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INTERVIU CU REGIZOAREA
ANCA DAMIAN

„Pentru fiecare
film trebuie s\
fac lucruri care
nu sunt la
`ndemâna oricui“

Iulia Blaga

Muntele magicare tot ce-i trebuie
ca s\ trezeasc\ interesul unui spec -
tator mof turos. Anca Damian,
poate cel mai cosmopolit regizor
român al momentului, po veste[te
despre dificult\]ile [i satisfac]iile
unui asemenea proiect.

» pag. 8-9

Citi]i articolul semnat de C\t\lin Hopulele `n » paginile 2-3

~nc\l]at cu pantofii buni, lustrui]i pân\ când, aplecat deasupra lor, i se vede reflexia fe]ei, cu haina
de nurc\ sclipitor de bine `ntre]inut\ [i cu p\l\ria cu pene, care se a[az\ cochet deasupra noii
coafuri, teatrul a p\r\sit s\lile somptuoase. A intrat, scuturându-[i cojoacele, ca b\trâna Dochia, `n
hale abandonate, `n baruri `nguste [i slab luminate, `n cl\diri aflate `n paragin\, `n depouri, `n g\ri, `n
fabrici, printre muncitori [i oameni de rând. Teatrul se mut\, `ncet-`ncet, sub ochii no[tri, de câ]iva
ani, `n zona spa]iilor neconven]ionale, `mpins de entuziasmul tinerilor actori care, cel mai des,
alunga]i de `nchistarea [i de greutatea p\trunderii `n sistem, se-mbarc\ `n proiecte independente. 

Românii e de[tep]i

Din cafenele cochete 
`n hale abandonate,
teatrul prinde via]\ `n
spa]iile neconven]ionale 

Cronic\ de carte

Romanul unei
pianiste 

Alina Purcaru

A trebuit s\ `nceap\ un mare festi-
val de muzic\ clasic\, Festivalul
„Geor ge Enescu“, pentru ca, `n
sfâr[it, s\ ajung la ~ntoarcerea la
Salem, cartea pianistei Hélène Gri-
maud. E un vo lum hibrid, compo -
zit, greu de plasat `n categoria stric -
t\ a romanului, o carte `n care fan-
tezia, de inspira]ie romantic\, e
amestecat\ uneori mai discret, alte-
ori la voia impulsului, cu detalii au-
tobiografice, pagini confesive, con -
vingeri politice [i pasaje eseistice. 

» pag. 10

Taman `n România
Radu Pavel Gheo

Pân\ nu demult ne-am am\git cu
gândul c\ pe noi criza refugia]ilor
din Siria nu ne prive[te, din mo-
ment ce coloanele de fugari ne
ocoleau sistematic ]ara. Acum, oda -
t\ cu stabilirea unor cote obli ga -
torii de refugia]i pentru fiecare stat
membru UE, am `nceput s\ vedem
c\ nu e a[a. 

» pag. 5



C\t\lin Hopulele

~n lumea teatrului se poart\ de
mai mul]i ani o dezbatere cu
privire la forma `n care acesta se
va dezvolta. Exist\ o tab\r\ care
spune c\ s\lile mari de teatru,
somptuoase, atrag acela[i public
dintotdeauna [i c\ teatrul care ex-
ist\ acolo pare, cu excep]iile de
rigoare, a[ternut `ntr-un alt timp
[i o alt\ realitate. Iar c\, la polul
opus, teatrul independent, lipsit
de resurse, dar mânat de entuzias-
mul [i pasiunea celor tineri, [i
care a ocupat barurile [i restul
spa]iilor neconven]ionale, respir\
un aer de viitor – al spectacolului
pe-o scen\ improvizat\, ce poate fi
o barc\ pe un lac, un tramvai `n
mi[care sau tejgheaua unui bar
`ngust. De cealalt\ parte, exist\
tab\ra care argumenteaz\ c\ s\ -
lile mari de teatru au ceva aparte,
ceva care nu va putea fi g\sit nici -
odat\ `n baruri sau hale p\r\site.
Un aer care dovede[te c\ teatrul
este cu adev\rat una dintre artele
sacre, una aparte, cu un public ra-
finat, al c\rui loc nu este `n ba -
ruri, ci `n fotoliile `n care te-adân -
ce[ti [i din care prive[ti, transpus,
cum prinde via]\ realitatea ce ]i se
creioneaz\ pe scen\.

~ns\ `n ultimii ani, publicurile
[i speciile de teatru s-au individu-
alizat. Regizorii, actorii [i criticii
de teatru cu care s-a consultat „Su-
plimentul de cultur\“ spun c\
publicul care vine la spectacolele
organizate `n spa]ii neconven]io -
nale nu e `ntocmai acela[i cu cel
care merge la Teatrul Na]ional, cu
excep]ia cunosc\torilor. C\ cele
dou\ forme ar putea g\si metode
de convie]uire [i de conlucrare, c\
sacralitatea teatrului se p\streaz\
oriunde este dus\ de tinerii actori

care dau via]\ unei piesei. Din sa -
l\-n hal\.

„Nu v\d diferen]a 
s\ joci pentru 
750 sau 20 de oameni“

Dac\ teatrul independent ar fi s\
explodeze `n Ia[i, ar avea materie
brut\ suficient\ pentru a-[i putea
alimenta zeci, poate chiar sute de
spectacole, cu spa]ii neconven]io -
nale. De la cele pl\cute [i agrea -
bile, cafenele cochete, baruri `n -
grijite [i aerisite, pie]e mari, reno-
vate, poate chiar [i un pietonal
(criticat, dar `nc\p\tor [i cu vizi -
bilitate), la cele, semnificativ mai
multe, p\r\site, abandonate, in-
trate `n degradare – hale, uzine,
practic majoritatea cl\dirilor din
vechiul cartier industrial al Ia[ului.

Iar din aceste spa]ii, `ngrijite sau
nu, actorii ie[eni sper\ c\ teatrul
poate rena[te. „Cred c\ extrage -
rea spectacolului de teatru, a per-
formance-ului, din s\lile obi[nu-
ite de teatru e o completare abso-
lut necesar\. ~ncep s\ cred tot mai
pu]in `n cel de-al patrulea perete
care delimiteaz\ actul artistic de
public, care d\ acel aer de intangi-
bilitate, de separare; consider c\
asta poate conduce doar spre izo-
lare. E nevoie ca publicul s\ fie tot
mai implicat, ca produc]iile artis-
tice s\ vorbeasc\ mai mult despre
realit\]ile de ast\zi, despre prob-
lemele [i chestiunile arz\toare la
ordinea zilei“, crede Cosmin Panai -
te, actor ie[ean. Cosmin spune c\
o produc]ie independent\, adesea
muncit\ pe brânci, `n care actorii
asambleaz\ [i desfac decorul,

aduc recuzita, strâng dup\ ei [i
preg\tesc scena, las\ se se `ntre-
vad\ un entuziasm al celor impli-
ca]i, dorin]a [i nevoia lor de expri-
mare, `ns\ va suferi „din multe
alte puncte de vedere“. „Totu[i, eu
nu-mi dau seama exact dac\ e o
diferen]\ s\ joci pentru 750 de
spectatori sau pentru 20“, spune
acesta. Teatrul independent, `n
viziunea lui Cosmin, este unul
s\rac, nu prin implicarea sau pa-
siunea celor care creeaz\ proiec -
tele ce-i dau via]\, ci prin resurse-
le puse la dispozi]ia lor. Bugetul
`ncape adesea ̀ ntr-un portofel mai
mic, mijloacele sceno-tehnice
sunt aproape inexistente – ecleraj,
sonorizare, dimensiuni ale spa]iu-
lui de joc, decoruri, recuzit\, iar
oamenii implica]i `n proiect tre-
buie s\ fie cât mai pu]ini. „Am

f\cut spectacole independente cu
ce-am avut pe-acas\, am repetat ̀ n
condi]ii nu foarte confortabile.
Mie nu mi se pare mai u[or, dar
probabil pasiunea [i suflul care
su plinesc aceste neajunsuri fac
spectacolul s\ ni se par\ mai aproape
de public, atunci când reu[im s\ ̀ l
juc\m. ~mi amintesc amuzat c\
am repetat un text de Vi[niec pen-
tru o cafenea, `mp\r ]ind spa]iul
cu meseria[ii care gletuiau, cu
doamnele de la cur\]enie care sp\ -
lau diverse suprafe]e, cu elec-
tricienii care g\ureau [i montau
instala]ii, [i a[a mai departe. Cafe-
neaua era `n curs de amenajare,
iar noi trebuia s\ juc\m premiera
`n seara deschiderii. Ce spectacol
fascinant ar fi fost pentru public
oricare din acele repeti]ii!“, ex-
plic\ actorul. 

Andreea Boboc, actri]\ de la
Teatrul Na]ional Ia[i, care s-a im-
plicat `n mai multe spectacole `n
spa]ii neconven]ionale, spune c\
aceste forme de teatru ajung mai
u[or la oameni [i, din partea acto-
rilor, vin ca o eliberare de la re-
stric]iile impuse de teatrul insti-
tu]ionalizat. „Cred c\ teatrul inde-
pendent are avantaje, dar [i deza-
vantaje. Observ o oarecare tendin -
]\ a zonei independente de a se
supune unor reguli specifice tea -
trului institu]ionalizat [i mi-e greu
s\ `n]eleg de ce lucrurile iau tur-
nura asta. Oricum, marele avan-
taj este libertatea de exprimare
artistic\ pe care o ai atunci când
construie[ti ceva cu echipa pe
care tu ]i-o alegi, `ntr-un spa]iu
propus de tine“, explic\ Andreea
Boboc. Aceasta spune c\ teatrul
independent, `n spa]iile conven -
]io nale `n care prinde via]\, le d\
actorilor [i posibilitatea de a se
sim]i remarca]i. Dac\ pe scena
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Din cafenele cochete `n hale
abandonate, teatrul prinde via]\
`n spa]iile neconven]ionale 
~nc\l]at cu pantofii buni, lustrui]i pân\
când, aplecat deasupra lor, i se vede reflexia
fe]ei, cu haina de nurc\ sclipitor de bine
`ntre]inut\ [i cu p\l\ria cu pene, care se
a[az\ cochet deasupra noii coafuri, teatrul 
a p\r\sit s\lile somptuoase. A intrat,
scuturându-[i cojoacele, ca b\trâna Dochia,
`n hale abandonate, `n baruri `nguste [i slab
luminte, `n cl\diri aflate `n paragin\, `n de -
pouri, `n g\ri, `n fabrici, printre muncitori [i
oameni de rând. Teatrul se mut\, `ncet-`ncet,

sub ochii no[tri, de câ]iva ani, `n zona
spa]iilor neconven]ionale, `mpins de
entuziasmul tinerilor actori care, cel mai
des, alunga]i de `nchistarea [i de greutatea
p\trunderii `n sistem, se-mbarc\ `n proiecte
independente. Este teatrul jucat `ntre
vagoane [i praf viitorul acestei forme de
spectacol? Regizorii, criticii [i actorii
consulta]i de „Suplimentul de cultur\“ 
nu se pot pune `n totalitate de acord – 
cu siguran]\ c\ teatrul s-a reg\sit `n aceste

spa]ii abandonate [i a prins via]\, `ns\
organizarea spectacolelor `n spa]iile
neconven]ionale este v\zut\ ca o
alternativ\ a teatrelor independente, care
tânjesc dup\ o scen\, [i ca o solu]ie de
supravie]uire [i de adaptare a unor nevoi
logistice decât ca un viitor clar al acestora.
Pân\ la urm\ va depinde de public – dac\
acesta va dori s\-[i scuture cojocul de nurc\
[i s\ accepte s\ urmeze teatrul sau dac\ va
r\mâne pironit `n „s\lile mastodont“.

Scen\ din Ultima ]igar\ a lui Fondane de Octavian Jighirgiu, spectacol jucat `n depoul RATP Ia[i
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mare, invadat\ de decor, cu o dis-
tribu]ie numeroas\, un actor se
simte ca un pe[te `ntr-un cap\t al
oceanului [i spectatorii la mii de
leghe distan]\, situa]ia se schim -
b\ când tu alegi locul `n care se
desf\[oar\ spectacolul. „~ntr-o sa -
l\ mic\, de 50-100 de locuri, sau
`ntr-un bar, unde «spectatorii» vin
foarte relaxa]i, sim]i c\ vin ei la
tine, uneori aproape sim]i c\ vin
peste tine, atât sunt de aproape...
nu numai fizic, ci mai ales ener-
getic. Cred c\ e o comunicare mult
mai strâns\ `ntre actor [i specta-
tor [i atunci e[ti mult mai des -
coperit, e[ti obligat s\ fii cât po]i
tu de sincer“, poveste[te actri]a. 

{i Cosmin spune c\, treptat,
teatrul va ie[i din institu]iile care-i
poart\ numele, f\r\ a fi `n detri-
mentul nim\nui, ci doar ̀ n câ[ti gul
publicului. Aceasta `ns\ preci -
zeaz\ c\ se observ\ c\ multe din-
tre ini]iativele private ce apar `n
a[a-numitele spa]ii neconven]io -
nale se nasc dintr-o lips\ de re sur -
se, fiind scump\ `nchirierea unei
s\li de teatru. „~ntrebarea foarte
bun\ este cea ridicat\ de Theodor
Cristian Popescu (n.red.: regizor) –
avem de-a face cu surplus de oa-
meni sau surplus de idei? Mai ales
din punct de vedere artistic, inde-
penden]ii sunt ast\zi `n România
un fel de copii nedori]i...“

Teatrul independent,
sufocat `n România

Cunoscutul regizor Florin Cara-
cala, care s-a implicat `n foarte
multe proiecte de teatru indepen -
dent, unele organizate `n spa ]ii
neconven]ionale, spune c\ dife -
ren]a `ntre teatrul independent [i
cel institu]ionalizat din România
[i, spre exemplu, acela[i raport `n
spa]iul francez este foarte mare.
„Este mult mai important ca tea -
trul independent s\ existe fiindc\
este o manifestare real\ [i mult

mai sincer\ decât cele institu]io -
nalizate. ~n România a c\zut o pâ-
cl\ de lentoare, de politicianism ̀ n 
institu]iile astea de teatru finan -
]ate de stat [i este o lips\ de cen-
zur\ `n teatrul independent care
func]ioneaz\ mult mai liber [i mai
curat“, explic\ regizorul. Aces ta
spune c\ nu [tie dac\ teatrul inde-
pendent, cel din spa]iile necon-
ven]ionale, va fi viitorul acestei
forme de manifestare artistice,
dar c\ `n prezent, `n România,
teatrul independent func]ioneaz\
cu adev\rat doar `n dou\ ora[e [i
nici unul dintre ele nu este Ia[ul.
„Oamenii se duc acolo pentru c\
ba e la mod\, ba sunt produc]ii
teatrale interesante, ̀ ns\ motivele
sunt din mult mai multe locuri.
Sunt oameni care niciodat\ nu
vor merge la teatru independent
fiindc\ e frumos s\ `[i pun\ bl\ -
ni]a, cocul [i papionul ca s\ mearg\
la teatru [i nu vor veni niciodat\
`ntr-un subsol de cl\dire sau o
hal\ abandonat\“, spune Florin
Caracala. El a explicat c\ teatrele
independente ajung s\ foloseasc\
aceste spa]ii neconven]ionale [i
uitându-se cu jind dup\ o sal\ pre-
cum cea a Teatrului Cub, dar le
aleg pe primele adesea din lips\ de
solu]ii. Iar `mprumutarea unei
s\li mari a unui teatru de stat
c\tre teatrul independent este
v\zut\ de Florin Caracala drept o
ipocrizie. „Teatrul independent
nu are ce s\ caute `n cl\direa Tea -
trului. Se `ncearc\ o cooptare, ne
folosim de ni[te tineri care au
`n]eles faptul c\ nu pot intra ̀ n sis-
temul institu]ionalizat [i nu vor,
c\ acesta este, f\r\ a generaliza,
oarecum mort“, crede regizorul. 

~n aceste spa]ii neconven]io -
nale, regizorul Octavian Jighirgiu
spune c\ respectivii creatori de lumi
[i de realit\]i `[i dovedesc for]a [i
unicitatea. A dat ca exemplu dou\
spectacole organizate `n astfel de
spa]ii care l-au impresionat cu

adev\rat, unul dintre ele, Faust,
regizat de Silviu Purc\rete, este fi-
nan]at de Teatrul Na]ional din
Sibiu. Al doilea, Trilogia antic\ a
lui Andrei {erban, a fost un spec-
tacol care avea loc `n „subsolurile
labirintice“ ale Na]iona lului bu-
cure[tean, ajungând spre final `n
Sala Mare. „Aproape c\ nu era
teatru ceea ce mi se derula `n fa]a
ochilor, ci mai degrab\ o proce-
siune, un ritual `n care m\ sim -
]eam «c\zut de pe alt\ planet\».
Am aflat atunci ce `nseamn\ sta -
rea de catharsis“, spune Octavian
Jighirgiu. ~n ceea ce prive[te
func]ionalitatea spa]iilor necon-
ven]ionale, regizorul explic\ fap-
tul c\ publicul poate fi atras mai
u[or spre teatru atunci când i se
ofer\ un spa]iu `n care el s\ se
simt\ confortabil [i pe care s\-l
poat\ frecventa cu regularitate,
aceste spa]ii fiind utile `n crearea
unei atmosfere specifice unei anu -
me piese. „Rolul spa]iilor ne con -
ven]ionale este de natur\ strict
func]ional\. Voi resim]i altfel `n -
tr-o hal\ industrial\ perspectiva
`nstr\in\rii individului de semeni
sau ap\sarea unui regim dictato-
rial, plecând de la datele spa]iului
ce provoac\ senzorialitatea pu -
blicului la un alt nivel, decât ̀ ntr-o
sal\ clasic\ de teatru“, afirm\ re-
gizorul. El mai spune c\ un avan-
taj al spa]iilor de acest tip `l repre -
zint\ atractivitatea [i chiar exo-
tismul conferit de nonconformis-
mul locului, acest lucru atr\gând
cu prec\dere tinerii c\tre astfel de
spectacole. Rolul unui regizor
care p\trunde `n acest spa]iu, `n
viziunea lui Octavian Jighirgiu,
este de a-l „`mblânzi“, actorii fiind
adu[i mai aproape de public, `n
aerul ponosit din h\li sau chiar
din spa]ii mai blânde, precum
cafenele, existând o anumit\ ener -
gie a jocului, un tip de naturalism
„care antreneaz\ for]e creatoare
profunde ale actorilor, neexploa -
tate `nc\. Pentru acel regizor care
[tie s\ acordeze energiile spa]iu-
lui cu spiritul ludic al actorilor
s\i, munca `ntr-un loc apa rent os-
til devine o pl\cere“.

Un spectacol poate fi
prost sau bun 
indiferent de locul 
`n care se joac\

De partea criticii de teatru, lu-
crurile se v\d mult mai echilibrat.
Entuziasmul spectatorilor care
p\[esc pentru prima dat\ `ntr-un
spa]iu neconven]ional poate es-
tompa din unele gre[eli ce apar `n
cadrul spectacolului de teatru,
consider\ criticii. „~ntr-o sal\ de
bar nu `ntotdeauna vei g\si spec-
tatorul preg\tit pentru teatru, fie
el [i o reprezenta]ie cu iz comercial.
A[adar, spa]iul neconven ]ional

poate fi `ntr-adev\r o provocare,
un tonifiant, o revigorare a for-
mulelor de expresie, dar pre zint\
[i riscurile lui“, crede Ioana
Petcu, teatrolog. Aceasta spune c\
un spectacol poate fi bun sau slab
`n orice condi]ii, dar conteaz\,
`ntr-o anumit\ m\sur\, [i felul `n
care te sim]i pe scaun. „Uneori nu
te sim]i comod pe scaun, dar dac\
spectacolul e prost nu te sim]i bi -
ne nici `n fotoliul teatrului, ori-
care ar fi el. Sunt diferen]e `n
modalitatea `n care ]i-e livrat pro-
dusul (uneori o scen\ se poate
`ntâmpla lâng\ tine, poate s\-]i fie
«spus\ la ureche numai ]ie»), dar
calitatea [i mesajul nu sunt afec-
tate“, explic\ aceasta. De cealalt\
parte, Olti]a C`ntec delimiteaz\
clar publicurile care merg la
teatru `n dou\ mul]imi confluente
- cei care vor s\ vad\ spectacolul
`ntr-o sal\ de patrimoniu, cu o
arhitectur\ somptuoas\, [i cei
care prefer\ un spa]iu neconven -
]ional, fie el club, pia]\, salin\, rui -
nele unui castel, un muzeu, o hal\
abandonat\ sau o gar\. „Dificul -
t\]ile cele mai mari sunt cele artis-
tice, care vin din conceperea spec-
tacolului `n a[a fel `ncât s\ fie
adecvat acelui spa]iu, s\-l `nglo -
beze ̀ n concept, s\ fie o rela]ie om-
bilical\ `ntre spa]iu, text, mizan-
scen\. Când Victor Ioan Frunz\ a
f\cut Hamlet `n gara din Budapes-
ta, l-a f\cut acolo nu pentru ca
publicul s\ se uite la trenuri, ci
pentru c\ toat\ viziunea lui era
gândit\ pentru acest perimetru
feroviar“, spune Olti]a C`ntec.
Aceasta precizeaz\ c\ nu distan]a
fa]\ de spectator asigur\ un flux
emo]ional dintre cei din sal\ [i ac-
tori, ci felul `n care interpre]ii `[i
construiesc personajele, lucru ce
nu poate fi determinat dac\ este
mai greu sau mai u[or ̀ ntr-un spa -
]iu neconven]ional, ci doar „altfel
decât `ntr-o sal\ de teatru tradi -
]ional\“. Olti]a C`ntec mai spu ne
[i c\ formele neconven ]ionale de

cultur\ de nivel interna]ional au
mai existat [i pân\ acum `n Ia[i la
Festivalul Periferic, care a
disp\rut din cauza nefinan]\rii,
sau chiar la Baia Turceasc\ au
fost spectacole de teatru de excep -
]ie. Lucrurile acestea trebuie s\
continue, crede criticul de teatru,
indiferent dac\ Ia[ul continu\ sau
nu drumul spre a deveni Capital\
European\ a Culturii. „Nu tre-
buie s\ fim atât de obseda]i de
statutul acesta de parc\ ar mântui
ora[ul! O s\ fac o compara]ie... ne -
conven]ional\: Capitala Euro-
pean\ a Culturii a devenit un fel
de bec incandescent `n jurul c\ -
ruia e o agita]ie brownian\! {i
dac\ nu câ[tig\ Ia[ul, nu mai fa -
cem nimic? Forme moderne de ex-
presie artistic\ trebuie s\ se fac\
tot timpul, cu Capital\ sau f\r\
Capital\. Unde st\ Ia[ul foarte
prost? La dans contemporan. La
acest capitol nici nu exist\m!“,
concluzioneaz\ crititul de teatru. 
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Concluzia persoanelor con-
sultate de „Suplimentul de
cultur\“ este c\, pentru a
nu deveni un refugiu al cul-
turii, teatrul va trebui s\
evolueze [i s\ se adap -
teze, cum a f\cut-o [i pân\
acum, de secole. Zona
spectacolelor `n spa]ii ne -
conven]ionale reprezint\
doar un pas `n aducerea
artei mai aproape de unii
tineri pe care hainele de
nurc\ [i p\l\riile cu pene
nu-i atrag c\tre s\lile-mau-
soleum. Iar un teatru rami-
ficat, jucat `n paralel pe
str\zi, `n cafenele [i `n
cl\dirile care-i poart\ nu-
mele, poate culege, `ncet,
mai multe publicuri pe care
s\ le omogenizeze `n
aceea[i art\ sacr\, dar `n
diferitele ei ipostaze.

©
 V

la
di

m
ir 

N
eg

ru

Scen\ din Squat, adaptare de Octavian Jighirgiu dup\ 
Azilul de noapte de M. Gorki, spectacol jucat la Baia Turceasc\

Scen\ din Fereastra, de Ciprian Hu]anu, spectacol jucat `n Pia]a Palatului, 
`n cadrul „S\pt\mânii diversit\]ii“



Acum, când prietenii mei, ziari[ti,
`l iau la `ntreb\ri pe Popescu zia-
ristul, iar acesta anun]\ f\r\ em-
faz\ moartea definitiv\ a presei
tip\rite, [i chiar nu mai e nimic de
f\cut?, ̀ mi vine s\ ̀ ntreb ca un po-
et la auzul mor]ii unui alt poet,
acum, când sunt gata s\ ridic de
sub mas\ un alt poet, s\ `l iau la
palme, s\ `l trezesc la realitate,
deci la via]\, chiar acum, când nu
mai e nimic de f\cut, [i presa
tip\rit\ e condus\ pe acest ultim
drum, m\ `ntorc acas\, m\ `n -
drept spre bibliotec\, [tiu exact ce
caut, iau de acolo cartea Ocolul

p\mântului ̀ n 100 de [tiri de Radu
Cosa[u (Editura Cartea Româ-
neasc\, 1974) [i recitesc despre
acel om c\ruia i s-a luat reportajul
l\sându-i-se `ns\ fic]iunile acelor
oameni, despre acel om care locu-
ia `ntr-o dependin]\, `ntr-o c\ m\ -
ru]\ cu „dimensiunile (...) sub cele
prev\zute pentru spa]iul vital al
unui om“, despre acel om din acea
c\m\ru]\, a[a cum a fost, citind
marii clasici, despre noaptea din
care nu a mai renun]at la ziarele
lui, c\ci ele i s-au p\rut deodat\
sfinte, sfinte ca to]ii oamenii! fi-
re[te, recitesc acea ploaie care
c\dea pe acoperi[, recitesc noap-
tea aceea `n care `n ora[ rula Va-
gabondul, [i `ncep s\ plâng, chiar
dac\ este patetic: au trecut cel
pu]in dou\zeci de ani de când [i
eu decupez ziarele, am colec]ia
mea, am [tirile mele cu care [i eu
am ocolit p\mântul ca s\ m\
`ntorc la mine, c\ci alt drum nici
nu exist\.

Am iubit, de asemenea, ziarele
mai mult decât oamenii, am iubit,
de asemenea, adev\rul [i realita-
tea mai mult decât inven]iile [i
Premiile Nobel pentru Literatur\.
Am suferit pentru ziarele mele,
nu regret c\ le-am dat tinere]ea
mea, deci realitatea, deci via]a,
toate aceste minuni trec\toare de-
curgând inevitabil. Exist\, totu[i,
minunata lume nou\, exist\ vir-
tualul, unde cu to]ii ne vom refu-
gia, dar eu nu voi mai decupa nici -
odat\ ziare, [tirile vor fi pentru
totdeauna din pixeli [i se vor pier-
de pe internet. Este o pierdere pes-
te care nu vreau s\ trec. 

Sunt dintre aceia care vor s\
`nnebuneasc\ la moartea unui
ziar, la moartea tuturor ziarelor,
s\ `mi pierd min]ile, s\ r\t\cesc
pe str\zi secundare care nu duc
nic\ieri [i pe care nici riveranii
nu se mai `ncumet\ s\ le traverse-
ze, str\zile secundare pe care,

când [i când, doar pisicile negre le
mai traverseaz\ f\r\ con[tiin]a
marelui lor gest.  

Eu am iubit, de asemenea, zia -
rele. Eu, având pa[aport, am
ajuns `n porturi [i chiar `n capi-
tale f\r\ nici un port. Aveam [ap-
te ani când desc\rcam ziare ̀ nain-
te de zori `ntr-un ora[ de provin-
cie atât de mic `ncât nu era speci-
ficat pe nici o hart\. Venea ma[i -
na de ziare [i eu desc\rcam ziare
cu vânz\torul de ziare, care se ui-
ta la mine ca la un copil nebun,
ceea ce [i eram, desc\rcam ziarele
fiindc\ a[a [i numai a[a eram si-
gur c\ nu le voi pierde pe cele pe
care le voiam, a[a [i numai a[a
eram sigur c\ voi avea colec]ia in-
tact\. Dintotdeauna am depus
eforturi acolo unde altora li s-a cu-
venit.

Eu am citit presa ̀ n zori, la Stras-
bourg, [i presa era – exact a[a cum
trebuie s\ fie – mai important\ 

decât via]a, [i niciodat\ nu am
fost mai fericit, eu am schimbat ̀ n
Havana, Cuba, ]ig\ri „Popular“ pe
ziare „Granma“, eu am auzit un
cubanez mai degrab\ b\trân de-
plângându-le soarta s\rmanilor
americani din Chicago, exact a[a
cum scria c\ se cade s\ faci `n ru-
brica lor de „Realit\]i din lumea
capitalului“. 

Eu, de asemenea, am decupat
din ziarele mele „ca un b\rbat
`ndr\gostit [uvi]e din p\rul blond
al femeii moarte, fâ[ii din rochia
ei, scoici din pantofii ei de la ma-
re“. N-am `ntâlnit pe nimeni care
s\ m\ `n]eleag\, nu am c\utat pe
nimeni care s\ m\ `n]eleag\, sunt
lucruri care e mai bine s\ r\mân\
ne`n]elese. 

Nu [tiu câ]i vom suferi acum,
la moartea ziarelor, a ziarelor
tip\rite pe hârtie de ziar, dar [tiu
c\ noi, cei care ̀ nnebunim ̀ n clipe
ca aceasta, chiar acum, vom su-
feri cumplit, [i chiar dac\ am
`nnebuni to]i, [i `n clipele urm\ -
toare, nici o [tire nu se va scrie. 

Nimicul, a[adar. Nimicul pen-
tru totdeauna. 
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1.
~n cap\tul cel\lalt al unei str\du]e
cu sens unic, apare o ma[in\ a
poli]iei venind `nspre mine, `n -
c\lcând legea. Dau cu spatele vreo
zece metri – s\ fac, totu[i, loc de tre-
cere –, preg\tindu-m\ s\-i bat obra-
zul [oferului. Când se apropie, `l
v\d pe poli]ai: pletos ca mine,
`mbr\cat `n geac\ de piele, cu un
zâmbet complice, cu palma ridicat\
gen: „High five, my nigga“. M\ gân-
desc c\-i posibil [i s\ nu fi fost un
poli]ai cool, ci doar un tip care fura-
se ma[ina poli]iei. 

2.

Pe timpul meciului, am observat
cum ni[te purici cosmici (unii sa-
van]i sus]in c\-s zgomotul de fond
r\mas de la Big Bang, captat de an-
tenele p\mântene) traversau uneori

plasma, HD-ul. Nu mul]i, abia `i z\ -
ream – puteau fi [i o iluzie de la o -
boseal\ –, dar m\ scoteau din
min]i. Am tot frecat mufa de la ca-
blu, ca s\ ob]in imaginea perfect\.

Apoi mi-am amintit brusc cum
am citit `n copil\rie `mpreun\ cu
mama, `n ziarul „Sc`nteia“, c\ din
august ([tirea era anun]at\ trium-
falist prim\vara) TVR va `ncepe s\
transmit\ emisiuni color. {i tare
ne-am mai bucurat, abia am a[tep-
tat s\ vin\ augustul [i s\ vedem [i
noi `n culori cele câteva ore de
transmisie, la jaful nostru de televi-
zor cu l\mpi. „Cred c\ porne[te pe
23“, a b\nuit mama. Chiar [i dis-
cursurile lui Ceau[escu ar fi fost
mai acceptabile `n culori. A venit 1
august, a venit [i 23, [i noi prin-
deam tot alb-negru. „O fi de la ei“, a
zis tata. „N]]! – a limpezit mama
misterul. N-am `n]eles noi [tirea

cum trebuie. Au spus c\ vor trans-
mite emisiuni, adic\ numai unele,
nu toate. {i, oricum, n-au reu[it s\
le fac\ `nc\ `n culori la termen.“ S\
mai a[tept\m, c\ se rezolv\.

3.

Duc gunoiul. M\ apropii de tombe-
ron preg\tit s\ lovesc cu punga cei
doi câini-lupi boschetari care pot
s\ri la mine din `ntuneric. Mai au
acest prost obicei noaptea. Ziua
sunt blânzi. V\d sclipind ceva,
dou\ becuri de semnalizare. Sunt
doi bicicli[ti care stau de vorb\.
Frumos loc [i-au mai g\sit pentru
conversa]ie, comentez `n gând.
Arunc gunoiul, iar unul dintre bi-
cicli[ti se repede la tomberon, cule-
ge punga [i cotrob\ie[te prin ea. A
crescut nivelul de trai `n ]ara
noastr\, dac\ cei care adun\ de la
gunoaie au biciclete. Ba[ca becu-
le]e de semnalizare.

4.

La cas\ la Billa, scen\: un bunic cu
p\l\rie, pulover de lân\ pe sub sa-
cou second-hand, slab ca vai de el,
f\r\ din]i `n gur\, [i o nepoat\
gr\su]\ – cu un co[ plin de cum -
p\r\turi. P\reau de la ]ar\, dar nu
bag mâna `n foc. Nu le ajungeau 

banii – „Casa, anulare!!!“, a strigat
doamna v`nz\toare –, trebuiau s\
returneze ni[te produse de vreo 30
de lei. Nepoata s-a cam `nnegurat.
A[ fi dat eu restul, dar nu voiam to-
tu[i s\-i jignesc. Am a[teptat s\ v\d
ce returneaz\, le-am urm\rit dis-
cu]ia, negocierea lor din priviri.
Doamna vânz\toare a pus mâna s\
ia `napoi un [ampon Head&Shoul-
ders. Bunicul a oprit-o [i i-a dat la
schimb doi ardei ro[ii [i un sul de
hârtie menajer\. Bing! Bing!, s-au
anulat. „Mai trebuie de 11 lei!“. Bu-
nicul a b\gat mâna `n co[ [i a scos
f\r\ ezitare patru beri la cutie. Ne-
poata s-a ̀ nseninat, i-a zâmbit buni-
cului, iar el i-a zâmbit larg `napoi,
cu toat\ gura lui f\r\ din]i.

5.

Nu m-am uitat `n via]a mea la a[a
ceva, dar când am auzit c\ unul
dintre combatan]i e nepotul lui Ma-
rin Preda am devenit curios. Mai
ales c\ era live: b\taie `n cu[c\.
Ring `nconjurat cu sârm\, ni[te
domni [i doamne – nu mul]i, cam
ca la o lansare plicticoas\ de carte –
a[eza]i pe la mese al\turi. ~n cu[c\,
un cet\]ean lipsit de chef, n\ltu] bi-
ne, care `l a[tepta, cic\, pe campio-
nul nostru, distrug\torul. Iar aces-
ta apare la un moment dat [i era

cam `n jumate cât oponentul.
Trei reprize de câte cinci mi nu -

te, cu liber la toate: pumni, picioa -
re, trânt\. F\r\ cap ̀ n gur\ [i [ut ̀ n
puterea voinicului, b\nuiesc. ~nce-
pe, chipurile, cafteala. Peste un mi-
nut, lupt\torii aproape nici nu s-au
atins. Numai dansau a[a, `nainte-
`napoi, cu mâinile `n dreptul ochi-
lor. Apoi, brusc, namila a s\rit pe
nepot, l-a trântit la sol, s-a a[ezat cu
curul pe burta lui [i i-a c\rat pumni
pe unde a apucat, vreo 3-4 minute.
Repriza a doua a fost la fel, dar din
primele secunde.

~n ultima, p\rea c\ iar. Nepotul
lui Preda a c\zut palanc\ la p\ -
mânt, ̀ ntins pe spate, ̀ ncasând pumni
cu nemiluita. {i-odat\, când p\rea
\sta mort, total surprinz\tor, a
prins namila cu capul subsuoar\ [i
cu antebra]ul la omu[orul lui
Adam – `n pozi]ia „ghilotin\“, aflu
de la comentator –, aproape s\-i
rup\ gâtul. De fapt, cred c\ i-l [i ru-
pea, dac\ nu b\tea \la cu palma de
podea, repede-repede, ca Boc\nil\
din Bambi. Adev\rat „ia-l de pe mi-
ne c\-l omor“. A câ[tigat nepotul
lui Marin Preda. {i cic\ mottoul lui
`n via]\ ar fi, pe bune, declarat de
el: „Dac\ dragoste nu e, nimic nu e“.

Frumos sport. Educativ. {i pare
simplu. M-a[ bate [i eu `n cu[c\ cu
vreo doi critici literari.

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Ultrascurte

Cite[te-ne [i online pe 
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Ziarele 
Suntem la o r\scruce
dincolo de care – a[a spu -
ne Popescu, ziaristul – 
ne a[teapt\ nimicul, un
adversar redutabil. Are
dreptate. Mai departe e
numai [i numai nimicul.



E greu s\-l caracterizezi pe Drag-
nea dac\ `l vezi prima oar\. Nu
are figura tov\r\[easc\ [i acr\ a
lui Iliescu, nu e nici arogant peste
m\sur\ ca N\stase [i nici tân\r
mi[tocar ca Ponta.

Omul e doar trimisul baronilor
pesedi[ti pe Dâmbovi]a. E repre -
zentantul [mecherilor jude]eni

din PSD, dar paradoxal, e adulat
`n aceea[i m\sur\ [i de oamenii
corec]i, dar f\r\ prea mult\ pu -
tere, din acela[i partid.

Nu seam\n\ cu Duicu, ci e
mult mai stilat, un Hrebenciuc
pro dus de [coala olteneasc\ de
cadre. Se `mbrac\ elegant [i mus -
t\ce[te ori de câte ori e pus `n difi-
cultate. Evit\ `ntreb\rile incomo -
de, e mereu gr\bit dac\ nu-i con-
vine tema de dialog, dar e gata s\
ia pe dup\ umeri reporteri]ele sim-
patice din Palatul Parlamentului.

Traseul s\u politic e la fel de in-
teresant. A stat ̀ n spatele lui Geoa -
n\, savurând inclusiv victoria de-o
noapte a [efului de atunci al PSD,
iar `n noaptea turului doi din 16
noiembrie, l-a dat `nving\tor pe
Victor Ponta, e drept la diferen]\
mic\, `n fa]a lui Iohannis. 

Liviu Dragnea n-a ie[it `n evi-
den]\ `n ultimii ani, dar a [tiut
mereu s\ se plaseze acolo unde
trebuie. A cucerit PSD-ul pas cu
pas, s-a dus la Ministerul Dezvol -
t\rii pentru a câ[tiga nu doar con -
tracte pentru firmele prie tene, ci
[i sprijinul primarilor. ~n plus, i-a
cultivat pe [efii de filiale, lucru
pe care al]i lideri PSD nu l-au f\ cut. 

Cu câteva zile `nainte de con-
gres, Liviu Dragnea e m\rinimos.

Nici m\car nu vrea s\ fie ales de
congres, ci de `ntreg poporul de
stânga. 

E atât de sigur de victorie, `n -
cât d\ de la el. Are de unde. Nu-i
ajunge o sal\ cu 1.500 de votan]i, ci
organizeaz\ un scrutin l\rgit, la
care sute de mii de pesedi[ti din
`ntreaga ]ar\ pun [tampila pe nu-
mele s\u. Omul nu se `ncurc\,
mai ales c\ la Teleorman procen-
tele trec de sut\ la sut\ atunci
când situa]ia o cere, iar Transilva-
nia tr\deaz\ cauza social-demo -
crat\. Dac\ PSD are trei procente
sub principalul concurent, Drag-
nea e gata s\ scoat\ din joben
m\car 5 puncte pentru a rezolva
situa]ia. Votan]ii apar ca din p\ -
mânt, de dup\ gardul birtului, sau
mai spectaculos, din cripte.

Liviu Dragnea vrea legitimi-
tate `n PSD [i o va ob]ine. Vor ur-
ma vremuri grele pentru PSD, iar
liderul-must\cioar\ [tie c\ va
veni momentul `n care [i el va tre-
bui s\ dea socoteal\. Când te
propte[ti pre[edinte ales de atâ]ia
oameni, cine va mai avea tupeul
s\-l trag\ de mânec\? Zgonea?
Rovana Plumb? Sau Mihai Chiri-
ca de la Ia[i, care se bucur\ [i nu-
mai dac\ ajunge s\ fie primit `n
biroul pre[edintelui PSD?

Dragnea este aplicat. Omul [tie
matematici superioare. Este pri-
ceput la votul exponen]ial, logarit-
mul scrutinelor fiind o banalitate
pentru Liviu, profesorul votan ]i -
lor invizibili.

Nu face nimic dac\ nu are [i el
un câ[tig, `ns\ nu e singurul poli -
tician român cu o astfel de cali-
tate. Greu de comb\tut, bun orga-
nizator, un personaj care simte
politica, dar care st\pâne[te `n
aceea[i m\sur\ arta [arlataniei.
Nu degeaba baronii l-au `mbr\ -
]i[at din prima, chiar dac\ e con-
damnat `n prima instan]\ `n Do -
sarul Referendumului. E de-al lor,
sufer\ al\turi de ei, `i ajut\ la ne -
caz [i e gata s\ plâng\ dac\ vre-
unul e chemat s\ urce treptele Tri-
bunalului.

Mai nou, Dragnea nu exclude
s\ ajung\ premierul României. O
`njur\tur\ pentru Ponta, aflat pe
ultima sut\ de metri la Palatul
Victoria.

Ce propune de fapt Dragnea
pentru PSD? Nimic. Doar lini[te,

siguran]a c\ penalii vor fi ap\ra]i
[i o bogat\ experien]\ `n scoruri
uimitoare la referendumuri. 

Adev\rata sa fa]\ va ie[i `ns\
dup\ congresul partidului. Pân\
atunci, va fi ap\r\torul demo cra -
]iei, al statului de drept, ba chiar
va fi considerat drept singurul `n
stare s\ reformeze PSD.

Dup\ ce Dragnea va fi la putere
`n partid, nimic nu-i va mai sta `n
cale. Probabil c\ metehnele de
Teleorman se vor exporta `n toat\
]ara, de[i e mai complicat la Cluj,
Arad, Bra[ov, Sibiu sau Timi [oa -
ra cu votul multiplu [i cu saco[ele
c\rate `n ziua alegerilor, dup\ c\ -
derea nop]ii.

Cum va ar\ta a[adar PSD cu
Dragnea pre[edinte? Nu altfel
decât cu N\stase sau cu Ponta. Se
va mai pune partidul de-a curme -
zi[ul Justi]iei? Va fi mai transpa -
rent ca pân\ acum? Va fi mai
mult\ democra]ie la PSD? R\s -
punsul ̀ l pute]i da [i singuri. Doar
un indiciu: Republica Dragnea.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

La avalan[a de [tiri despre exodul,
invazia sau fuga refugia]ilor, Ro-
mânia a contribuit recent cu o [ti-
rulice tragicomic\, a[a, pe m\ sura
noastr\. ~n jude]ul Timi[, pe lâng\
Beba Veche, aproape de grani]a
tripl\ dintre România, Ungaria [i
Serbia, poli]ia de frontier\ a prins
doi refugia]i sirieni. Cei doi ve-
neau din Serbia [i erau convin[i c\
ajunseser\ `n Ungaria. Din p\cate,
pe traseu o luaser\ pu]intel câ[, ni-
merind f\r\ s\ vrea `n frumoasa

noastr\ patrie. Când poli]i[tii de la
grani]\ le-au explicat c\ gre[iser\
adresa, bie]ii sirieni au izbucnit `n
plâns [i au `nceput s\-i roage ca pe
Allah s\-i lase s\ plece `n Ungaria,
c\ n-o s\ le fac\ nici un fel de pro-
bleme, fiindc\ lor nici prin gând
nu le trecea s\ ajung\ la noi [i nici
n-o s\ mai calce vreodat\ pe aici.

E drept c\, `n drumul lor spre
Germania sau spre alte ]\ri mai ge-
neroase cu azilan]ii, România nu
reprezint\ un reper demn de luat

`n seam\. Numai c\, de[i românii
nu au faima xenofob\ a Ungariei
lui Viktor Orbán, refugia]ii par s\
se fereasc\ oricum de proverbiala
ospitalitate a poporului nostru –
care e [i ea a[a cum e, precum pro-
dusele de regenerare a p\rului din
reclame. Nu cred c\ lipsa de infor-
ma]ii i-ar fi f\cut pe ni[te in[i fugi]i
din ]\rile lor distruse de r\zboi s\
se fereasc\ `n halul \sta de Româ-
nia. Totu[i, din colo de aventura ce-
lor doi r\t\ ci]i, [i al]i refugia]i,
`ntreba]i direct dac\ ar fi dispu[i
s\ accepte azil `n ]ara noastr\ au
respins cu indignare o asemenea
idee. Da, `n ]\rile lor e r\zboi, oa-
menii sunt uci[i pe str\zi, jefui]i,
mutila]i, batjocori]i, iar cei ajun[i
`n lag\rele de azilan]i din Turcia
tr\iesc de azi pe mâine... dar s\-[i fi

riscat ei vie]ile ca s\ ajung\ taman
`n România? Nu, mul]umim.

Acum, dup\ ce ]\rile europene
au stabilit s\-[i `mpart\ refugia]ii
ca pe ni[te juninci, m\ gândesc ce
scene de loteria vie]ii o s\ se des -
f\[oare printre oamenii aceia, care
vor a[tepta s\ vad\ unde primesc
reparti]ia, la fel ca absolven]ii de
facultate de la noi `n perioada
ceau[ist\: care la ora[, care la sat,
care `n fundul noroaielor lumii.
Parc\ v\d un grup de tineri refu-
gia]i ie[ind dintr-o `nghesuial\
imen s\, cu ni[te hârtii oficiale `n
mâini, discutând `ntre ei: „Tu ce-ai
prins, frate Ahmed?“ „Uf, mi-a aju-
tat Allah, m-au trimis `n Stock -
holm!“ „Ooo, Suedia, fratele meu,
te-ai scos!“, exclam\ invidio[i cei-
lal]i. „Dar tu, Mahmud, tu cum 

te-ai aranjat?“ „Meh, nu cine [tie
ce. Nici nu [tiu unde merg: ceva cu
chowina, chawina, habar n-am.“
„Brr!“, zice Ahmed, care [tie ceva
mai multe. „Polonia, acolo-i frig r\u!
S\-]i iei izmene groase. Da’ las’ c\
te descurci. {i tu, Malik? Ia zi, ̀ nco-
tro o apuci?“ „Mare `mi fu nenoro-
cul, prieteni! Trebuie s\ plec `n
Cop[a Mic\.“ „Ce-i asta?“, ̀ ntreab\
mira]i ceilal]i. „România“, ̀ ngai m\
Malik. „Din toate ]\rile din UE, ta-
man România!“ „Las\, Malik, m\ -
car e[ti cre[tin, la fel ca ei“, ̀ l vor con-
sola ceilal]i. „Cre[tin, cre[tin“, bom -
b\ne Malik, „dar nici chiar a[a!“

Circula pe vremuri `n România
un banc stupid din categoria Radio
Erevan: „De ce oltenii (sau moldo-
venii, ardelenii etc.) nu se `mbol -
n\vesc de SIDA? Pentru c\ are [i
boala demnitatea ei“. Cam a[a [i
cu refugia]ii. Fug de r\zboi, de dic-
tatur\, de fundamentali[ti, de s\ -
r\cie, chiar de moarte... dar taman
`n România? Doar au [i ei demnita-
tea lor.

Pân\ nu demult ne-am am\git cu gândul c\ pe noi
criza refugia]ilor din Siria nu ne prive[te, din
moment ce coloanele de fugari ne ocoleau sistematic
]ara. Acum, odat\ cu stabilirea unor cote obligatorii
de refugia]i pentru fiecare stat membru UE, am
`nceput s\ vedem c\ nu e a[a. Dar asta e deja alt\
problem\, una european\ – [i ar trebui s\ fim
mul]umi]i c\ suntem o parte din ea, adic\ o parte 
din Europa. ~ns\, `nainte de a ne privi, fenomenul 
ne-a reflectat. Iar reflexia aceasta, prin ochii altora, 
ai unora mai oropsi]i ca noi, nu e chiar m\gulitoare.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Taman `n România

Liviu Dragnea se va
instala cu acte `n regul\
`n Kiseleff la jum\tatea
lunii octombrie. E clar ca
lumina zilei. Ne place sau
nu, asta se va `ntâmpla.
Nu va fi nici un
contracandidat pentru
domnul Dragnea la PSD.
S-a f\cut cur\]enie `n jur,
iar \sta e primul semn al
democra]iei de tip
Teleorman care se va
a[terne peste poporul
socialist. Pân\ [i Ion
Iliescu, cel care l-a
sus]inut pe Dragnea `n
b\t\lia cu Rovana Plumb,
s-a enervat, dup\ ce
pupilul {erban Nicolae a
fost scos din curs\.

PSD sau Republica Dragnea
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6  »  muzic\

Festivalul „Tranzit spre muzic\“ al Academiei Kronberg 2015:

Elogiu unui mare
pedagog [i violoncelist:
Frans Helmerson

Ce se petrecuse cu o zi `nainte fuse -
se `ntr-adev\r ceva pu]in obi[ nuit,
atât sub aspectul calit\]ii muzicale
a evenimentelor, cât [i al uma ni -
t\]ii [i entuziasmului colectiv puse
`n serbarea unui mare [i prea mo-
dest pedagog [i artist al violoncelu-
lui, suedezul Frans Helmerson. „O
zi pentru Frans Helmerson“ – con-
certele ce i-au fost dedicate [i care
au deschis Festivalul Academiei,
intitulat anul acesta „Tranzit spre
muzic\“ – a ̀ nceput cu o integral\ a
Sonatelor pentru pian [i violoncel
de Beethoven, cântate de elevii s\i,
profesori [i alumni ai Academiei,
ast\zi to]i personalit\]i cu renume
interna]ional: Gabriel Schwabe,
Jan-Erik Gustafsson, Kaori Yama-
gami, Dai Miyata, Alexandr Buzlov,
Truls Mørk [i Torleif Thedéeen. 

Celor trei recitaluri le-a urmat,
seara, „Un concert pentru Frans
Helmerson“, adev\rat\ s\rb\toare

muzical\, cu participarea Cvartetu-
lui Michelangelo [i a unei orchestre
având-o ca prim violonist\ pe Mi-
haela Martin [i `n care au cântat
elevele ei formidabile de la Acade-
mia Kronberg (`ntre care Dami
Kim, Anna Lee [i Irène Duval), c\ -
rora li s-au al\turat alti[ti excep]io-
nali (Nobuko Imai, Georgi Kova-
liov, Ziyu Shen) [i mai tineri sau
mai vârstnici elevi ai lui Helmerson
(`ntre care absolut remarcabilii
Anastasia Kobekina, Alexandr
Ramm, Hayoung Choi, Pablo Fer-
rández, Bruno Philippe). A fost un
regal muzical, pornind de la un du-
blu concert de Vivaldi, la Quartet-
tsatz-ul lui Schubert, Ceaikovski
(cu Frans ca solist `n Andante can-
tabile, op. posth.), Piazzola, Gio-
vanni Sollima [i, `n premier\ abso-
lut\, Ciaccona din Requiemul polo-
nez, transcris\ special de Krzystof
Penderecki pentru prietenul s\u
Helmerson, pentru [ase violoncele,
[i trimis\ la Kronberg `nso]it\ de o
scrisoare-elogiu citit\ la concert de
c\tre directorul artistic al festivalu-
lui, Raimund Trenkler.

Dup\ o alt\ serie de elogii impre-
sionante aduse de Marta Casals Is-
tomin, precum [i altele nostalgice [i
pline de umor ale lui Torleif The-
déeen [i tinerei Anastasia Kobeki-
na, directorul Academiei Kronberg
a anun]at ceea ce constituie, f\r\
discu]ie, un eveniment muzical, in-
stituirea unui Premiu special „Frans
Helmerson“, ce va fi acordat tineri-
lor violonceli[ti `ncepând din 2016. 

Pe Frans Helmerson, muzicienii
[i violonceli[tii români l̀ cunosc
relativ bine – [i nu doar gra]ie 

Mihaelei Martin, so]ia sa [i vio-
lonista Cvartetului Michelangeli,
pe care l-au `ntemeiat `mpreun\ cu
ani `n urm\. ~ntr-o scurt\ discu]ie
amical\, Frans ̀ mi povestea c\ a ve-
nit prima dat\ `n România `n 1970,
cu Orchestra Radiodifuziunii Sue-
deze `n care era prim violoncelist,
dirijat\ de Sergiu Celibidache, pen-
tru cinci concerte ce s-au desf\[urat
la Sala Radio. Spiritual, `n `n]elege-
rea profund\ a muzicii, Sergiu Celi-
bidache i-a fost mentor, iar Frans
vorbe[te cu orice ocazie, `n inter-
viurile pe care le d\, despre aportul
dirijorului sub care a cântat timp de
trei ani la forma]ia sa intelectual\.
A urmat apoi, gra]ie prieteniei lega-
te cu Mstislav Rostropovici la vâr-
sta de 31 de ani, o carier\ de solist pe
marile scene interna]ionale, du-
blat\ de una de pedagog mult admi-
rat [i iubit de elevii s\i, pentru ha-
rism\, c\ldur\, inspira]ie [i sus]ine-
re nelimitat\ a celor mai buni.

Melomanii români ̀ l cunosc mai
pu]in [i, poate, acum, ̀ n anul ̀ n care
este serbat la Academia de muzic\
de la Kronberg, de lâng\ Frankfurt,
pentru o excep]ional\ carier\ de pe-
dagog de un sfert de secol [i la ̀ mpli-
nirea a 70 de ani, ar fi momentul ca
`nregistr\rile sale solo [i `n concert
din România, din anii 1970-1980, s\
fie scoase din `ntunericul arhivelor
Radioului [i Televiziunii de Stat bu-
cure[tene [i puse pe un disc oma-
gial. Sunt cele ale unui violoncelist
care ̀ mi vorbea cu c\ldur\ [i admi-
ra]ie despre colegii s\i români „ma-
rele Aldulescu“, Vladimir Orlov [i
ast\zi entuziastul Marin Cazacu.
Poate aude cineva [i la Bucure[ti…

~n fa]a a circa o sut\ de
sponsori [i prieteni invita]i
la un recital special oferit
de Academia Kronberg de
lâng\ Frankfurt, o per so -
nalitate cultural\ de talie
interna]ional\, al c\rei
nume este legat de doi
mari arti[ti ai secolului XX,
Marta Casals Isto min,
declara la `nceputul
s\pt\mânii c\ Festivalul 
de la Kronberg este unic `n
lume. Exist\, desigur, alte
mari festivaluri, spunea ea,
cum sunt cel de la Salzburg
sau cel de la Verbier, dar
nic\ieri nu se poate [i nu
se petrece ceea ce se
`ntâmpl\ la Kronberg. 
Iar din acest motiv, Kron -
ber g-ul [i Academia sa
excep]ional\ de muzic\
trebuie s\ realizeze visul
celor care au `ntemeiat-o 
[i s\-[i construiasc\ sala de
concert proprie – Audi to -
riul – al c\rei proiect este
`n faza final\. M\ gândeam,
ascultând-o, cât\ nevoie ar
avea Bucure[tiul [i Festi -
valul „George Enescu“ de 
o asemenea personalitate
creatoare [i cu har ca
Marta Casals Istomin…

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Un ab]ibild triunghiular, lipit pe
]ipla ce protejeaz\ LP-ul [i-i atest\
virginitatea, con]ine urm\toarele
cuvinte: „David Gilmour THE
VOICE & GUITAR OF PINK
FLOYD“. Fondul negru e `nconju-
rat de un chenar sub]ire, alc\tuit
din spectrul culorilor, a[a cum `l
cunoa[tem din fizic\. Trimiterea
evident\ la celebra copert\ a dis-
cului The Dark Side of the Moon e
o [mecherie de marketing. Hai s\
n-o lu\m `n serios, de[i Gilmour e
specialist `n asemenea „tunuri“,
dac\ judec\m fie numai [i dup\
succesul „ultimului“ Pink Floyd,
The Endless River. Nimic de zis,
discurile publicate cu sigla PF,
dup\ plecarea lui Roger Waters
din trup\, sunt pl\cute, antrenan-
te, lini[titoare, te invit\ la visare,
nu la medita]ie, se vând bine; dar
nici unul nu con]ine muzic\ Pink
Floyd „adev\rat\“. Ba, dup\ opi-
nia puri[tilor, Pink Floyd `nseam -
n\ perioada cu Syd Barrett, restul
e altceva. Cum a[ putea s\ contra-
zic asemenea afirma]ii, când eu
`nsumi simt uneori tenta]ia s\ tai
`n carne de ebonit\, s\ sparg poli-
carbonatul de acryl numit CD sau
Blu-Ray, s\ v\rs acid sulfuric pes-
te pl\cile care mi-au mâncat banii,
hr\nindu-mi sufletul?

Coperta noului LP apar]ine
The Creative Corporation. Creative
Director: Aubrey Powell/Hipgno-
sis. Art Director: Dave Stansbie. Ima -
ginea reprezint\ un câmp de iarb\
uscat\, ̀ n vecin\tatea unui lac din
mun]i, sub cerul cu nori negri 
ca-n spectacolele apocaliptice. Pe
mal, o colivie din care zboar\ o
mul]ime de p\s\ri, `n majoritate
ciori sau corbi. E un montaj comis
de colectivul cu imagina]ie (`nsu-
mat\) nici pe sfert din cea d\ruit\
de zei lui Storm Thorgerson, le-
gendarul grafician a c\rui contri-
bu]ie la mitul Pink Floyd este

(re)cunoscut\ de prea pu]ini. M\
tot uit la desen [i cred c\ am pro-
bleme de percep]ie, fiindc\ nu-mi
spune nimic. Inevitabil, gândul fu-
ge la coperta precedentului LP Da-
vid Gilmour, On An Island, unde
se vede iar\[i mul]imea de p\s\ri
`n zbor, cu exemplarul cel mai ma-
re `n partea de jos a stolului, nu
sus, ca `n actualul „concept“. Nici
acolo nu lipsea precizarea „voice
& guitar“, de unde prezum]ia c\ ti-
tularul `l consider\ `ntrucâtva in-
cult pe eventualul cump\r\tor, ca-
re n-ar [ti cine este artistul dac\
discul ar ap\rea f\r\ pre(ten)]ioa-
sa indica]ie!

Pe coperta a patra g\sim poza
lui Gilmour, `n alb-negru, proba-
bil ̀ n studioul „artistului profesio-
nist“ Kevin Westenberg, cu silue-
ta conturat\ de lumina unui spot
[i chitara eviden]iat\ de-un bli]
„de umplere“. Pân\ [i mie, „estet“
amator, imaginea mi se pare ba-
nal\, inodor\. Un fotograf român,
Dinu Laz\r sau Narcis Virgiliu,
de exemplu, ar fi g\sit un cadru
mai adecvat, pe care gentilul roc-
ker `l merita la cei aproape 70 de
ani ai s\i. Nu pot s\-mi reprim de-
zam\girea c\ un album „de fami-
lie [i de suflet“, cum limpede se
arat\ Rattle That Lock (©2015 Da-
vid Gilmour Music Ltd/Distribu-
ted by Sony Music Entertainment),
are la exterior asemenea plictiseli.
Chiar [i-o poz\ de Poly Samson,
so]ia lui David, prins\ `n timpul
sesiunilor de `nregistr\ri, era mai
expresiv\ (sunt câteva instanta-
nee trase clasic, pe film, cu aparat
Leica, `n bro[ura ce `nso]e[te LP-
ul). Fotografia de mijloc, probabil
pe peronul din gara francez\ unde
Gilmour a auzit acordurile ce i-au
inspirat piesa-titlu, e o invita]ie
implicit\ la civilitate [i decen]\,
mai mult decât necesare `n aceste
vremuri tulburi. Dincolo de ipote-
za, greu de `nl\turat, c\ albumul
de fa]\ e un mod cinstit de-a scoate
bani pentru cauze caritabile, plu-
te[te vraja lucrului f\cut din dra-
goste. {i, spre surprinderea mea,
r\mas sceptic dup\ ce-am auzit
precedentele `ncerc\ri 5.1 gil-
mour-manzanerice, sunetul e foar -
te bine distribuit `n surround! 

Cum se observ\, n-am scris ni-
mic despre muzica aflat\ pe disc.
Inteligentul cititor [tie c\ [i \sta e
un fel de a spune ceva!  

Alt\ c\r\mid\
b\noas\
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La serbarea lui Frans Helmerson, 
cu Marta Casals Istomin [i directorul
Academiei Kronberg, Raimund Trenkler
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Cei mai mul]i continu\ sistemul
Bologna cu masterat [i doctorat,
specializându-se [i amânând incer-
titudinea. ~ntre timp, caut\, tes-
teaz\. C\ o recunosc or nu, majori-
tatea sper\ la un post `ntr-o trup\
de stat dintr-un mare ora[, care le-ar
asigura stabilitatea, le-ar garanta
ni[te roluri [i oportunitatea de a lu-
cra cu regizori mai mult sau mai
pu]in notorii. Pentru un salariu de
subzisten]\, dar `ncasat lunar, la
dat\ precis\, sigur. {i care mai poa-
te fi completat prin colabor\ri `n
zona independent\, televiziune, ra-
dio, activit\]i private de tot soiul.
Numai c\ sistemul de stat din ]ara
noas tr\ a r\mas nereformat, nu -
m\rul posturilor dintr-o trup\ e fix
[i schema, plin\ cu angaja]i pân\ la
pensie. O minim\ dinamic\ a tru-
pei vine din posibilitatea de a avea
colaboratori cu contracte pe rol sau
stagiune, ̀ n num\r limitat de buge-
tul acestui capitol de stipendii.
Obliga]i de context, cei mai mul]i
absolven]i `[i `ncearc\ norocul `n
sectorul nesubven]ionat. O re]ea

inegal dezvoltat\, condi ]ionat\ di-
rect de nivelul de dezvoltare econo-
mic\: cele mai multe teatre private
func]ioneaz\ `n Bucure[ti, urmea -
z\, la diferen]\ semnificativ mai
mic\, Cluj Napoca, Sibiu, Timi[oa-
ra, Târgu Mure[, Ia[i. ~n rest, mai
nimic. Nu din lips\ de ini]iativ\,
cât din absen]a posibilit\]ilor de fi-
nan]are: legisla]ia autohton\ nu fa-
vorizeaz\ freelancer-ii [i sectorul
privat; autorit\]ile nu repartizeaz\
decât foarte pu]in din banii publici
c\tre ini]iativele nonetatiste; legea
sponsoriz\rii e stufoas\, inefici -
ent\ [i nemotivant\. Platforma in-
dependent\ nu e stimulat\ de la bu-
get, neavând acces la resurse decât
sporadic [i limitat, de multe ori
alea toriu. E o realitate care o con-
damn\ la un anumit tip de specta-
col care s\ aduc\ `n micu]a sal\, de
regul\ asociat\ unui bar ori restau-
rant, cât mai mul]i pl\titori de bi-
let. ~n alte ]\ri din Estul Europei,
precum Ungaria [i Polonia, unde a
existat teatru alternativ [i experi-
ment [i `n comunism, bran[a este

mult mai bine reprezentat\ [i con-
stituie o contrapondere la cea de
stat. ~n patria noastr\, reforma a
fost refuzat\, perpetuu amânat\,
schimb\rile se petrec lent, ezitant,
f\r\ proiec]ie, cu frecvente reve-
niri. Când transformarea nu se fa-
ce prin politici culturale coerente,
iar la noi nu s-a f\cut, atunci e ne-
voie de o criz\, de un punct „a[a nu
se mai poate“, care s\ o declan[eze. 

Teatrul independent nu difer\
fundamental de cel de repertoriu,
a[a cum s-ar presupune. Diferen -
]ele ar trebui s\ fie structural este-
tice, doar c\ `n România ele r\ mân
`n perimetrul condi]iilor de pro-
duc]ie, al precarit\]ii mijloacelor
de care dispun. Pentru majoritatea
tinerilor creatori, exerci]iul auste-
rit\]ii, al nevoii de a compensa prin
creativitate s\r\cia devizului a de-
venit o etap\ aproape obligatorie.
Mul]i `ncep experien ]a indepen-
dent\ `nc\ din anii de facultate,
pentru a-[i testa calit\ ]ile [i ideile. 

Cum ob]ii vizibilitate? ~n dome-
niul independent, „bobocii“ au oca-
zia s\ se fac\ v\zu]i [i aprecia]i.
Dezvoltarea unei re]ele na ]ionale
de festivaluri de gen (Maratonul
Teatrului Independent Bucharest
Fringe, Festivalul Na]io nal de Tea-
tru Independent etc.) `i aduce `n
fa]\ pe cei mai buni [i mai curajo[i.
Apoi, dac\ au [i [ans\, sar `n tea-
trul de establish-ment, atractiv `n
principal gra]ie resurselor finan-
ciare confortabile alocate de stat. O
alt\ parte a absolven]ilor, ce-i drept,
mai mic\, se reorienteaz\ spre zo-
ne `nrudite (comunicare public\,
media, publicitate, film) de unde
pot veni satisfac]ii profesionale [i
câ[tiguri materiale substan]ial mai
mari decât din arta scenic\.  

Sub aspect estetic, racorda]i la
noile realit\]i teatrale occidentale
[i sincroni cu ele, tinerii s-au orien-
tat c\tre direc]ii inexistente `n pei-
sajul teatral autohton de pân\ la ei.
Dimensiunea politic\ [i social\ a
devenit pentru noile genera]ii coor-
donat\ de impunere. De altfel, pen-
tru mul]i tineri dramaturgi [i regi-
zori, componenta estetic\ a trecut
`n plan secund, prim-planul ocu-
pându-l latura critic\, civic\, edu-
ca]ional\, comunica]ional\, ten-
din]e eviden]iate ̀ n proiecte de tea-
tru documentar, modele narative
`n care raporturile de mimesis cu

realitatea sunt reevaluate. Noi idei,
metode inedite sunt testate `n tea-
trul documentar, participativ, edu-
ca]ional ca formule de implicare a
publicului `n spectacol. Istoria re-
cent\ [i prezentul au devenit teme-
le lor predilecte. S-a dezvoltat un
nou tip de rela]ie cu spectatorii,
mai apropiat\, implicându-i ̀ n par-
cursul artistic, fie `n etapa de docu-
mentare a unui subiect, fie `n dez-
bateri post-reprezenta]ie. 

Pe Bogdan Georgescu, Bobi Pri-
cop, Irina Moscu, Catinca Dr\g\ -
nes cu, Carmen Lidia Vidu, Ada Mi-
lea, Sânziana Tar]a, Vlad Cristache,
Alexandru Mâzg\reanu, OliviaGre -
cea, Radu Iacoban, Alexandru Ion,
Cezar Grum\zescu, Florin Hri]cu,
Andrei Cozlac, Paul Mure[an, Bea-
trice Iordan, Florin Iordan, Petre
Ancu]a. Emilian Mârnea, Hotia Su-
ru etc., i-am convocat ̀ n cea de-a VI-
II-a edi]ie a Festivalului Interna]io-
nal de Teatru pentru Publicul

Tân\r Ia[i (FITPTI), al c\ rui focus
este „tân\rul artist român“. Edi]ia
din acest an (4-9 octombrie), al c\rei
director artistic sunt, `n seamn\
[ase zile de festival, un Prolog [i un
showcase care reunesc 30 de specta-
cole sus]inute de 24 de companii din
România [i 12 ]\ri europene, specta-
cole-lectur\, lans\ri de carte, pro-
iec]ii de filme, ateliere de improvi-
za]ie, confe rin ]e, dezbateri. 

Scopul prezentei file a FITPTI e
s\ cartografieze sinoptic o realitate
cu zonele ei forte [i zonele ei slabe.
S\ identifice tendin]e, s\ fie util\
celor care, cu siguran]\, m\car o
dat\ s-au `ntrebat „[i acum, ce
fac?“. La un moment dat, cu to]ii
ne-am aflat `n acest punct. Fiecare
trebuie s\ `nceap\ de undeva, are
nevoie, mai ales la primii pa[i, de
sprijin faptic. Preocuparea pentru
soarta tinerilor echivaleaz\ cu gi-
rarea viitorului, iar investi]ia `n ei
`nseamn\ c\ ne intereseaz\ ce va fi.

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

An de an, `n România, câteva sute de absolven]i primesc o diplom\ care le atest\
competen]ele creatoare `n domeniul Teatru. Actori, regizori, scenografi,
coregrafi, teatrologi privesc apoi, cu atestatul la purt\tor, c\tre o pia]\ a muncii
imprevizibil\, rigid\, cu pu]ine oferte, inapt\ s\-i integreze. Nici anii de studii
universitare nu-i preg\tesc suficient pe viitorii arti[ti pentru parcursul sinuos,
dificil, uneori lung c\tre un angajament, indiferent de forma [i perioada lui. 

Pledoarie pentru tineri
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INTERVIU CU REGIZOAREA ANCA DAMIAN

„Pentru fiecare film trebuie
s\ fac lucruri care nu sunt 
la `ndemâna oricui“
Muntele magic are tot ce-i trebuie ca s\
trezeasc\ interesul unui spectator mof turos.
E o produc]ie elaborat\ care ilus treaz\
printr-o sumedenie de tehnici de anima]ie
via]a unui adev\rat personaj de roman,
Adam Jacek Winkler. Un polonez rebel pu]in
cunoscut chiar [i la el `n ]ar\ – alpinist,
artist, anarhist, lupt\tor `n Afganistan care

`nainte s\ moar\, `n 2002, a l\sat [i ni[te
scrieri & desene despre aventurile sale.
Proiectul ini]iat, scris, produs [i regizat de
Anca Damian e o coproduc]ie România-
Polonia-Fran]a, care a presupus, pe lâng\
concep]ie, [i o dificil\ munc\ de coordonare.
El `l are pe Alexander B\l\nescu autor al
coloanei sonore [i pe Jean-Marc Barr [i 

Jerzy Radziwilowicz (Omul de marmur\,
Omul de fier) interpre]i ai vocilor eroului `n
versiunile `n englez\, respectiv polonez\.
Filmul intr\ `n cinematografele de la noi `n 
9 octombrie. Mai jos, Anca Damian, poate 
cel mai cosmopolit regizor român al
momentului, poveste[te despre dificult\]ile
[i satisfac]iile unui asemenea proiect.

Interviu realizat de 
Iulia Blaga

Cum ai ajuns la aceast\ po -
veste [i ce a rezonat din tine
cu destinul lui Adam Ja cek
Winkler?

~n 2010, participam la train-
ingul de produc]ie EAVE. Pe atunci
lucram la Crulic – Drumul spre
dincolo. Din grup\ f\cea parte [i
Benedicte Thomas de la Arizona
Productions, care e o prieten\ a fa-
miliei Winkler. A[a am aflat de is-
toria lui. La vremea respectiv\
c\u tam un personaj, un soi de
Don Quijote care s\ vrea „`ntr-un
vis nebunesc de cavaler“ s\ fie erou,
s\ schimbe singur lumea. Doream
s\ fac o trilogie centrat\ pe eroism
[i, dac\ Crulic `[i d\duse via]a
pentru adev\rul lui [i devenise in-
con[tient erou, acum c\utam pe
cineva care s\ vrea, s\ ̀ [i propun\
s\ fie erou. Adam Jacek Winkler
era un personaj romantic, un ca-
valer e[uat ̀ n secolul XX care voia
s\ dea un sens existen]ei sale prin
lupta cu dragonul ro[u, bol[evis-
mul. Desigur c\ exist\ [i vis, poe-
zie, aventur\, nebunie, burlesc [i
ridicol `n povestea lui.

Cât de greu ]i-a fost ca regi-
zor str\in s\-i convingi pe po -
lonezi s\-]i dea bani [i pe fa-
milia lui Winkler s\-[i dea
acordul?

~n Polonia am câ[tigat foarte
multe premii cu filmul Crulic, chiar
[i `n competi]iile lor na]ionale,
a[a c\ pentru Muntele magic am
primit cu foarte mult\ u[urin]\
toate finan]\rile posibile. Sunt 

admirat\ [i respectat\ acolo. ~n
plus, proiectul vorbea despre un
personaj polonez necunoscut `n
Polonia. Cu familia lui Adam Ja-
cek Winkler am avut o perioad\
de tratative de un an de zile pân\
am convenit o list\ de tr\s\turi
ale lui care trebuiau respectate `n
film. Cerin]a mea era ca mai apoi
interven]ia familiei s\ fie limi-
tat\. Nu doream un film care s\

satisfac\ doar familia [i care s\
`mi [ablonizeze sau idealizeze per-
sonajul. Au vizionat filmul dup\
ce a fost terminat.

Ce te atrage la acest gen de
docudrame animate?

M\ atrage libertatea pe care ]i-o
d\ anima]ia adi]ionat\ unei po-
ve[ti de via]\ real\. Din acest mix

iese o suprarealitate unic\, foarte
arty, dar [i foarte adev\rat\ ̀ n sen-
sul profund al cuvântului. Pot de
asemenea s\ experimentez, s\ ten-
tez limitele limbajului cinemato-
grafic `ntr-un mod `n care nici un
gen cinematografic nu-mi permite.

Mi se pare c\ Muntele magic
a fost mult mai amplu ca 

produc]ie fa]\ de Crulic –
mai mul]i oameni implica]i,
o logistic\ mai complicat\.
Cum ai reu[it s\ ]ii totul `n
frâu?

Cred c\ dificultatea acestui pro -
iect a constat `n num\rul de oa-
meni implica]i [i care nu erau coor-
dona]i `ntre ei, ca `ntr-o piramid\,
ci erau lega]i direct doar de mine. A
fost complicat – poate c\ nu voi mai
`ncerca lucruri a[a complicate `n
viitor, dar m-am adaptat unei si-
tua]ii de fapt: ̀ n România nu exista
un singur studio care s\ poat\ duce
filmul (care era mai complicat ca
anima]ie decât Crulic), [i nu erau
nici banii necesari pentru a face
toat\ anima]ia aici.

Ce presupune o produc]ie
atât de complicat\ cu mai
mul]i coproduc\tori [i mai
mul te firme de anima]ie?
Cum poate distorsiona pla-
nurile regizorului?

Coproduc\torii sunt necesari pen-
tru acest tip de proiect – erau mai
multe teritorii implicate, o poves-
te interna]ional\... F\r\ ei nu a[ fi
reu[it s\ fac filmul. E, `ns\, o pro-
vocare s\ reu[e[ti s\-i faci s\ te
`n]eleag\, s\ `n]eleag\ nevoile fil-
mului, s\ gestioneze apoi artistic
vorbind filmul, `n teritoriul lor [i
cu echipa angajat\ de ei. Consider
c\ aceast\ colaborare cu diferite
na]ionalit\]i e un câ[tig al filmu-
lui. Solicit\ un mai mare efort din
partea mea, o comunicare sus]i -
nut\ pe multe planuri, simultan
`n multe locuri, dar dac\ cu `n -
c\p\ ]ânare [i constan]\ reu [esc
s\ transmit lucrurile importante,
proiectul câ[tig\. Am avut norocul
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unor coproduc\tori care m\ admi-
rau [i care ]ineau cont de p\ rerea
mea.

De asemenea, cum nu aveam ̀ n
România un studio suficient de
mare care s\ preia filmul [i cum
fiecare studio, Abis [i DSG, avea
un alt tip de abordare a lucrului [i
alt tip de sensibilitate, am `ncer-
cat s\-i folosesc cunoscându-i pe
fiecare pentru ce erau mai buni. E
mai mult de lucru, mai mult de co-
municat, mai mult de armonizat –
am [i spus c\ mi-am dat masterul
`n psihoterapie cu acest film. Ce
vrei mai complicat decât un art di-
rector bulgar cu cet\]enie canadia -
n\ (Theodor Ushev) [i trei anima-
tori [efi – doi români [i unul polo-
nez (Sergiu Negulici, Dan Panai-
tescu, Tomek  Ducki) – care au pre-
luat continuând fiecare pe felia lui
look-ul filmului, dar nici unul nu
vorbea cu cel\lalt, ci comunicau
doar prin mine [i prin Raluca Po-
pa (asistenta lui Ushev, responsa-
bil\ [i de background-uri)?

Pe linie direct\, filmul
are drept corespondent
`n literatur\ romanul
Don Quijote

Care au fost cele mai mari
provoc\ri pe care le-ai avut?

Prima provocare a fost c\l\toria
`n Afganistan. Am fost dou\ s\p -
t\mâni la Kabul [i `n Mun]ii Pan-
jshir, `ntr-o lume complet necu-
noscut\. Dincolo de dificultatea [i
de riscul implicat, a fost o expe-
rien]\ minunat\. Cred c\ pentru
fiecare film trebuie s\ fac lucruri
care nu sunt la `ndemâna oricui,
trebuie s\ merg mai departe decât
pare normal. {i, când `]i propui [i
`]i dore[ti asta, când reu[e[ti s\
treci peste propria-]i fric\, atunci
lucrurile se `ntâmpl\ firesc [i pri-
me[ti ajutor ca s\ duci totul cu bi-
ne la cap\t.

O alt\ provocare, de ordin 
artistic, a fost s\ dau [i pu]in\
emo ]ie filmului. Un aventurier,
un cerebral e un personaj care nu

emo ]ioneaz\. Singur\, rela]ia cu
fiica lui putea aduce o implicare
mai afectiv\.

De ce ai folosit atât de multe
tehnici – de la desen `n cre -
ion [i pictur\ pân\ la colaj [i
anima]ie `n 3D? Nu te-ai te -
mut c\, `ncercând s\ comba]i
monotonia, riscai un film
prea eclectic?

Pe linie direct\, filmul are
drept corespondent `n literatur\
romanul Don Quijote / El ingenio-
so hidalgo don Quijote de la Man-
cha. ~n scrierea scenariului am
`ncercat s\ adun acelea[i ingre-
diente pe care le g\sim `n roma-
nul lui Cervantes – epicul [i liri-
cul, tragicul [i comicul. Fiecare
stil corespunde unui moment. E
un mod de-a povesti folosit de Cer-
vantes, dar [i de pove[tile afgane.
Da, exist\ riscul de a obosi specta-
torul care e obi[nuit cu o stilistic\
unitar\ de la `nceputul [i pân\ la
sfâr[itul filmului, dar mi l-am asu-
mat pentru c\ mi s-a p\rut cel mai
adecvat pove[tii.

A fost greu s\-i convingi pe
Jean-Marc Barr [i Jerzy Radzi -
wilowicz s\ fac\ vocile erou -
lui pentru variantele `n en-
glez\, respectiv polonez\?

Pe Jean-Marc Barr l-am contactat
prin e-mail [i m-am `ntâlnit pe
urm\ cu el la un festival. I-a pl\cut
foarte mult proiectul – personajul,
de asemenea. ~mi era team\ c\ nu
va avea acelea[i repere, c\ nu va
`n]elege un personaj polonez, anti-
bol[evic, anarhist [i cu umor, dar
el este un artist care iube[te lucru-
rile diferite [i provocatoare, [i a
fost o pl\cere s\ lucrez cu el. 

Jerzy Radziwilowicz a fost con-
tactat de coproduc\toarea polo-
nez\. Am lucrat cu el trei zile pen-
tru ̀ nregistrarea de voce din Polo-
nia. El desigur c\ `n]elegea nuan -
]ele poloneze ale personajului, dar
pentru mine provocarea a fost s\
nuan]ez tonuri `ntr-o limb\ pe ca-
re nu o cuno[team. Ceea ce pot 
s\-]i spun este c\ `n orice limb\,

cum eu [tiam deja textul pe dina-
far\ (deci [tiam con]inutul), po]i
s\-]i dai seama de adev\rul tonu-
lui. Altfel spus, adev\rul trece din-
colo de limbaj.

Alexander B\l\nescu a f\cut
muzica dup\ ce a v\zut `n -
treg filmul?

Am vrut s\ lucrez cu Alexandru
B\l\nescu la acest proiect cunos-
cându-l foarte bine [i crezând `n
capacitatea lui de a lega teritorii
muzicale ̀ n mod atât de original [i
de unic. E un artist adev\rat, iar
pentru mine muzica de film e foar-
te important\, foarte aproape de
esen]a metafizic\, de sufletul fil-
mului. 

Am discutat cu el despre cele
dou\ teme muzicale principale –
tema personajului [i tema mor]ii –
pe care doream s\ le utilizez `n
film. Apoi el a venit cu propuneri
pentru aceste teme [i am discutat
pân\ am ajuns la ce doream. Apoi
i-am dat filmul [i lista precis\ a
plas\rii muzicii `n film, cu indi-
ca]iile pentru registrul fiec\rei te-
me (indica]ii de tipul: juc\u[\, me-
tafizic\, dramatic\, reflectat\ `n
astral [.a.m.d.). Alex a `nregistrat
la Londra, organizând el totul cu
muzicieni cunoscu]i de el, [i ne-a
trimis apoi muzica la Cracovia
pentru a o monta `n studio. Odat\
ad\ugat\  imaginii, ea a devenit
un element esen]ial al filmului.

Elogiile din „Variety“
sunt bune doar 
pentru mediul nostru
profesional

Muntele magic e foarte bine
primit `n afar\. Am citit, de
pild\, o cronic\ foarte elo-
gioas\ `n „Variety“. Cât aju -
t\ aceste ecouri ca filmul s\
se vând\? Faptul c\ e o docu-
dram\ animat\ e un avantaj

sau un handicap pentru dis-
tribu]ie?

Docudrama animat\ nu e un
hit comercial, ca orice gen hibrid
[i ca orice documentar sau ca ori-
ce anima]ie care nu e destinat\ co-
piilor. Elogiile din „Variety“ sunt
bune doar pentru mediul nostru
profesional. Filmul va fi distribuit
`n s\li ̀ n Fran]a [i Polonia, [i apoi
mai vedem cine se va `ncumeta la
o distribu]ie art house. Crulic a
fost distribuit ̀ n toat\ Europa, dar
cu foarte pu]ine s\li `n fiecare
]ar\. ~n festivaluri, interesul pen-
tru el este evident [i aici trebuie
de obicei s\ hot\r\sc la care festi-
val accept\m s\ facem premiera
`n teritoriul fiec\rei ]\ri.

E[ti `n dezvoltare cu `nc\ o
anima]ie care va `ntregi o
trilogie despre eroism. De-
spre cine va fi vorba acum? 

Sunt `ntr-un stadiu incipient
cu acest proiect. Nu am `nc\ drep-
turile s\-l fac, deci nu pot spune
foarte multe, e `n stadiul de in-
ten]ie. A[tept `ntâi s\ am dreptu-
rile pentru personaj [i apoi voi de-
mara scenariul. Toate la timpul
lor, cum se spune.

Am, `n schimb, alte proiecte
`ntr-un stadiu mai avansat – unul
de fic]iune pe care `l filmez acum
[i un altul de anima]ie, pentru
copii de data asta, o poveste inspi-
rat\ din realitate. Anul trecut am
salvat o c\]elu[\ de pe strad\ [i de
aici a ie[it un scenariu. 

Pân\ una-alta, intri `n film\ri
`n 5 octombrie cu un film cu
actori, unul foarte personal.

Fac acum un film doar cu ac-
tori, cel mai curat stilistic film din
tot ce am f\cut pân\  acum. Poves-
tea e centrat\ pe rela]ia fiu-tat\.
Provocarea acestei rela]ii apare
`n momentul `n care ea trebuie s\
se ̀ mplineasc\ ̀ n absen]\, sub aripa

unei mor]i violente, tat\l murind
`ntr-un accident absurd, dintr-o
c\z\tur\ pe sc\ri. Scenariul, ca
toate scenariile mele de pân\ acum,
e par]ial inspirat din realitate.

Nu ai cumva senza]ia c\ e[ti
mai apreciat\ `n str\in\tate
decât `n Romania?

Da, bine`n]eles. ~n România
nici de Crulic nu s-au [tiut prea
multe. Filmul a luat 35 de premii
interna]ionale [i a fost invitat `n
aproape 180 de festivaluri. ~n anul
`n care România a avut dou\ fil-
me la Berlin, plus alte dou\ lung -
metraje [i un scurtmetraj la Can-
nes, cu premii `n amândou\ p\r -
]ile, filmul meu, care abordeaz\
un gen hibrid [i porne[te `n dou\
festivaluri, Annecy [i Karlovy
Vary, cu o Men]iune Special\ `n
palmeresul oficial  de la Karlovy
Vary [i care are deja 20 de selec]ii
`n festivaluri, pare c\ trece neob-
servat `n mediul nostru profesio-
nal. Poate pentru c\ e anima]ie?,
m\ `ntreb eu.

Muntele magic,
de Anca Damian 

Scenariu: Anca Damian [i
Anna Winkler. 
Montaj: Ion Ioachim Stroe.
Anima]ia: Theodore Ushev,
Sergiu Negulici, Raluca
Popa, Dan Panaitescu,
Tomek Ducki. 
Muzica original\: Alexan-
dru B\l\nescu. 
Voci: Christophe Miossec
(pentru versiunea
francez\), Jean-Marc Barr
(englez\), Jerzy Radzi-
wilowicz (polonez\). 
Coproduc]ie România
(Aparte Film), Fran]a (Ari-
zona Production), Polonia
(Filmograf).
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Romanul unei pianiste 

Alina Purcaru 

Hélène Grimaud este o ecologist\
frenetic\, a[ spune chiar radical\,
iar pentru ea, muzica [i natura nu
pot fi gândite separat, la fel cum o
simfonie nu poate fi conceput\ `n

afara partiturilor pentru fiecare
instrument. Temerile ei se nasc
din ruptura dintre om [i mediul
care l-a g\zduit atâtea mii de ani,
[i mare parte din carte este o ple-
doarie pentru con[tientizarea r\u -
lui pe care l-am perpetuat neab\ -
tut, odat\ cu revolu]ia industrial\
[i `ncrederea oarb\ `n progresul
tehnologic. SOS-urile pe care natu-
ra le trimite, semnele crizei care
ne `nconjoar\ indiferent de aten -
]ia pe care alegem s\ o acord\m
sau nu dezastrelor ecologice din
jurul nostru leag\ principala te m\
a acestei c\r]i, a c\rei reve la]ie este
tocmai invita]ia de a medita, de a
fi con[tient [i atent la adev\ruri
mai ample decât individualitatea
fiec\ruia. Exact ceea ce ar trebui
s\ fac\ [i muzica, atunci când este
transmis\ cu con[tiin]a c\ ea trece
de codul partiturilor [i c\ trans-
port\ un `n]eles care cu adev\rat
poate transforma ceva `n lume.  

Aceast\ convingere presupune
`ncrederea `ntr-o `ncreng\tur\ de
conexiuni care ]in oameni, ani-
male [i mediu `ntr-un echilibru
fragil, tot mai amenin]at. Pentru
Hélène Grimaud, voca]ia ei nu
poate exista decât `n perimetrul
acestei credin]e, dedicându-se ei
[i ap\rând-o cu armele pe care le
are la `ndemân\. Am s\ aduc, ca
punct de sprijin, unul dintre pasa-
jele cele mai definitorii pentru
con cep]ia pe care o are despre ro-
lul muzicii [i despre felul `n care
ea ne conecteaz\ la lume [i unii la
ceilal]i: „Dedicându-mi via]a mu-
zicii, mi-am dat mie `ns\mi o mâ -
n\ de ajutor, m-am restituit inimii
mele. F\r\ aceast\ `ntrupare, mu-
zica nu are nici o noim\: interpretul
e lipsit de importan]\, ca [i com-
pozitorul de altfel. Ce conteaz\ e

predispozi]ia de a o asculta cu toa-
te sim]urile [i a o face ascultat\
prin toate fibrele trupului. Muzica
exist\ `n acest transfer [i numai
`n el. Altfel nu este decât h\rm\la-
ie, o cantitate de sunete ̀ n plus, cu
siguran]\ mai armonioas\, `ns\
doar anecdotic\. Muzica este toc-
mai acest transfer. Muzicianul,
cel care-l ini]iaz\. Iar acest schimb
este rodnic doar dac\ ne pune `n
acord cu lumea. Dintr-odat\ m-am
convins: infernul nu are decât
dou\ chipuri, cel al unei mon-
struoase cacofonii sau al unei
t\ceri ve[nice“.

Ideile pe care le-am enumerat,
fie [i schematic, pân\ acum, sunt
discutate ̀ n rama fic]ional\ a unei
pove[ti care `ncepe cu o veche
con ven]ie, tot romantic\, cea a
manuscrisului g\sit. ~ntoarcerea
la Salem se deschide cu o suit\ de
evenimente care ne arunc\ ̀ n plin
fantastic: `ntr-o sear\ umed\ [i
`ntunecat\, o pianist\, epuizat\
dup\ repeti]iile pentru Concertul
nr. 2 de Brahms, intr\ `ntr-un an-
ticariat din Hamburg [i cump\r\,
prin voia hazardului, un manus-
cris voluminos din care ie[eau
ni[te partituri muzicale. ~l d\ unui
prieten s\-l traduc\ [i `n scurt
timp realizeaz\ c\ se afl\ `n fa]a
unor `nsemn\ri fantastice care se
poate s\ fi fost scrise de Brahms
`nsu[i, sub semn\tura Karl
Würth. Manuscrisul con]ine ilus-
tra]ii, desene [i acvaforte f\cute
de „un oarecare Max Klinger“, ca-
re contribuie la amplificarea sen-
za]iei nelini[titoare care se des-
prinde din text. Povestea, recon-
struit\ par]ial (din manuscris lip-
sesc, evident, pagini!) vorbe[te
despre o expedi]ie `n inima unui
peisaj nordic, tulbur\tor, care
parc\ eman\ halucina]ii [i vi-
ziuni pe jum\tate `nsp\imân t\ -
toare, pe jum\tate extatice. 

Pornind de la aceast\ poveste,
Hélène Grimaud, `n ipostaza de
scriitoare, `[i exploreaz\ propria
tenta]ie cu chemarea s\lb\ticiei,
investigheaz\ imaginarul roman-
tic [i mo[tenirea spiritual\ l\sat\
de aceast\ epoc\, fie prin referin]e
la Hugo von Hofmannsthal [i Cha-
misso, fie reconstruind povestea
rela]iei din Robert Schumann,
Clara Schumann [i Johannes
Brahms, un compozitor pentru ca-
re Grimaud a dezvoltat o pasiune
notorie. Nu mai pu]in notorie e
cea pentru lupi, specie amenin -
]at\ de care se `ngrije[te prin in-
termediul unei funda]ii pe care a
`nfiin]at-o la Salem, destina]ia la
care face referire [i titlul c\r]ii. 

~ntoarcere la Salem poate deza -
m\gi un cititor care caut\ con-
stan]\ stilistic\ [i reperele [tiute
prin care func]ioneaz\ conven]ia
romanului. Pentru Hélène Grimaud
toate astea sunt neimportante. Ea
poate s\ `ntrerup\ firul unei po-
ve[ti pentru c\ trebuie s\ comuni-
ce f\r\ `ntârziere datele unui stu-
diu despre `mpu]inarea resurse-
lor naturale, de exemplu. Sau pen-
tru c\ simte nevoia s\ exclame,
atunci când ceva o nelini[te[te sau
o uime[te, f\r\ s\ dea doi bani pe,
s\-i spunem, pericolul lirismului
atât de non[alant exhibat. Este o
muzician\ care rupe timpii [i re-
gulile  fic]iunii, poate [i pentru c\,
`n ceea ce o prive[te, fic]iunea, ar-
ta, muzica [i filosofia sunt `n ace-
la[i loc, parte din aceea[i simfo-
nie. A scris o carte cu imperfec -
]iuni, cu fire insuficient sondate [i
pasaje exaltate, dar o carte care, ̀ n
ciuda acestor lipsuri, reu[e[te s\
exprime for]a unei artiste ale c\rei
crezuri [i interese ̀ mbr\]i[eaz\cau-
ze ardente, mesajul unei vr\jitoa-
re a pianului care nu se izoleaz\

de lume decât pentru a o putea
proteja [i `n]elege mai bine. Este
cartea unei con[tiin]e care, for-
mat\ de studiul muzicii, exer-
seaz\ literatura impetuos, cu into-
na]ii de poet\, punând-o s\ lucre-
ze `n direc]ia crezurilor c\rora le
caut\, [i `n proz\, o expresie. ~i las
ei ultimele cuvinte: 

„Ce n\scoce[te [tiin]a? Inven-
teaz\, ea, oare, c\ile prin care ne
`ntoarcem `n gr\dina Paradisu-
lui? Din p\cate, `n `nver[unarea
noastr\ de a `ntina natura, acest
gigant loc de `ncol]ire a muzicii,
acest laborator al unei nesfâr[ite
crea]ii, tot ceea ce izbute[te [tiin]a
s\ f\ureasc\ este o amenajare con-
fortabil\ a exilului nostru origi-
nar. Ne c\ptu[im celulele sin-
gur\t\]ii noastre, `n timp ce se to-
pesc, se dezagreg\, se [terg [i mor,
pu]in câte pu]in, animal dup\ floa-
re, ocean dup\ ghe]ar, toat\ fru-
muse]ea lumii [i a Paradisului. 
{i-atunci, `mpotriva acestui m\ -
cel, `mpotriva amenin]\rii lui,
vreau s\ m\ ridic, s\-mi ar\t col]ii
[i s\ lupt“. 

A trebuit s\ `nceap\ un
mare festival de muzic\
clasic\, Festivalul
„George Enescu“, pentru
ca, `n sfâr[it, s\ ajung la
~ntoarcerea la Salem,
cartea pianistei Hélène
Grimaud, tradus\ la
Editura Polirom de Daniel
Nicolescu. E un volum
hibrid, compozit, greu de
plasat `n categoria strict\
a romanului, o carte `n
care fantezia, de
inspira]ie romantic\, e
amestecat\ uneori mai
discret, alteori la voia
impulsului, cu detalii
autobiografice, pagini
confesive, convingeri
politice [i pasaje
eseistice. Toate converg
pentru a exprima
crezurile acestei
senza]ionale pianiste:
`ncrederea c\ muzica ne
reveleaz\ partea capabil\
de compasiune, latura
care ne pune `n contact
unii cu al]ii [i cu lumea,
cea care ne scoate din
individualismul narcisiac,
orb la ceea ce se petrece
`n jur. 
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Lectur\ la Cluj din romanul
~n urm\ nu mai e nimic
de Cosmin Per]a 

Lectura va fi urmat\ de un dialog
cu publicul [i cu invita]ii prezen]i
la eveniment, Ruxandra Cesereanu,
{tefan Manasia [i Horea Poenar.

Potrivit lui Bogdan-Alexandru
St\nescu, „m\rturia fic]ional\ a
lui Cosmin Per]a `ncepe ca un ro-
man al form\rii [i se `ncheie deo-
camdat\ ca roman al de-form\rii.

Deformare manierist\, `n linia
Curtius-Hocke, cu o puternic\ no -
t\ de originalitate adus\ de con-
flictul interior al unui personaj ca -
re vâneaz\ revela]ia [i tânje[te
dup\ semnele divinit\]ii, de[i nu
renun]\ niciodat\ cu totul la r\z -
vr\tirea cea mai lumeasc\. Tra -
seul acesta conflictual trece [i

printr-o zon\ a outopos-ului ce
poate fi interior, un produs pur al
halucina]iei, dar [i exterior –
spa]iu cre[tin-ortodox, al fugii de
lume“. De asemenea, Marius Con -
kan consider\ c\ „privit ca excen-
tric, adic\ aflat `n afara centrului
unei literaturi, Cosmin Per]a nu
mai poate fi raportat la nimic, de[i
e la fel de bun precum {tefan Ma -
na sia, din genera]ia sa. De aceea,
trecut prin gra]iile criticii nord-
vestice, el este un scriitor bun de
pus sub pre[ul ironiei [i al ze-
flemelii, dar care, paradoxal, nu

`ntârzie prin fiecare carte s\-[i
arate talentul“.

Dup\ ce asist\ la moartea
bunicului s\u `ntr-un accident de
munc\, un b\iat de 11 ani tr\ie[te
o puternic\ criz\ existen]ial\. S-a
mutat la ora[ de curând [i nu are
prieteni c\rora s\ le `mp\rt\ -
[easc\ durerile [i spaimele sale.
Cu p\rin]ii nu poate vorbi, pentru
c\ sunt prea ocupa]i s\ se certe
`ncontinuu. Iar `n interiorul s\u
duce o lupt\ aprig\ cu fata dracu-
lui, de la care afl\ c\ nu a fost
botezat. Vrând s\ scape de toate [i

s\ `nceap\ o via]\ nou\, la 14 ani
pleac\ de acas\. Ajunge la Cluj, lu-
creaz\ un timp `ntr-un anticariat,
apoi la Vama Veche, iar la un mo-
ment dat se duce la o m\n\stire,
unde este botezat. Dup\ botez, fata
dracului dispare, `ns\ nu pentru
mult\ vreme...

„Poeta românc\ este o desco -
perire pentru spa]iul de limb\
german\ – este literatur\ de
`nalt\ clas\, literatur\ la superla-
tiv! ~nregistreaz\ tot ce i-au
h\r\zit amintirile rele, prezentul
r\u. Vorbe[te de case cu ferestre
care prevestesc nenorociri, de
pâlniile gramofoanelor care «`n -
ghit kilometri de t\cere». Dup\
c\derea regimului Ceau[escu a
r\mas la fel – altfel decât ceilal]i –,
nu [i-a luat drept ]int\ opozi]ia. A
folosit libertatea nou\, a folosit [i
formule noi de expresie. E normal

s\ a[tept\m cu ner\b dare apa -
ri]ia `n limba german\ [i a altor
romane ale acestei autoare. Lim-
ba ei este imprevizibi l\, ca pri -
cioas\, ascunde un mare mister.
Miracolul se s\vâr [e[te `ntr-un
flux continuu, de fapt, `n poe zia
ei de ne`ntrerupt. Cum spune au-
toarea citându-l pe Oscar Wilde:
«Un capriciu durea z\ mai mult
decât o pasiune». Cât de pericu-
loase, cât de superbe sunt caprici-
ile acestei scriitoare!“, afirm\
Harald Hartung, `n „Frank furter
Allgemeine Zeitung“.

Gravitând `n jurul imaginii
obsedante a balonului verde de
pe scena unui spectacol de balet,
cartea Norei Iuga este un roman-
puzzle format din amintiri, scri -
sori [i fragmente de jurnal, care,
`mpreun\, creeaz\ o poves te cap-
tivant\ [i cutremur\toare ce se
`ntinde de-a lungul `ntregului
secol XX. Pendulând ne`ncetat
`ntre diferite planuri temporale,
nara]iunea se f\râmi]eaz\ `ntr-o
multitudine de cioburi care oglin -
desc fa]a fascinant\ [i `n acela[i
timp hidoas\ a lumii ̀ n care tr\im.

Evenimentul va avea loc `n
cadrul proiectului pilot „Fa]a -
dele sunt ale comunit\]ii“, un pro -
iect ce exploreaz\ modalit\ ]ile

prin care o veche cas\ boie reasc\ –
Casa Costa-Foru – poate fi repus\
`n circuitul urban [i social prin
aducerea laolalt\ a comunit\]ii
celor interesa]i – sau cel pu]in cu-
rio[i – s\ descopere locuin]ele bu-
cure[tene de-alt\ dat\. Prin con-
tribu]ii punctuale, revitalizarea
devine un efort comun de apro-
priere – chiar [i temporar\ – a
unui spa]iu social [i cultural odi -
nioa r\ activ pe scena ora[u lui.
„Fa]adele sunt ale comunit\]ii“
este un proiect Dincolo De Fa]ade
realizat `n parteneriat cu Or-
dinul Arhitec]ilor din Ro mânia –
filiala Bucure[ti [i cu Asocia]ia
Arché [i este parte din Anuala de
Arhitectur\ 2015.

La eveniment vor participa Laura
Câl]ea [i Marius Constantinescu, cei
prezen]i urmând s\ aib\ parte [i de
fragmente din volum, `n lectur\ bi -
lingv\.

„Oare `nv\]\m s\ tr\im altfel de-
cât prin suferin]a experien]ei? Via]a
este rodul unei ucenicii ̀ ndelungate.
Pentru mine, ea a fost mult\ vreme
ciocnire de pl\ci tectonice – nici nu
v\ pute]i `nchipui ce cutremure a
stârnit! Ast\zi, sunt ̀ mp\cat\ cu mi-
ne [i cu lumea. Am g\sit un echili-
bru ̀ ntre muzic\ [i celelalte vie]i ale
mele, consacrate naturii, scrisului,
solitudinii“, afirm\ Hélène Grimaud.

Melanj de fic]iune [i confesiune,
Lec]ii aparte respir\ aceea[i virtuo-
zitate [i sensibilitate cu care Hélène
Grimaud interpreteaz\ o pies\ mu-
zical\, fiind o invita]ie s\ redescoperi
farmecul lumii [i bucuria de a tr\i. 

Epuizat\ de turnee, de `nregis -
tr\ri [i de munca la ad\postul pen-
tru lupi, Hélène hot\r\[te s\ se rup\
de rutina zilnic\ [i s\ porneas c\ ̀ ntr-o
c\l\torie, cu speran]a c\ astfel va iz-
buti s\-[i recapete pofta de via]\. De-
opotriv\ ini]iatic [i l\untric, acest
voiaj ì va purta pa[ii spre `nsorita

Italie – de la riviera vene]ian\, im-
pregnat\ de muzica lui Mahler, la
pa[nicul Assisi, unde spiritul Sfân-
tului Francisc d\inuie peste veacuri,
[i la ispititorul Como – [i-i va prilejui
`ntâlniri cu necunoscu]i enigmatici
care o vor ajuta s\-[i r\spund\
`ntreb\rilor ce o fr\mânt\.

Potrivit „Le Point“, Lec]ii aparte
este „o poveste adev\rat\ [i o carte
superb\, perlat\ la r\stimpuri de ta-
blouri `nsorite [i de fulgura]ii de
scriitur\“. 

Mar]i, 6 octombrie, de la ora 18.00, la libr\ria Book
Corner (Bulevardul Eroilor, nr. 15) din Cluj, Cosmin Per]a
va citi din cel mai nou roman al s\u ~n urm\ nu mai e
nimic, ap\rut recent la Editura Polirom, `n colec]ia
„Ego. Proz\“, disponibil `n curând [i `n edi]ie digital\.

Nora Iuga cite[te 
din Harald [i luna verde
la Bucure[ti
Duminic\, 11 octombrie,
de la ora 17.00, Nora Iuga
va citi `n cadrul „Serilor
Literare `n Casa Costa-
Foru“ (Aleea Dealul Mi -
tro poliei, nr. 7, Bucu -
re[ti) un fragment din
cel mai recent roman al
s\u, Harald [i luna verde,
ap\rut `n 2014 la Editura
Polirom, `n colec]ia
„Fiction Ltd.“. Lectura va
fi urmat\ de un dialog
cu publicul, moderat 
de Miruna Vlada. 

Lec]ii aparte, de Hélène
Grimaud, la Institutul
Francez din Bucure[ti
Joi, 8 octombrie, ora 19.00, la mediateca Institutului
Francez din Bucure[ti (Bd. Dacia nr. 77), `n cadrul
„~ntâlnirilor cu Fran]a literar\“, va avea loc o discu]ie
pornind de la volumul Lec]ii aparte, de Hélène Grimaud,
recent ap\rut la Editura Polirom, traducere din limba
francez\ [i note de M\d\lina Vatcu. 



– Fragment –

~n fiecare sear\, Bella adormea cu
ochii la statuet\. Când se trezea,
era primul lucru la care se uita.
Privind-o, se sim]ea `mplinit\, bu-
curoas\, mul]umit\ de via]\. La
[coal\ `nv\]a mai bine, lua note
mai mari, era mai hot\rât\ [i mai
organizat\. Se oferea s\ spele far-
furiile f\r\ s\-i mai r\spund\ obraz-
nic mamei. Giorgio nu `n]elegea
aceast\ pasiune a fiicei lui [i era
de p\rere c\ e o toan\ trec\toare,
cum se dovedise `n atâtea alte ca-
zuri. Dar nici devo]iunea ei fa]\ de
statuet\, nici interesul fa]\ de
art\, nici hot\rârea [i nici sim]ul
disciplinei de curând dobân dite
nu au sl\bit cu trecerea timpului.

La un moment dat, Aar i-a
cum p\rat un aparat foto Polaroid.
Bella se apucase [i s\ deseneze, re-
producând `n creion sculptura
v\zut\ din diverse unghiuri. A `n -
ceput s-o fotografieze cu Polaroi-
dul, iar [i iar, parc\ era posedat\.
~ntr-o zi, Aar a intrat la ea `n ca-
mer\ `n timp ce lucra. Era ne -
sp\lat\, transpirat\ [i toat\ came-
ra p\rea `ntoars\ cu susul `n jos.
Era atât de concen trat\ când lu-
cra, c\ nu mai vedea nimic `n jur,
parc\ ar fi fost pe alt\ lume. Atunci
s-a gândit Aar pentru prima oar\
c\, dac\ ar fi ajutat\, Bella ar pu-
tea s\ se fac\ fotograf\.

Pasul urm\tor a fost s\-i cumpe -
re un aparat de fotografiat com-
pact ieftin [i, curând, Bella a ̀ nceput

s\ ̀ nve]e de ce fel de aparat are ne-
voie ca s\ ob]in\ efectele dorite.
Când nu [i-au mai putut permite
s\ pl\teasc\ developatul noianu-
lui de fotografii pe care le f\cea,
Giorgio a prezentat-o unui coleg
italian care a `nv\]at-o cum s\-[i
developeze singur\ negativele [i a
ajutat-o s\-[i aranjeze o camer\
obscur\ `ntr-un dulap. Giorgio a
pl\tit pentru toate materialele ne-
cesare drept cadou de ziua ei, când
a `mplinit doisprezece ani.

Ca s\ nu mai depind\ de al]ii,
Bella a ̀ nceput s\ fac\ foto grafii la
nun]i [i alte evenimente. A foto-
grafiat grupuri g\l\gi oase de pe-
trec\re]i, mai `ntâi f\r\ s\ cear\
bani, pân\ [i-a f\cut mâna. Dup\
care a `nv\]at s\ fac\ portrete `n
aer liber, fiindc\ nu avea un stu-
dio al ei. A b\gat de seam\ c\, atunci
când oame nii pozau pentru un
portret, ie[ea la iveal\ o alt\ iden-
titate, diferit\ de cea pe care [i-ar
fi dorit s\ o arate celorlal]i. Bella a
descoperit c\, cu cât amân\ mai
mult momentul când ap\sa pe bu-
tonul aparatului, cu atât mai evi-
dent devenea acel sine ascuns. S-a
`nv\]at s\ a[tepte pân\ când acest
sine, t\inuit, dar autentic, iese la
suprafa]\, dup\ ce persoana foto-
grafiat\ ̀ ncepea s\ se fâ]âie pe loc,
pierzându-[i r\bdarea.

~nc\ de când era copil, Bella a
vrut s\ scape de constrânge rile
im puse de p\rin]i [i de [antajul
lor sentimental; era hot\rât\ s\-[i
croiasc\ propriul drum `n via]\,
muncind pe brânci [i remarcân-
du-se `n orice profesie [i-ar fi ales.
La vârsta de opt sprezece ani, Bel-
la s-a angajat ca asistent\ a unui
fotograf, pri eten cu iubitul ei na-
politan, f\cându-[i astfel ucenicia.
{i, fiindc\ Fiori era gata s\-i cum-
pere aparatele scumpe de care
avea nevoie, a putut s\ se dedice
voca]iei pe care [i-o descoperise.

Cu toate c\ acum cuno[tea suc-
cesul, Bella nu era mul]umit\ de
b\rba]ii cu care se vedea. Nu fuse-
se niciodat\ o mânc\cioas\, nu
avusese niciodat\ mai mult de 

patruzeci [i cinci de kilograme,
drept care talia ei era atât de sub -
]ire, `ncât primul ei iubit, camera-
manul napolitan, a comparat-o cu
un copil de pripas, care avea nevo-
ie s\ fie ̀ ngr\[at. Bellei i-a venit ̀ n
minte imaginea unei juninci ̀ ndo-
pate ca s\ poat\ fi vândut\ la pre -
]ul cel mai bun, drept care i-a ar\ -
tat b\iatului u[a, nu `nainte ca el
s\-[i verse focul acuzând-o c\ `n -
tre]ine o rela]ie de-a dreptul inces-
tuoas\ cu fratele ei, al c\rui nume
`l pomenea de câte ori se ivea pri-
lejul. Bella i-a r\spuns furioas\:

— Nu e[ti nici pe departe atât
de bun, de dr\gu], de atent [i nici
m\car atât de amuzant cum e el.
A[a c\, valea!

Mul]i b\rba]i umblau dup\ ea,
`ns\ nici unul nu p\rea s-o mul]u -
measc\. Cu timpul, a descoperit,
`ntâi f\r\ s\-i vin\ s\ cread\, apoi
amuzându-se, c\ nu devenea ge-
loas\ dac\ b\rbatul cu care era se
uita la alte femei sau le f\cea curte
cu ea de fa]\, zicându-[i c\ nici
b\rba]ii, nici femeile la care se ui-
tau nu erau persoane `ndeajuns
de importante ca s\ merite s\ fie
geloas\ ori dezam\git\ din cauza
lor. S-a hot\rât c\ va avea trei iu -
bi]i: unul foarte, foarte chipe[; al-
tul (cu care va avea cel pu]in un
copil) foarte, foarte inteligent; iar
al treilea s\ fie un arm\sar, un
partener bine dotat cu care s\-i
plac\ s\ fac\ sex. ~ncet, `ncet, vi-
sul a devenit realitate.

Ngulu B\iat-Frumos a fost pri-
mul. Bella l-a cunoscut `n tim pul
unuia dintre primele ei contracte
ca liber-profesionist, când a fost
angajat\ s\ fotografieze manechi-
ne [i animale `n Kenya, pentru o
cas\ de mod\ cu leg\turi `n Italia.
Ngulu se mutase din s\tucul lui
natal, aflat lâng\ grani]a cu Tan-
zania, ca s\ stu dieze sociologia la
Universitatea din Nairobi. Lucra
cu jum\tate de norm\ ca mane-
chin s\ aib\ cu ce s\-[i pl\teasc\
studiile. Dac\ i-ai fi `ntrebat, nici
el, nici Bella n-ar fi [tiut s\ spun\
care din ei s-a `ndr\gostit primul
de cel\lalt; fiecare sus]inea c\ el a
fost primul, atât de mare a fost
atrac]ia la prima vedere.

Pasiunii pentru sculptur\ ̀ i da-
toreaz\ `ntâlnirea cu Humboldt,
`ntr-o galerie de art\ din Toronto,
unde Bella se dusese s\-[i vad\
ma ma [i fratele. Sculptor de suc-
ces, cet\]ean brazilian de origine
african\, Humboldt locuia la Rio
[i c\l\torea prin lume tot atât de
mult ca Bella. A devenit al doilea
iubit al ei [i, de data asta, sexul era
la ̀ n\l]ime. ~n zilele acelea altceva
nu prea mai conta, [i nici unul din-
tre ei nu avea chef s\ se angajeze

`ntr-o rela]ie de durat\. De atunci
se `ntâlnesc dup\ cum le permit
agendele, `n hoteluri din diverse
ora[e, pentru câte o s\pt\mân\
sau chiar o zi.

La cinci ani dup\ ce `ncepuse
aceast\ a doua rela]ie, Bella se afla
la New York, unde a asistat la o
prelegere cu titlul „Calendarul
sistemului solar african“, ]inut\
de Cisse Drahme, renumitul filo-
sof malian. La finalul prelegerii, a
fost invitat\ s\ se al\ture unui
grup de cunoscu]i la bar, dup\ ca-
re au ajuns s\ ia cina `n doi [i, `n
sfâr[it, s\-[i descopere o `nrudire
a spirite lor ce ̀ nflorea de mai bine
de zece ani. {i a[a [i-a `mplinit
Bella visul de-a avea trei iubi]i.

~n mod normal, oricare din ei
ar l\sa totul balt\ [i s-ar duce s\ se
`ntâlneasc\ cu ea când e chemat.
Bella are cheile de la casele sau
apartamentele lor, poate veni [i
pleca dup\ voie, ̀ n timp ce nici unul
din ei nu [tie adresa ei exact\. Nu
[tiu decât c\ locuie[te la Roma. Si-
tua]ia i-a convenit de minune 
Bellei. N-a fost nevoit\ nici s\-[i

restrâng\ via]a sexual\, nici
s\-[i limi teze ambi]iile profesio-
nale. ~ns\ acum lucrurile s-au
schimbat.
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Nuruddin Farah – Ascuns la vedere 

CARTEA

Romanul Ascuns la vedere o are `n centru pe Bella, o fotograf\ re-
numit\, de origine somalez\, care tr\ie[te la Roma. Nenorocirea fa-
ce ca fratele ei vitreg, Aar, func]ionar ONU, s\ fie omorât de ex-
tremi[tii din Mogadishu `ntr-un atentat cu bomb\, l\sând `n urm\
doi copii adolescen]i. Cum Bella este cea mai apropiat\ rud\, ea de-
vine tutorele lor legal [i se stabile[te `mpreun\ cu copiii la Nairobi,
renun]ând la c\l\toriile prin lumea `ntreag\ [i la stilul ei de via]\
occidental. Ca [i cum noile responsabilit\]i [i schimb\ri din via]a
ei n-ar fi suficiente, Bella descoper\ c\ trebuie s\ lupte pentru a
p\stra copiii, când mama lor natural\ – care `[i p\r\sise familia cu
mul]i ani `n urm\ – revine cerându-[i drepturile. 

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
Ascuns la vedere, de
Nuruddin Farah,
traducere din limba
englez\ de Irina Bojin,
care va ap\rea `n curând
`n colec]ia „Biblioteca
Polirom. Seria Actual“, 
la Editura Polirom.

AUTORUL

NURUDDIN FARAH (n. 1945,
`n Somalia) este romancier,
dramaturg [i autor a nume-
roase eseuri polemice. ~ntre
1969 [i 1972 lucreaz\ la prime-
le transliter\ri ale dialectelor
somaleze `n alfabetul latin.
Primul s\u roman, From a
Crooked Rib (1970), `i aduce
Premiul Interna]ional Neus-
tadt pentru Literatur\. ~ntre
1979 [i 1983, public\ trilogia
Varia]iuni pe tema unei dicta-
turi africane, despre un grup
clandestin care lupt\ `mpotri-
va dictaturii militare a lui
Siad Barre – These are Sweet
and Sour Milk (1979), Sardi-
nes (1981) [i Close Sesame
(1983). ~n prezent este profesor
invitat la Bard College.



Pentru câteva zile, [tiin]ificul s-a
`mpletit cu fantasticul `n cel mai
`ncânt\tor [i inspira]ional mod
posibil. La `nceputul s\pt\mânii,
NASA a anun]at c\ a g\sit dovezi
de ap\ curg\toare pe Planeta Mar-
te – nu urme de ap\ `n istoria pla-
netei, ci urme ale peliculelor de
ap\ care se formeaz\ ̀ n prezent pe
suprafa]a planetei. Mult\ lume s-a
bucurat la anun]ul agen]iei spa -
]iale, dar poate c\ nimeni la fel de
mult ca cei din echipa filmului
Mar]ianul.

Filmul, ce ruleaz\ pe marile
ecra ne de pe 2 octombrie, urm\ re[te
povestea unui astronaut r\mas

singur pe Marte, care trebuie s\
fac\ rost de ap\ pentru a reu[i s\
supravie]uiasc\ `n mediul ostil al
planetei. Matt Damon, care inter-
preteaz\ rolul astronautului, a
s\rb\torit anun]ul cercet\torilor
de la NASA, cu un pahar de ap\ [i
urm\torul discurs: „Felicit\ri tu-
turor celor de la NASA. Este o ves-
te extraordinar\. Mi-a[ fi dorit s\
[tiu asta cât am fost exilat pe Mar-
te, dar data viitoare când ajung
acolo m\car voi [ti c\ exist\ ap\“.
Echipa Mar]ianului a realizat [i
un trailer al filmului care con]ine
imagini originale din conferin]a
de pres\ ̀ n care NASA face anun ]ul

oficial despre existen]a apei pe
Pla neta Marte.

Cele dou\ evenimente – anun -
]ul NASA [i lansarea unui film SF
`n care se confirm\ acela[i lucru –
par bizar de apropiate unul de al-
tul. Oficialii americani au negat
c\ ar fi sincronizat anun]ul desco-
peririi cu lansarea Mar]ianului,
dar `n acela[i timp au recunoscut
c\ au acordat consultan]\ [i asis-
ten]\ `n realizarea filmului. Sce-
nari[tii [i scenografii au avut ac-
ces, de exemplu, `n laboratoarele
NASA [i au putut vedea câteva
prototipuri de produse [i tehno -
logii realizate `n vederea unei 

expedi]ii pe Marte: machete ale lo-
cuin]elor sau vehiculelor, scheme
ale robo]ilor pentru explorare etc.

Mai mult, cei de la NASA i-au
dezv\luit regizorului Ridley Scott
informa]iile despre descoperirea
apei pe Marte cu dou\ luni ̀ nainte
de anun]ul oficial. Scott a spus c\
[i-ar fi dorit s\ schimbe filmul
pentru a reflecta descoperirea `n -
tr-un mod mai fidel adev\rului [ti-
in]ific, dar produc]ia peliculei era
deja prea `naintat\.

Dragostea dintre NASA [i Hol-
lywood ar putea fi mai degrab\ o
uniune dictat\ de interese decât
de sentimente romantice. Pe de o

parte, produc\torii de filme SF – [i
Mar]ianul nu este prima dat\
când s-a colaborat cu oamenii de
[tiin]\ – pot realiza un film cu ba-
ze [tiin]ifice solide [i corecte ma-
tematic. Pe de alt\ parte, NASA
are nevoie ca cei care pl\tesc taxe
statului american (cet\]enii) sau
cei care le distribuie (politicienii)
s\ r\mân\ fascina]i de cosmos. 

Aventurile interplanetare ar
putea fi considerate triumful su -
prem spiritului uman, dar spiritul
uman are nevoie de foarte mul]i
bani pentru a triumfa. O reclam\
de 141 de minute cu Matt Damon
le va fi, probabil, de ajutor.

Dintre genurile literare frecven-
tate [i ilustrate `n perioada post -
belic\, cel dramatic a fost cel mai
expus foarfecelor cenzurii, `ntru-
cât textul de teatru – spre deosebi-
re de toate celelalte – are cores-
pondentul spectacolului de teatru,
iar aceasta `nsemna un poten]ial
subversiv ridicat.

Regimul nu putea tolera ca un
public compact, format din sute
de spectatori aduna]i laolalt\, s\
primeasc\ de pe scenele teatrelor
adev\ruri neconvenabile politicii
oficiale. Travestiul artistic, deghi-
zarea fic]ional\ sporeau, nu mic -
[orau riscurile, c\ci arta verita-
bil\ are impactul ei, sesizant [i pe
termen lung. Astfel c\ presiunea
sistemului asupra teatrului româ-
nesc contemporan a fost constan -
]a, men]inerea ei determinând do -
u\ tipuri majore de texte ([i spec-
tacole) dramatice.

~ntr-o prim\ categorie, piesele
a[a-zis realiste, `n fapt adaptate 

cerin]elor [i discursurilor false ale
regimului [i ale conduc\torilor
s\i: r\zboindu-se, cu un curaj de
duzin\, cu „excrescen]ele“ comu-
nismului (birocratul X, `n[el\to-
rul Y, falsul comunist Z), acestea
pledau cu ardoare, ̀ n fond [i ̀ n ex-
presie, pentru frumuse]ea indes-
criptibil\ a lumii noi. Dac\ numele
autorilor compromi[i prin aseme-
nea produc]ii (Mihail Davidoglu,
Al. Mirodan, Al. Voitin, Aurel Ba-
ranga, Paul Everac) nu ne mai
spun azi nimic, estetic vorbind,
este tocmai datorit\ caracterului
voit [i ap\sat conjunctural al tex-
telor, absen]ei unui cadru simbo-
lic mai larg. Pe acesta din urm\ `l
g\sim ̀ n piesele din a doua catego-
rie, care, reac]ionând divers la im-
postura dominant\ `n epoc\, `[i
configureaz\ un spa]iu artistic au-
tonom, suficient de elastic pentru
a `nc\pea `n el temele [i obsesiile
unor autori adev\ra]i. La Mazilu,
B\ie[u, Sorescu sau D.R. Popescu,

lumea exterioar\ se r\sfrânge `n -
tr-un set de oglinzi personale, din
al c\ror joc subtil ies luminile [i
penumbrele fiec\rei piese `n par-
te. Dac\ Ion B\ie[u [i Teodor Ma-
zilu filtreaz\ materia realului
prin tr-o re]ea [i o re]et\ a comicu-
lui absurd (B\ie[u accentuând pe
primul element al sintagmei, iar
Mazilu pe al doilea), D.R. Popescu
[i Marin Sorescu introduc realita-
tea `n construc]ii parabolice.

Pe de alt\ parte, `ntrucât piese-
le unor dramaturgi ca Ionesco, 
Be ckett, Adamov, Arrabal se re-
vendic\ de la premisele [i de la
formula unui teatru al absurdu-
lui, exis t\ tendin]a ca [i alte texte
dramatice moderne s\ fie incluse,
arbitrar, `n aceea[i sec]iune. Ab-
surdul a devenit, `n teoretiz\rile
[i cronicile scrise pe marginea
pieselor [i spectacolelor de teatru,
un laitmotiv critic, o etichet\ apli -
ca t\ consecvent, un sinonim al
modernit\]ii `nse[i. ~n aceast\ ca-
tegorie a fost introdus, adesea, [i
Marin Sorescu, de[i diferen]ele
fa]\ de estetica [i realiz\rile tea-
trului absurdului sunt, `n cazul
s\u, mult mai mari decât asem\ -
n\rile (poate cu excep]ia lui Iona).
Literatura absurdului `[i ob]ine
finalitatea artistic\ din lipsa de

sens, de scop, de repere existen]ial-
morale pe care o dezv\luie lumea
conturat\ `n oper\. Pilonii exis-
ten]ei [i ai vie]ii de dincolo au fost
distru[i, rezultatul fiind un conti-
nuum de `ntâmpl\ri f\r\ suport
logic [i ra]ional, fizic [i metafizic.
Elementele cu care e construit\
aceast\ lume artistic\ nu sunt
purt\toare de semnifica]ii [i, puse
`mpreun\, nu alc\tuiesc un desen
coerent (fie [i unul al ira]iona lit\ -
]ii). Ele ̀ [i sunt suficiente sie[i, obli-
gând cititorul/spectatorul s\ ias\
din rutina recept\rii [i s\ fac\ toate
eforturile pentru a le fixa [i „tradu-
ce“. Eforturi zadarnice, fiindc\ un
absurd care poate fi decodat [i ex-
plicat nu mai e absurd, e [arad\.

Spre deosebire de aceast\ para-
digm\ a teatrului contemporan,
piesele lui Sorescu instituie o lu-
me esen]ializat\, redus\ la sensu-
rile [i dimensiunile ei primare.
Dramaturgul elimin\ materialul
„de prisos“, exact aleatoriul [i
simpla `ntâmplare cotidian\, re]i -
nând (sau imaginând) situa]ii fun -
damentale, ̀ n care omul este obligat
s\ se priveasc\ ̀ n oglinda propriei
con[tiin]e. Na[terea, moartea, dra -
gostea, singur\tatea, confrunta-
rea cu al]ii [i cu sine sunt temele
majore ale teatrului sorescian –
care `[i propune, `n fapt, nu o 

instituire a absurdului, ci o limi-
tare a lui, o resurec]ie a valorilor.

Teatrul lui Sorescu este, `n
fond, parabolic, l\rgind enorm, la
nivelul semnifica]iilor, cadrul `n -
tâmpl\rilor derulate. Personajele,
extrem de vii caracterologic, pur-
tând nume neao[e sau str\ine, ex-
prim\ `ntotdeauna diferite fa]ete
ale Omului (cu majuscul\), „felii“
de existen]\ [i esen]e de umanita-
te pe care aproape oricine le poate
recunoa[te [i asuma. Textele au,
uneori, fire u[or de recunoscut ale
prezentului sau trecutului istoric;
`ns\ `ntotdeauna dramaturgul
evit\ orizontala strict evenimen -
]ial\, ridicând faptul brut la pute-
rea unei problematici substan]ia-
le, cu larg\ iradiere simbolic\.
Aceasta se observ\ `nc\ `n piesele
istorice (R\ceala, A treia ]eap\),
`n care autorul `[i dovede[te o
dat\ `n plus excep]ionala capaci-
tate de a fugi de cli[ee, revitali-
zând figuri (cum este cea a lui
}epe[) peste care s-au depus pra-
ful istoriei [i aburul mitologiei.
Cu atât mai pregnante vor fi para-
bolele asumate ca atare `n trilogia
Setea muntelui de sare (Iona, Pa-
racliserul, Matca), `n care drama-
turgul fixeaz\ `n câte un personaj
`ns\[i condi]ia uman\ luând act
de sine.
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Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Planeta Hollywood 
[i Planeta Marte. 
Un thriller romantic

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Teatrul lui Sorescu

Marte este o planet\, pe scurt spus, interesant\. Ne stârne[te imagina]ia de mai
bine de un secol, de când se vorbe[te despre „canalele de pe Marte“. Ne-a
`ndreptat ochii spre cer, unde `i c\ut\m pe mar]ienii verzi, cu antene [i farfurii
zbur\toare. Dar mai interesant\ decât s\pt\mâna asta, planeta Marte nu a fost
niciodat\. Pe 2 octombrie s-a lansat `n cinematografe Mar]ianul, un film
[tiin]ifico-fantastic, `n care Matt Damon trebuie s\ g\seasc\ ap\ pe planet\. ~n
aceea[i s\pt\mân\, NASA – cea din via]a real\ – a anun]at c\ a g\sit ap\ lichid\
pe Marte. {i este foarte posibil s\ nu fie o coinciden]\.



~n filmul Mar]ianul, bazat pe best-
seller-ul programatorului Andy
Weir, Matt Damon este un cosmo-
naut care se pomene[te, f\r\ voie,
`n rolul de Robinson Crusoe pe
Marte. Studiourile sper\ c\ Mar -
]ianul se va conforma tendin]ei ul-
timilor ani când filmele cu cosmo-
nau]i, precum Gravity sau Inter-
stellar, lansate `n toamn\, s-au
`nscris `n cursa pentru Oscar.

Dar, mai ales, toat\ lumea de la
Hollywood sper\ c\ filmul lui Rid-
ley Scott va pune cap\t blestemu-
lui mar]ian care se manifest\ pe
marile ecrane.

~nc\ de la `nceputurile cinema -
ului, Marte a fost unul dintre su-
biectele [i decorurile favorite ale
filmului SF. ~n ultimele decenii
`ns\, Marte a devenit o planet\
mai periculoas\ pentru Holly-
wood decât pentru astronau]i, fi-
indc\ numele ei a ajuns sinonim
cu e[ecul la box-office.

Rând pe rând, filmele care
aveau leg\tur\ cu Marte au dat-o
`n bar\: Misiune pe Marte, Plane-
ta ro[ie, Ultimele zile pe Marte [i

chiar excelenta fantezie John Car-
ter. „Ultimul succes comercial al
unui film a c\rui ac]iune are loc
pe Marte este probabil Total Re-
call“, spune Andy Weir.

Dar [i al]ii au speran]e de la
succesul Mar]ianului, iar adev\ -
rul este c\ NASA este cel mai ma-
re fan al c\r]ii lui Andy Weir [i al
filmului – Agen]ia Spa]ial\ având
nevoie de publicitate ca de ap\ pe
Marte.

Cât\ vreme cursa spa]ial\ a
avut un `n]eles politic clar, `ntre
1957 [i 1975 NASA a lansat 30 de mi-
siuni spa]iale cu echipaj uman [i a
dus omul pe Lun\. Odat\ terminat
R\zboiul Rece, NASA n-a mai fost
atât de interesat\ când a venit vor-
ba de buget. Dintr-o dat\, filmele
SF din ultima perioad\ au devenit
oportunit\]i de promovare extra-
ordinare, fiindc\ ele pot aduce po-
pularitate, iar o imagine bun\ va
sprijini inten]iile NASA, ̀ n special
faimosul program mar ]ian.

NASA a colaborat cu Holly-
wood-ul de mult\ vreme: i-au ofe-
rit designeri lui Stanley Kubrick
pentru 2001: O odisee spa]ial\, au
stat `n spatele lui Misiune pe Mar-
te [i al Planetei Ro[ii, ba chiar au
consiliat [i sprijinit produc]ii `n
care [tiin]a este ignorat\, precum
B\rba]i `n negru III, Armageddon
sau Transformers III. Un „vârf“ al

colabor\rii s-a ̀ nregistrat anul tre -
cut, cu Interstellar. Astrofizicia-
nul Kip Thorne a fost consultant,
presa [tiin]ific\, de la „Scientific

American“ la „Wired“, a acordat
spa]ii generoase filmului, s-a f\cut
o mediatizare de zile mari. Iar toat\
aceast\ respectabilitate [tiin]ific\

a fost [i mai mult pus\ `n valoare
când s-a tradus ̀ n premii [i succes
de box-office.

Cu Mar]ianul lucurile au mers
[i mai departe. NASA adora deja
romanul lui Weir, iar când Ridley
Scott le-a cerut ajutorul, agen]ia
[i-a frecat mâinile de bucurie.

Pe lâng\ consultan]\, oamenii
Agen]iei au profitat de orice mo-
ment pentru a promova filmul [i a
promova Agen]ia: interviuri, o
premier\ a filmului special\ pen-
tru astronau]ii de pe ISS, pân\ [i o
prezen]\ la Comic Con, faimoasa
conven]ie a fanilor filmelor SF.

S\ mai subliniem [i faptul c\
NASA a f\cut marele anun] al des-
coperirii apei pe Marte cu doar câ-
teva zile `nainte de premiera mon-
dial\ a Mar]ianului? Ridley Scott
declarase c\ [tia „de luni de zile“
de descoperire numai c\ nu a mai
avut cum s-o introduc\ ̀ n film. Cei
de la NASA spun c\ e doar o coin-
ciden]\ legat\ de ritmul apa ri]iei
revistei „Nature“ [i nimic altceva.

NASA este obligat\ printr-o le-
ge din 1958 s\ informeze publicul
despre activit\]ile ei. Dar colabo-
rarea cu Hollywood-ul [i cu reali-
zatorii de filme artistice [i docu-
mentare este „o modalitate minu-
nat\ de a spune povestea noas tr\“,
explic\ Ben Ulrich, ofi]erul de pre -
s\ al agen]iei.
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Ridley Scott a dus primul
om pe planeta Ro[ie 
`ntr-un film de la care
Hollywood-ul [i mai ales
NASA au speran]e uria[e.

NASA `[i face imagine cu Mar]ianul

Suplimentul lui Jup  Papa Francisc, apostol 
al rockului progresiv

Suveranul Pontif continu\ s\
surprind\: ̀ n noiembrie va ap\ rea
pe pia]\ Wake Up!, un prim disc `n
care Papa Francisc va putea fi au-
zit pe acorduri rock din anii ’70.

Este o alegere „`ndr\znea]\“ din
partea Papei, comenteaz\ presa.
Wake Up! va con]ine fragmente
din predicile lui, combinate cu
rock progresiv.

Francisc nu este primul dintre
papi care apeleaz\ la muzic\ pen-
tru a-[i transmite mesajul. ~nain-
tea lui, Ioan Paul al II-lea [i Bene-
dict al XVI-lea au scos [i ei câte un
disc, lucrate cu produc\torul Don
Giulio Neroni, dar acestea nu au
produs asemenea discu]ii fiindc\
ele con]ineau cântece religioase
tradi]ionale, ornate cu discursuri
papale. Papa Francisc, consecvent
cu imaginea sa atipic\, a ales un
gen declarat de mul]i predicatori
drept „muzica diavolului“. Iar

alegerea muzicianului Tony Pa-
gliuca, fondator al grupului ita-
lian de rock progresiv Le Orme, a
f\cut restul.

Deja, o prim\ pies\ f\cut\ pu-
blic\, Wake Up! Go! Go! Forward!,
arat\ ce este pe disc: vocea Papei,
având un fundal sonor ce con]ine

toate ingredientele rockului pro-
gresiv, de la chitare electrice la
sintetizatoare.

„A fost o experien]\ fantastic\
[i o provocare artistic\ foarte inte-
resant\“, a explicat muzicianul
Tony Pagliuca, `n revista „Rolling
Stone“.
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Caricaturile cu Mahomed, 
la zece ani distan]\

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

Evenimentul editorial al toamnei
`n banda desenat\ este resuscita-
rea faimosului erou inventat `n
1967 de c\tre Hugo Pratt `n pagini-
le unui nou album BD, la dou\ de-
cenii de la moartea p\rintelui s\u.

Noua aventur\ a lui Corto Mal-
tese poart\ titlul Sous le soleil de
minuit [i nu este scris\ [i dese -
nat\ de vene]ianul Pratt, ci de spa-
niolii Juan Díaz Canales [i Rubén
Pellejero.

Rezultatul este destul de sur-
prinz\tor, noul album nu difer\
aproape deloc de la „linia Pratt“.
Secretul este ca cititorul, explic\

Rubén Pellejero, „s\ capteze esen -
]a, sufletul personajului“. 

~n ansamblu, verdictele critici-
lor sunt aproape entuziaste, ̀ ncer-
când `ndr\zneala suprem\ `n lu-
mea BD-ului european, Canales [i
Pellejero au reu[it ceea ce pu]ini
credeau a fi posibil, iar noul Corto
Maltese e o reu[it\. Toate ingre-
dientele „prattiene“ sunt la apel,
`n acest Sous le soleil de minuit: o
furtun\ pe mare, comoar\, fanto-
ma lui Jack London, Rasputin,
monologurile eroului, totul având
ca fundal z\pezile din Alaska anu-
lui 1915.

Ca o sinistr\ simetrie, la cap\tul
(cel pu]in pân\ acum) reac]iei pro-
vocate de cele 12 caricaturi daneze
se afl\ atentatul din ianuarie anul
acesta din redac]ia „Charlie Hebdo“,
soldat cu 12 mor]i.

Dup\ un deceniu de la publica-
rea caricaturilor, acestea pro-
voac\ `n continuare dezbateri
aprinse. Unii revendic\ libertatea

de expresie, al]ii condamn\ repre-
zentarea profetului. 

Publicarea lor, scrie „Le Figa-
ro“, a f\cut ca reac]iile `n Dane-
marca s\ fie intense [i exacerbate.
Cotidianul danez scap\ ca prin
urechile acului de un atentat tero-
rist, iar desenele duc la apari]ia
unei fracturi ̀ n sânul societ\]ii. Po -
lemica devine mondial\. „Pentru

prima oar\, apare un eveniment
mondial provocat de un desen“, co -
menta, la vremea respectiv\, Ca -
bu, `n „Charlie Hebdo“.

Caricaturile sunt preluate de
alte publica]ii, ad\ugând paie pe
foc, ̀ n special ̀ n Fran]a. „~n multe
institu]ii media, asta a introdus
frica de a trata felul ̀ n care musul-
manii percep anumite tabuuri.
Cred c\ asta e o pozi]ie nefericit\,
atât pentru lumea musulman\,
cât [i pentru restul lumii!“, co-
menteaz\ Andres Jerichow, edito-
rialist al cotidianului danez „Poli-
tiken“. 

Alte ]\ri (Anglia, SUA, Rusia)
sunt reticente `n a vedea cu ace-
ia[i ochi aceast\ asumare a li-
bert\]ii de opinie. Ceea ce o face
pe Angela Phillips, profesor de
jurnalism la Goldsmiths College,
`n Londra, s\ estimeze c\, „odat\
cu publicarea caricaturilor, atitu-
dinile vizavi de libertatea de ex-
presie s-au polarizat“, `n vreme ce
Scott Stewart, analist Stratfor,
crede c\ organiza]iile teroriste
islamice se folosesc de aceste cari-
caturi pentru „a-i face pe jihadi[tii
de baz\ s\ provoace atacuri vio-
lente `n Occident“.

Efectul acestor caricaturi se re-
simte `n prezent cel mai puternic
tot ̀ n redac]ia ziarului danez, scrie
„Le Figaro“. Ferestrele redac  ]iei
sunt f\cute s\ reziste la atentate
cu bombe, s\lile sunt aproape
blindate, po[ta este suprave ghea -
t\. De-a lungul anilor, pozi]ia 
„Jyllands-Posten“ s-a reconside-
rat. Fostul [ef al Departamentului

Cultural de acum 10 ani estimeaz\
c\ decizia lui din epoc\ „a fost
naiv\“, iar Kurt Westergaard, au-
torul uneia dintre caricaturile ce-
le mai enervante pentru islami[ti
(`n care Mahomed este prezentat
cu un turban `n for m\ de bomb\),
spune c\ a vorbi din nou despre
caricaturi `n redac]ie „ar fi consi-
derat periculos“.

Pe 30 septembrie 2005, cotidianul danez „Jyllands-Posten“ publica dou\sprezece desene care
`l luau `n derâdere pe profetul Mahomed. A urmat o reac]ie `n lan], cu tragice consecin]e.

Corto Maltese
tr\ie[te din nou!



Mi[u nu este omul care s\ folo-
seasc\ ocoli[uri atunci când are
ceva de comunicat. Dimpotriv\,
unii ar spune c\ are chiar o pro-
blem\ cu sinceritatea, `n sensul
c\ spune adev\rul `n forma lui
brut\, f\r\ s\-l mai treac\ prin fil-
trul diploma]iei. Dac\ ar trebui
s\-]i dea cineva o veste proast\,
crede-m\, Mi[u este ultima per-
soan\ care ai vrea s\ fac\ asta.

S-a ̀ nscris ̀ n audien]\ la direc-
torul fabricii. Unul dintre pu]inii
oameni care apreciaz\ stilul s\u
direct. Pentru c\ a conduce efici -
ent presupune a cunoa[te `n 

profunzime problemele din pro-
pria ograd\, iar pentru asta ai ne-
voie de informa]ie corect\, pe care
uneori e greu s\ o prime[ti de la
muncitorii mai lingu[itori. Ei vor
sta tot timpul cu capul plecat [i nu
se vor plânge de nimic, pentru a
nu-[i periclita jobul, de altfel foar-
te generos pl\tit, `n cazul de fa]\.

Din scaunul s\u din piele, di-
rectorul `[i salut\ angajatul din
priviri, pref\cându-se pierdut `n
ni[te documente aruncate la re-
pezeal\ peste ziarul de sport:
— Ia spune, Mi[ule, care-i pro -
blema? Iar miroase maistrul a

b\utur\? Iar ai v\zut paznicul
dormind?
— Nu, dom’ director. 
— Atunci?
— Dom’ director, eu lucrez `n fa -
brica asta de mai bine de cinci ani.
— {tiu, c\ doar eu te-am angajat.
— {i nu m-am plâns niciodat\ de
condi]iile noastre contractuale.
— He, he, p\i nici nu ai de ce s\ te
plângi. Nu te ]in peste program,
concediul e concediu, v\ dau ap\
plat\ c=nd e prea cald, nu?
— Vreau s\ discut\m despre sala-
riul meu.
— A[a… stai s\ m\ uit pe laptop.
Laptopul nu minte niciodat\.
Deci  Petrescu Mihai, [ase mii trei
sute. Bravo, Mi[ule, ai cel mai
mare salariu dup\ al meu. Ce vrei
acum, s\ m\ ajungi? {i l-am cres-
cut la fiecare [ase luni, conform
evalu\rilor.
— Eu am doi copii, dom’ direc-
tor. Unul `ntr-a [asea [i fata `n-
tr-a doua.

— {tiu asta.
— V\ rog, cu tot respectul, nu m\
opri]i. Am pus pe hârtie cheltuie-
lile lunare. Cu copiii cheltui o
mie dou\ sute. Hrana câinelui
ajunge cam o sut\ zece. Benzina
undeva la [ase sute. Utilit\]ile ca-
sei se duc `n [apte sute `n lunile
de iarn\.
— Mi[ule, cu to]ii avem cheltu-
ieli. Uite, pentru c\ te apreciez,
pun foaia asta pe mas\. Scrie tu
cât vrei s\-]i fac salariul [i promit
c\ m\ gândesc serios la asta.
— Eu nu sunt omul ocoli[urilor.
V\ spun pe [leau, acum. Oricum
a[ da-o, nu reu[esc s\ cheltui mai
mult de cinci mii de lei pe lun\. 
— {i acum ce ai vrea tu? S\-]i
scad salariul la cinci mii?
— Da, `ncepând de azi.
— Nu pot s\ o fac. S-ar crea un
precedent periculos [i m-a[ trezi
c\ to]i muncitorii `mi cer asta.  
— ~n acest caz, cu tot respectul v\
spun, `mi dau demisia.
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Facebook-ul a r\sunat de mul]u -
mirile destinatarelor [i de ̀ ndem-
nul de a vedea acest film care, de
fapt, nu e unul de larg\ respira]ie.
Fost\ secretar\ de platou la Moar -
tea domnului L\z\rescu, absol-
vent\ de Regie, Ana Lungu tra-
verseaz\ minimalismul spre o
zon\ `n care deocamdat\ e singu -
r\, exersându-se `ntr-un cinema
introspectiv `n care grani]a din-
tre realitate [i fic]iune e blurat\.
Titlul `nsu[i sugereaz\ derutant
c\ filmul ar putea avea o mare an-
cor\ ̀ n via]a personal\ a autoarei
care, ̀ n plus, ̀ [i distribuie propriii

p\rin]i [i prieteni `n rolurile p\ -
rin]ilor [i prietenilor eroinei – o
tân\r\ (ca [i ea) de 30 de ani care
decide s\ se mute singur\. Dar
eroina nu e regizoare, ci `[i face
doctoratul `n inginerie seismic\
[i, ̀ n decursul filmului, ̀ n paralel
cu decizia de a-[i lua ̀ n sfâr[it câi-
ne (tat\l nu o l\sase niciodat\), ia
[i curajoasa hot\râre de a o rupe
cu amantul `nsurat. 

Filmul e interesant pentru fe-
lul cum las\ realitatea s\ fac\ ape
`n interiorul fic]iunii, dar ce e `n
avantajul lui `l [i dezavantajeaz\
uneori. Unele scene care nu sunt
jucate de actori profesioni[ti par
amatoristice – nici fic]iune asu-
mat\ [i interpretat\ veridic (ca ̀ n

L\z\rescu), nici documentar au -
tentic, [i nu [tii dac\ asta a fost
inten]ia regizoarei sau nu. Sau
lungimile anumitor scene care la
un moment dat te pot face s\-]i
pierzi r\bdarea. Nota intern\ dis-
cret\, low key, a filmului e uni-
tar\, povestea evoluând spre asu-
marea de c\tre eroin\ a unor de-
cizii `n propriul avantaj, de[i
exist\ sugestia c\ maturizarea nu
va avea loc prea curând.

Numai pentru De Niro

Internul/ The Intern merit\ v\ zut
numai pentru Robert De Niro sau,
mai bine zis, f\r\ De Niro ar fi
fost de nev\zut. Cu un zâmbet
blând permanent, De Niro sufl\

via]\ `n pliurile unui personaj
din hârtie creponat\, neverosi-
mil pân\ la Dumnezeu: Ben, fost
manager acum pensionar [i v\ -
duv, care aplic\ pentru postul de
Senior Intern la un magazin onli-
ne de haine condus de `ntreprin -
z\toarea Jules (Anne Hathaway).
Temele filmului sunt conflictul
dintre genera]ii [i revalorizarea
vârstei a treia pe care Nancy
Meyers le exploateaz\ mult mai
neinspirat ca ̀ n Something’s Got-
ta Give/ Ceva, ceva tot o ie[i, fil-
mul ei din 2003. Umorul din What
Women Want/ Ce-[i doresc fe-
meile (2000), pe care tot ea l-a regi-
zat, e la ani-lumin\ dep\rtare.
Greu de crezut c\ un actor de ta-
lia lui Robert De Niro nu a `ncer-
cat s\ modifice un scenariu cli -
[eistic [i un personaj care se 
`neac\ `ntr-o g\leat\ de bune sen-
timente, devenind `ngerul p\zi-
tor al firmei [i ajutându-i pe to]i
cu sfaturi. Unde vezi azi un mo -
[ule] care s\ fie luat de exemplu
de la batistele de bumbac pân\ la
sfaturile de amor [i business? Nu-
mai la cinema [i numai `n inter-
pretarea unui mare [i iubit actor.
Dac\ scenele cu Anne Hathaway
rezist\ datorit\ jocului celor doi,
flirtul dintre Ben [i maseuza se-
xagenar\ jucat\ de Rene Russo ar
fi meritat mai mult spa]iu. Când
filmul `ncepe s\ citeze din Lost in
Translation/ R\t\ci]i printre cu-
vinte, deja te gânde[ti la ce ai de
luat din pia]\.

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Traduceri
Miercuri, 30 septembrie, cu ocazia
Zilei Interna]ionale a Traduc\to -
rului, ARTLIT, nou `nfiin]ata Aso -
cia]ie Român\ a Traduc\to rilor
Literari, a organizat la Bu cure[ti
dezbaterea „Nu [tii ce cite[ti!“, cu
scopul de a aduce la cuno[tin]a
cititorului de carte str\in\ c\ nu e
niciodat\ singur: „Iubite cititor, e
toamn\, s-a `ntu necat repede, iar tu
te-ai refugiat sub o p\tur\ c\ldu -
roas\, cu o car te `n mân\. E[ti sin -
gur cu textul, tr\ie[ti ̀ n el, te opre[ti
din când `n când s\ rumegi, s\ te
la[i fascinat de mintea autorului.
Dar sunt [anse mari ca cineva s\ fi
fost `ntre voi `nainte – la fel de mari
cum e [i num\rul de c\r]i traduse
pe care le g\se[ti `n libr\riile din
România. ~naintea ta, cineva a citit
cartea aceea cu mult\ aten ]ie“. Din
cauz\ c\ am lipsit (moti vat) de la
dezbatere, inten]ionez s\ m\ revan -
[ez traducând dou\ poeme pe care
le-am descoperit zilele trecute [i
care nu vor s\ se mai dezlipeasc\ de
mine. „Comite tul ia o decizie“, de
Andrea Cohen (unul dintre poe]ii
tineri pe care-i recomand\ Lloyd
Schwartz `ntr-un interviu pentru
Boston NPR). „~i zic mamei/ Am
luat Premiul Nobel.// Iar? zice. La
ce/ discipli n\ de data asta?// E un
jocule]/ pe care-l juc\m: eu m\
prefac// c\ sunt cineva, ea/ se
preface c\ nu e moart\.“ Un frag -
ment din „Apa ri]ii“, poemul care
`ncheie volu mul These People al lui
Lloyd Schwartz: „~ntârziasem la
munc\, târziu `ntr-o diminea]\, `n
me troul/ spre Queens (`nc\ aveam
dou\zeci [i ceva de ani),/ st\team
peste drum/ de o femeie b\trân\,
care se aplecase ̀ n fa]\ [i se leg\na/
deasupra degetelor de la mâna
stâng\, pe care le ]inea ridicate/
aproape de ea – [i p\rea c\ num\r\,
rând pe rând,/ cu fie care deget
pereche de la mâna dreapt\./ A
ridicat privirea spre mine [i mi-a
f\cut semn s\ vin lâng\ ea;/ m-am
dus. S-a aplecat ca s\-mi [opteasc\
la ureche:/ «Ich bin krank»./ {i-a
a[ezat capul la mine ̀ n poal\./ Mi-am
pus bra]ul `n jurul ei; oamenii
`ncepeau s\ se uite `n alt\ parte.../
Am strigat un paznic. Când trenul
s-a oprit, am dus-o/ pe peron –/
unde a murit. Am a[teptat/ pân\ 
a venit poli]ia [i i-a luat trupul 
de-acolo“.
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Film

Iulia Blaga
Intern [i pe dinafar\
Autoportretul unei fete
cumin]i, debutul Anei
Lungu `n lungmetraj (ea
a mai debutat o dat\ `n
tandem cu Ana Szel cu
Burta balenei, 2010), a
beneficiat de o inspirat\
campanie de marketing.
Jurnaliste, actri]e,
regizoare [i alte membre
ale industriei de film de
la noi au primit prin
po[t\ o carte po[tal\ 
cu poza de profil de pe
Facebook tras\ `n alb-
negru sub care scria
„Autoportretul unei fete
cumin]i. Un film de Ana
Lungu. Din 25
septembrie `n cinema“. 

Demnitate
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