitter: „este o b\ -
trân\ geloas\ [i acr\“. Tweet-ul a
fost [ters imediat. Dar, comen-
teaz\ media, Deneuve, care a
`mplinit 71 de ani, nu se mai preo-
cup\ de ceea ce crede lumea [i, de
câ]iva ani, este foarte deschis\ [i

tran[ant\ `n interviurile sale.
Deneuve admite c\ are o rela -

]ie „limitat\“ cu tehnologia. Cre-
de c\ telefoanele mobile sunt
foarte practice. „E minunat c\ po]i
face fotografii cu ele, dar detest
selfie-urile“, spune vedeta. „Sel-
fie-urile banalizeaz\ totul. E cum-
plit\ ideea aceasta c\ ne privim
permanent f\când ceva [i uit\m
s\ tr\im.“

Anul acesta, [i organizatorii
Festivalului de la Cannes duc o
campanie pentru a limita selfie-
urile pe covorul ro[u. „Este de -
seori extrem de ridicol [i gro-
tesc“, a declarat directorul gene-
ral al festivalului, Thierry Fré-
maux.
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Egiptul va
reconstrui Farul
din Alexandria
Una dintre cele [apte minuni ale lumii, disp\rut\
de secole, ar putea vedea din nou lumina zilei.

Consiliul Suprem al Antichit\]ilor egiptene a
aprobat un plan al autorit\]ilor locale de a recon-
strui legendarul Far din Alexandria. Proiectul a
primit [i acceptul pre[edintelui egiptean Abdel
Fattah Al-Sissi [i, practic, mai lipse[te doar acor-
dul guvernatorului regiunii pentru demararea
lucr\rilor. 

Farul din Alexandria a fost ridicat `n jurul anu-
lui 280 `.e.n., pe insula Pharos. Cu o `n\l]ime de
110-130 m, el a fost vreme de secole cea mai `nalt\

cl\dire construit\
de om. Afectat\ de
cu tremure, struc-
tura s-a pr\ bu[it la
`n ce putul secolu-
lui al XIV-lea.

Proiect aproape
faraonic, noul Far
ar putea fi ridicat
la doar câteva zeci
de metri de ampla-
samentul original.
Odat\ finalizat\
con struc]ia, ea va
face pereche cu pi-
ramida lui Kheops,
singura minune a
lumii antice care a
rezistat `n timp.

Keith Jarrett:
dou\ albume
pentru 70 de ani
Casa de discuri ECM a lansat dou\ noi albume
Keith Jarrett pentru a serba ziua de na[tere a ce-
lebrului pianist, care a ̀ mplinit 70 de ani pe 8 mai.

Sunt dou\ noi discuri ce „`ngroa[\ deja enor-
ma discografie“ a lui Jarrett, care are peste 80 de
titluri `n catalogul ECM, constând `n albume de
studio, discuri live [i reedit\ri.

Primul album con]ine `nregistr\ri din dou\
concerte din 1984 [i 1985 `n care Jarrett interpre-
teaz\, al\turi de o orchestr\ simfonic\, com po -
zi]ii de Samuel Barber [i de Béla Bartok.

Al doilea album, numit Creations, este o cule-
gere de improviza]ii selectate de Keith Jarrett din
`nregistr\rile a [ase concerte din timpul ultimu-
lui s\u turneu mondial, din 2014.

Pianist prodigios, scrie „Le Figaro“, Keith Jar-
rett a revolu]ionat arta jazz-ului contemporan la
`nceputul anilor ’70.

Catherine Deneuve:
„Nu mai exist\
staruri `n Fran]a!“
Prezent\ la Cannes cu noul ei film, La Tête Haute
(`n deschi derea celei de a 68-a edi]ii a festivalului),
marea doamn\ a cinemaului francez s-a plâns 
de faptul c\ tehnologiile digitale au distrus
adev\ratele vedete.



Cling clooooong!

— Bun\ seara, a]i f\cut comand\
la pizza, da?
— Da.
— Ave]i trei Calzone si o Capricio-
sa. Cu dou\ sosuri dulci [i unul pi-
cant.
— Da.
— Pofti]i. V\ cost\ 88 de lei.
— Vai, este cald\. Mul]umesc fru-
mos, de obicei ajungea rece la des-
tina]ie, c\ st\m destul de departe.
— Eh, am f\cut tot posibilul s\ vin
`n cel mai scurt timp.

— Pofti]i banii.
— Aici ave]i bonul fiscal. V\ dau
imediat doi lei rest.
— A, nu, nu, nu, sunt pentru tine,
pentru promptitudine. Dar hai, ca
s\ nu fie nici a[a, nici a[a, d\-mi
un leu.

Dup\ 40 de minute.
Cling cloonng!

— Bun\ seara din nou. Pofti]i, v-am
adus bonul fiscal pentru bac [i[.
— Vaaai, dar nu trebuia.
— Ba trebuia, a[a e legea acum.
Dac\ nu fiscalizez fiecare b\nu]
primit, am probleme.
— Bravo, dom’le, felicit\ri pentru
corectitudine. Uite, pentru asta,
meri]i [i cel\lalt leu.
— Nu, chiar nu este cazul.
— Ba chiar insist! E[ti un tip de 

isprav\ [i lucrul \sta trebuie apre-
ciat [i recompensat.

Dup\ alte 40 de minute.
Cling cloonng!

— Tot eu sunt.
— Da, ce s-a `ntâmplat?
— Pofti]i bonul pentru cel\lalt leu.
— Nu se poate a[a ceva! Ai f\cut
atâta drum ca s\ ̀ mi aduci ̀ nc\ un
bon de bac[i[?
— Din p\cate, da.
— B\i, dar \[tia chiar sunt ne -
sim]i]i, pun lumea pe drumuri de-
geaba.
— Ei, uneori nu e chiar degeaba.
Unii clien]i las\ mai mult de un leu.
— Eh, nu cred c\ asta conteaz\.
Bac[i[ul este mai mult un simbol,
arat\ mul]umirea clientului fa]\
de serviciul care i s-a oferit, iar as-
ta nu se prea poate m\sura ̀ n bani. 
— Am ̀ n]eles. V\ salut, la revedere!
— Stai pu]in! So]ia mea zice c\ pi -
zza Capriciosa a fost nemaipome-
nit de bun\. Ave]i cuptor cu lemne?
— Da.

—{i b\nuiesc c\ e foarte important
s\ [tii cum anume se face focul.
— E foarte important focul, `ntr-a -
dev\r. Dac\ e prea puternic, arde
pizza. Dac\ e prea moale, se face
greu [i se ̀ nt\re[te blatul. Noi avem
un fochist special angajat pentru asta.
— Exact cum am crezut [i eu. Te
rog, f\r\ comentarii, d\-i din par-
tea mea \[tia 50 de bani. Nu m\ uit
la bani când vine vorba de calitate. 
— Haide]i, v\ rog, c\ trebuie s\ fac
drumuri cu nemiluita pentru bo-
nurile astea fiscale. Gândi]i-v\ cui
mai vre]i s\ da]i bac[i[, s\ mai re-
vin o singur\ dat\.
— P\i gata, c\ doar nu o s\-i dau
patronului. A, stai a[a, s\-i spui fo-
chistului s\ ̀ mpart\ banii cu feme-
ia de serviciu. C\ nu am g\sit nici
un fir de p\r, `nseamn\ c\ e o per-
soan\ curat\ [i spal\ pe jos cu sim]
de r\spundere. Am mai mâncat eu
prin alte p\r]i [i g\seam floci prin
salam.
— Din p\cate, femeia de serviciu
nu poate s\ v\ emit\ bon, ea e an-
gajat\ pe drepturi de autor.
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Naratorul omniscient, care re-
zolv\ pocnind din degete g\urile
din scenariu, explic\ cum de-a
ajuns Adaline Bowman nemuri-
toare la 29 de ani, `n urma unui
accident auto [i a fulgerului care
a lovit-o, modificându-i structura
celular\ (Nu `ncerca]i acas\!). De
la primul cadru al filmului –
P\mântul v\zut din spa]iu –, care
deschide povestea printr-o per-
spectiv\ larg\, [i pân\ la imagini-
le din interiorul corpului lui Ada-
line (deci universul mare se re-
flect\ `n cel mic, da?) e[ti invitat
s\ dai un cec `n alb acestui film,
de[i e semnat de un regizor necu-
noscut (Lee Toland Krieger). Dar,
dup\ introducerea consistent\ [i
dup\ ce sulul vie]ii lui Adaline
`ncepe s\ se desf\[oare un pic, `]i
dai seama c\ acul pick-up-ului a
s\rit [i pentru scenari[ti [i c\
nici ei n-au [tiut ce s\ fac\ cu nes-
fâr[ita via]\ a lui Adaline. Secre-
tul lui Adaline e un exemplu ideal
de film construit prost pe o idee
ofertant\, pentru c\ nimeni nu
pare s\ se descurce cum trebuie
cu tinere]ea f\r\ b\trâne]e de ca-
re beneficiaz\ eroina. Nici ea,
c\ci fuge inexplicabil dintr-un loc

`ntr-altul (de[i FBI-ul a dorit la un
moment dat doar „s\ ̀ i pun\ câte-
va `ntreb\ri“), nici fiica (inter-
pretat\ de Ellen Burstyn la vârsta
senectu]ii) care, de la un punct
`ncolo, are totu[i nevoie de ajutor
(`ntâlnirile mam\ tân\r\-fiic\
b\bu]\ sunt complet aiurea), nici
numero[ii iubi]i l\sa]i cu ochii-n
soare când eroina se `ndr\ gos -
te[te, pentru c\, ghici ciuperc\ ce-
i, nemurirea lui Adaline o exclu-
de din „cercul strâmt“ al oameni-
lor. |sta-i tot secretul.

Dac\ nu cer prea mult, mi-ar fi
pl\cut s\ g\sesc `n aceast\ poves-
te ([i, la un moment dat, parc\ o
luase `ntr-acolo) o metafor\ pen-
tru banala noastr\ existen]\. Ce
facem când totul pare c\ se re-
pet\, când „am mai v\zut filmul
\sta“, când experien]ele ne duc
mereu `n acela[i punct? Cum
spargem vraja? Sau, mai mult de
atât, cum explic\m senza]ia c\
am mai tr\it unele situa]ii sau `n
alt\ epoc\? Din p\cate pentru
to]i, Adaline chiar c\ are de ce se
plictisi pentru c\ ̀ n via]a ei inter-
minabil\ n-a f\cut mare lucru, ci
doar a avut rela]ii cu b\rba]i
al\turi de care nu a putut r\mâne,

[i, când realizezi asta, filmul se
transform\ `ntr-o lung\ telenove -
l\, iar Blake Lively, oricât de de-
corativ\ pare ini]ial cu vestimen-
ta]ia ei atemporal\ devine mult
prea plicticoas\ cu acela[i set de
expresii faciale suave [i zâmbete
de ciut\ r\nit\ (semn c\ nu are, to-
tu[i, for]\ s\ ]in\ un film ̀ n spate).

Cred c\, de fapt, momentul
când spectatorul clacheaz\ (cel
pu]in a[a s-a ̀ ntâmplat cu mine) a
fost cel `n care apare tân\rul mi-
liardar trendy-flendy, b\rbos,
glu  me], insistent [i care face ca-
dou c\r]i `n edi]ii princeps. Fiind
interpretat [i de un actor de mâ-
na a ]â[pea (olandezul Michiel
Huisman), el face umbr\ cu bar-
ba lui peste toat\ povestea [i pr\ -
vale tone de melas\ peste capul

`ngândurat de vremi al lui Adali-
ne. Jocul seduc]iei e atât de fals [i
de prost scris `ncât apari]ia lui
Harrison Ford `n postur\ de tat\
al b\rbosului [i fost iubit din tine-
re]e al lui Adaline te prinde cu
garda jos. Ce caut\ bietul Harri-
son Ford? Cum l-au momit? De ce
e a[a mior]\it? Ajungi, pe alte c\i
decât cele dorite de realizatori, s\
`]i dore[ti ca povestea s\ se termi-
ne cât mai repede [i Adaline s\
nu mai sufere. {i asta se `ntâm -
pl\, har Domnului, când deja e[ti
cu un picior afar\ din sal\. 

Astfel de siropuri cer filme de
groaz\, acum am `n]eles!

Secretul lui Adaline/The Age of
Adaline, de Lee Toland Krieger. 
Cu: Blake Lively, Michiel Huisman,
Harrison Ford, Ellen Burstyn

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Noua lume
~ntr-o singur\ licita]ie Christie’s

s-au stabilit dou\ recorduri mon -
diale: cea mai scump\ pictur\ (Les
Femmes d’Algers a lui Picasso –
versiunea O, una dintre cele [ase
varia]iuni pe-aceea[i tem\ din De -
lacroix) [i cea mai scump\ sculp -
tur\ (L’ homme au doigt al lui
Giacometti). Femeile lui Picasso 
s-au dat cu 179 de milioane de dolari
(adic\ 35.000 pe centimetru p\trat,
dup\ cum calcula cineva), iar
b\rbatul lui Giacometti cu 141.3
milioane de dolari (cu tot cu taxe).
Recordul e pentru cele mai scumpe
opere de art\ vândute la o licita]ie.
Dac\ e s\ ne uit\m la cele mai scum -
pe picturi din lume, atunci Les
Femmes d’Algers e de-abia pe locul
4. ~n februarie, Qatar-ul a cump\rat
When Will You Marry? a lui Gau -
guin cu 300 de milioane de dolari. ~n
2011, tot Qatar-ul d\duse 274 de
milioane pentru Les Joueurs de
cartes a lui Cézanne. Miliardarul
rus Dmitri Rybolovlev pl\tise [i el
186 de milioane pentru un Rothko,
crescându-i cota pân\ pe Marte.
Acum se ceart\ cu dealerul de art\,
acuzându-l c\ l-a indus `n eroare
apropo de pre]. ~n ultimii ani, pia]a
de art\ a luat-o razna de tot. Averile
cresc, cotele cresc, absurdul se-n -
gra[\. Jerry Saltz, unul dintre cei
mai acizi critici de art\ din Ame -
rica, a publicat ̀ n „Vulture“ un text
extrem de trist despre desp\r]irea
de tabloul lui Picasso: „Ia-]i la re -
vedere pentru totdeauna de la Fe -
meile din Alger ale lui Picasso“.
Cum tabloul a fost cump\rat prima
dat\ la numai un an dup\ ce-a fost
pictat, el a stat mai mult `n colec]ii
private, fiind `mprumutat foarte
rar pentru expozi]ii. Marele public?
Cui `i mai pas\ de asta? Un muzeu
n-o s\ aib\ niciodat\ la fel de mul]i
bani cât are Qatar-ul `n buzunarul
de la spate. {i nici n-o s\ apar\ prea
curând vreo lege intern\ a caselor
de licita]ii care s\ condi]ioneze
achizi]ionarea unei opere de art\ cu
donarea ei c\tre o colec]ie public\.
Adrian Ghenie, cel mai bine vândut
artist român (formula `n sine e odi -
oas\), declar\ pentru „New York
Times“: „Pia]a e complet nebun\. E
frustrant s\ vezi c\ oamenii fac atât
de mul]i bani atât de repede. Mi se
pare c\ sunt speculat. {i nu-i vorba
de mine. Asta-i noua lume a artei“.

483

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

Bobi 

Film

Iulia Blaga
Lehamite

Onestitate
fiscal\

Secretul lui Adaline `ncepe – orice s-ar spune –
destul de tentant, cu mai multe imagini ale unei
tinere (Blake Lively) cu un fizic atemporal (ar putea
fi, totu[i, anii ’40) despre care un narator misterios
ne d\ diverse informa]ii, cam ca `n Amélie. 
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