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INTERVIU CU SCRIITORUL
MEIR SHALEV

„Israelul [i 
cu mine avem
amândoi 67 de
ani. Dar eu ar\t
mai bine“

R\zvan Chiru]\

Roman rusesc, volumul de de-
but al scriitorului Meir Shalev,
se afl\ `n top cinci al celor mai
vândute c\r]i din Israel. De[i a
ap\rut ̀ nc\ din 1988, romanul a
fost tradus `n române[te abia
anul trecut. „Voiam s\ fac ceva
cu adev\rat valoros, care s\
aib\ semnifica]ie“, a povestit
Meir Shalev la edi]ia din oc-
tombrie 2015 a Festivalului In-
terna]ional de Literatur\ de la
Timi[oara. 

» pag. 8-9
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Rockin’ by myself

Berlinala militeaz\
`n 2016 pentru
dreptul la fericire 

Cronic\ de carte

Un purgatoriu 
al copil\riei

Marius Mihe]

~n urm\ cu câ]iva ani, Evan Mal-
oney publica `n „The Guardian“
un articol cu titlul mereu actual:
„De ce naratorii tineri sun\ me -
reu fals?“. S\ recunoa[tem c\ sen-
za]ia nu a ocolit nici opiniile co-
mentatorilor autohtoni; ba mai
mult, ea a traversat secolul trecut
pân\ ast\zi, f\r\ a impune `n lite -
ratura noastr\ un titlu canonic. 

» pag. 10

~n perioada 11-21 februarie va avea loc cea de-a 66-a edi]ie a Festivalului de Film de la Berlin. 
{i `n acest an „Suplimentul de cultur\“ va fi prezent `n capitala Germaniei prin intermediul criticului
de film Iulia Blaga. ~n avanpremiera Berlinalei pute]i afla detalii importante legate de filmele care 
se vor afla `n competi]ie, precum [i despre juriu. Un singur lungmetraj românesc de fic]iune particip\
`n acest an la festival, este vorba despre Ilegitim, `n regia lui Adrian Sitaru. „Suplimentul“ a stat 
de vorb\ chiar `naintea competi]iei cu regizorul filmului, cu Alina Grigore, coscenarist\ a produc]iei, 
[i cu actorul Robi Urs.

Dystopia 
pl\cerii

Dumitru Ungureanu

Am ̀ ncercat de multe ori s\-mi ex-
plic magia pe care muzica sem-
nat\ Megadeth o exercit\ asupra
mea de la prima audi]ie, `n 1986, [i
pân\ azi. Ce s\ fie? Versurile sum-
bre ale lui Mustaine nu m\ ating
din prima. Nefiind vorbitor nativ
de englez\, nici nu le urm\resc `n
mod obi[nuit, ci doar cu textul sub
ochi. 

» pag. 6
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Scen\ din filmul Ilegitim, de Adrian Sitaru



Interviuri realizate de 
Iulia Blaga

Adrian Sitaru: „E un film
provocator prin subiect“

{tiu c\ o s\ ai grij\ s\ nu
scapi vreun spoiler pân\ la
premiera româneasc\ sau
m\car pân\ la cea mondial\,
dar a[ vrea s\ ne spui prin ce
e provocator filmul – prin
subiect sau prin abordare?

Este provocator prin subiect. Si -
gur c\ [i abordarea poate fi nu-
mit\ a[a, `ns\ este mai invizibil\
[i, pân\ la urm\, nu atât de impor-
tant\.

Care e geneza filmului?

Alina Grigore a venit la mine, `n
2013 cred, cu ideea de a face un film
`n care s\ includem [i actori ai
[colii ei de actorie, InLight. Avea
un fel de scenariu, mai degrab\ o
pies\ de teatru scris\ de ea. Ce a
r\mas din text sunt personajele
care erau deja bine construite [i
cunoscute de c\tre actorii care,
mai târziu, aveau s\ fac\ filmul.
Au r\mas deci din acea propunere
personajele, am lucrat `mpreun\
pe ele timp de `nc\ un an, pro -
punându-mi s\ nu avem un sce-
nariu, s\ se construiasc\ povestea
pe parcurs, lucrând cu actorii. As-
ta [i pentru c\ `mi doream s\ fac
altfel acest film, mai aproape de
documentarul observa]ional, `ns\
cu personaje fic]ionale, un mix
`ntre fic]iune [i documentar.

Care a fost cel mai dificil lu-
cru `n acest proces?

Cel mai dificil a fost c\ nu am avut
un buget normal, proiectul fiind
respins la concursul CNC din acel
an. Astfel c\ a fost extrem de difi-
cil de g\sit banii, [i doar pasiu nea
[i dorin]a actorilor au f\cut ca lu-
crurile s\ mearg\ `nainte, s\ aib\
un final. Trebuie spus c\ singurii
care au sprijinit financiar proiec-
tul la ora aceea au fost Altex [i
HBO România.

Ce a[tept\ri ai de la Festiva -
lul de la Berlin?

Pe de o parte, ca publicului s\-i
plac\ filmul, s\ rezoneze cu el, [i
asta vom vedea la sesiunile de
`ntreb\ri [i r\spunsuri de dup\
proiec]ii, iar pe de alt\ parte ca
reac]ia criticii de specialitate s\
fie una bun\.

Alina Grigore: „Statutul
de coscenarist\ m-a
luat prin surprindere“

Cum ai perceput postura de
coscenarist\ [i cum a inter-
ferat ea cu interpretarea? }i-ai
scris ni[te replici dr\gu]e? 

Aveam un text dramatic [i-mi
doream ca Adrian Sitaru s\ fac\
ni[te exerci]ii cu elevii mei. Am
p\strat personajele. Adi ne-a pro-
pus, mie [i lui Bogdan (n.red.:
Bogdan Albulescu), s\ `ncerc\m
câteva exerci]ii, lucrurile au evo -
luat natural [i am r\mas `n film.

Scenariul final a fost munca [i 
decizia lui Adi. Eram [ase perso -
naje principale, nu dou\. Filmul 
s-a conturat `n jurul incestului la
editare, pentru c\, dintre cele trei
pove[ti, acesta probabil a p\rut
un subiect mai puternic. Textul a
fost improvizat `n timpul unicei
duble care s-a tras `n func]ie de
situa]ia propus\ de regizor. Nu
mi-am scris replici [i cred c\ a[ fi
tri[at dac\ a[ fi f\cut-o. E adev\rat
c\ `n primele luni de lucru am
propus [i eu scene [i am avut
nenum\rate discu]ii cu Adi de-
spre scenariu, dar statutul de co -
scenarist\ m-a luat prin surprin -
dere [i cred c\ el exist\ doar da-
torit\ felului foarte liber `n care
Adi a propus s\ lucr\m.

Te-ai `ntors de tot din Ameri-
ca? Când ai filmat Din dra -
goste, cu cele mai bune inten -
]ii, venise[i pentru scurt timp
din SUA.

Da, definitiv, [i sunt mândr\ de
asta. Acum [tiu sigur c\ a fost
alegerea bun\.

Cum ]i-ai caracteriza perso -
najul?

To]i am lucrat la personaje un an
de zile, timp ̀ n care scriam zeci de
pagini de jurnal. S-a conturat o
fat\ normal\, educat\ [i inteli gent\,

cu care poate empatiza orice
tân\r\ a societ\]ii româ ne[ti, dar
care, `n urma unei educa]ii dure,
se refugiaz\ `n fratele ei. 

Are acelea[i m\cin\ri ca ori-
care dintre noi – apropo de incest –,
dar trece printr-o maturizare ra -
pid\ [i for]at\ din aceast\ cauz\ [i
`[i face procese de con[tiin]\ mai
degrab\ din cauza pozi]ion\rii so-
ciet\]ii decât din cauza a ceea ce
simte.

Robi Urs: „Mi-a[
schimba numele 
[i `n Robi Palme d’Or,
Robi Leopard sau 
Robi Sundance…“

Crezi c\ prin numele t\u de
familie ai atras selec]ionarea
la Berlin? ☺

E o ̀ ntrebare foarte bun\. ~n urma
selec]ion\rii la Festivalul Inter-
na]ional de Film de la Berlin, toa -
t\ lumea a glumit pe seama mea
vizavi de numele de familie [i de
faptul c\ noi vom aduce Ursul de
la Berlin [i nu invers. Dac\ a[ [ti
c\ numele meu a avut vreo
leg\tur\ cu selec]ia de la Berlin,
cred c\, de acum `nainte, `n preaj-
ma festivalurilor, mi-a[ schimba
numele `n Robi Palme d’Or, Robi
Leopard sau Robi Sundance, [i
lista poate continua. ☺

Cum ai ajuns la actorie? Ce
f\ceai `nainte?

De actorie m-am apucat acum trei
ani, când am `nceput s\ frecven-
tez cursurile [colii de actorie In-
Light. Metodologia diferit\, pro-
grama [i to]i oamenii de aici m-au
f\cut s\ `n]eleg [i s\ devin depen -
dent de actorie. ~nainte am avut mai
multe joburi `n marketing [i publi -
citate. Sunt licen]iat al Fa cult\]ii
de Management-Marketing. Am
mai cochetat cu actoria la un nivel
destul de mic, `n sensul c\ m\ mai
duceam la castinguri de reclame.

Cum ]i-a explicat Sitaru rolul
[i ce ]i-a pl\cut la el?

Adrian Sitaru este tipul de regizor
care te face foarte mult s\ gânde[ti
când vine vorba de un rol sau de o
situa]ie `n scen\. Ce mi-a pl\cut cel
mai mult a fost faptul c\ a l\sat o li -
bertate foarte mare actorilor, nu a
impus replici sau gesturi, [i nici
m\car ac]iuni. Dar prin explica]iile
pe care le d\dea, te dirija incon -
[tient, l\sând totodat\ la latitudinea
ta s\ iei decizia `n scen\. Rolul Ro -
meo Anghelescu m-a solicitat din
mai multe puncte de vedere. ~n pri -
mul rând, a trebuit s\ `n]eleg im-
portan]a motiva]iei personajului ̀ n
povestea dat\. Un alt aspect a fost
munca al\turi de actori profesio -
ni[ti de la care am ̀ nv\]at foarte multe
despre rigoare [i perseveren]\. 
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Despre Ilegitim, cu principalii suspec]i
Al patrulea lungmetraj al lui Adrian Sitaru,
dup\ Pescuit sportiv, Din dragoste, cu cele
mai bune inten]ii [i Domestic, duce mai
departe preocuparea cineastului pentru
explorarea unor zone noi din punct de
vedere tematic ori stilistic. De aceast\ dat\
e vorba despre rela]ia incestuoas\ dintre o
sor\ [i un frate. Ilegitim are o genez\

interesant\, despre care ve]i afla mai jos. 
E o produc]ie independent\ a companiei
Domestic Film, `n coproduc]ie cu Film
Produkcja Polonia [i Damned Films Fran]a,
cu sprijinul Altex [i HBO România. Echipa [i
actorii au participat f\r\ a fi remunera]i,
adic\ filmul e f\cut `n regim de gheril\, din
pur\ pasiune. Distribu]ia `i num\r\ pe Adrian

Titieni, Bogdan Albulescu, Cristina Olteanu,
Miruna Dumitrescu, Liviu Vizitiu, Mihaela
Perianu – actori profesioni[ti, dar [i cursan]i
ai [colii de actorie InLight, fondat\ de Alina
Grigore. Ilegitim va avea `n 13 februarie
premiera mondial\ la Berlin, unde a fost
selec]ionat `n sec]iunea Forum, urmând ca
`n 18 martie 2016 s\ ajung\ [i `n România.
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Adrian Sitaru

Alina Grigore [i Robi Urs `n Ilegitim
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Festivalul de Film de la Berlin –
~n c\utarea fericirii

Iulia Blaga

Juriul Competi]iei e prezidat `n
acest an de Meryl Streep [i com-
pus din: actorul german Lars Ei-
dinger, criticul britanic de film
Nick James, fotograful francez
Brigitte Lacombe, actorul englez
Clive Owen, actri]a italian\ Alba
Rohrwacher [i regizoarea polone -
z\ Ma gorzata Szumowska.

Deja `mi rod unghiile de ciud\
c\, ajungând la Berlin `n dup\-
amiaza lui 11 februarie, pierd fil-
mul de deschidere a festivalului,
Hail, Caesar!, de Joel [i Ethan Co-
en, care, dup\ trailer, se anun]\ o
(nou\) comedie delirant\ despre
Hollywood-ul de alt\dat\. Din feri-
cire, filmul intr\ `n cinemato gra -
fele din România `n 19 februarie,
a[a c\ `i voi vedea acas\ pe Josh
Brolin, George Clooney, Alden
Ehrenreich, Ralph Fiennes, Jonah
Hill, Scarlett Johansson, Fran ces

McDormand, Tilda Swinton [i
Channing Tatum. 

Competi]ia pare destul de ames -
tecat\, f\r\ prea multe nume
mari, `nlocuite `n acest an de
cinea[ti europeni sau din ]\ri
emergente. Din cele 23 de filme se-
lec]ionate, 18 se bat pentru premii.
Aceste 23 de filme vin din: Belgia,
Bosnia [i Herzegovina, Canada,
Danemarca, Fran]a, Germania,
Iran, Italia, Mexic, Olanda, Noua
Zeeland\, China, Filipine, Polo-
nia, Portugalia, Singapore, Sue-
dia, Tunisia, Marea Britanie [i
SUA. 

Printre acestea se num\r\ Chi-
Raq, de Spike Lee, satir\ a Chica-
go-ului de azi, cu Nick Cannon,
Wesley Snipes, Teyonah Parris,
Jennifer Hudson, Angela Bassett,
John Cusack [i Samuel L. Jack-
son (care va fi prezentat `n afara
competi]iei), documentarul Fire
at Sea/ Fuocoammare, de Gian-
franco Rosi (cineastul premiat `n
2013 cu Leul de Aur la Vene]ia
pentru Sacro GRA se opre[te
acum la insula Lampedusa, desti-
na]ia multor refugia]i), sau The
Commune/ Kollektivet, de Tho -
mas Vinterberg, anun]at `nc\ din
2012. Ac]iunea din The Commune
se petrece `n anii ’70, `ntr-o comu-
nitate eliberat\ de prejudec\]i pe
care cineastul a cunoscut-o `n
copil\rie [i are `n rolurile princi-
pale vedetele daneze Trine Dyr -
holm [i Ulrich Thomsen. Filmul a
fost deja achizi]ionat de Indepen-
den]a Film. ~n Things to Come/
L’avenir , de Mia Hansen-Løve,
Isa belle Huppert e o profesoar\ de
filosofie care o ia de la zero când
so]ul [i copiii o p\r\sesc. Vetera -
nul André Téchiné revine la Ber -
lin cu Being 17/ Quand on a 17 ans,

`n care se ocup\ de rela]ia dintre
doi adolescen]i. 

Death in Sarajevo/ Smrt u
Sarajevu, cu care bosniacul Danis
Tanović revine [i el la Berlin,
pleac\ de la piesa de teatru Hotel
Europe a filosofului francez
Bernard-Henri Levy [i trateaz\
despre fricile existen]iale, respec-
tiv dilemele morale ale societ\]ii
europene de azi. Un alt cineast iu-
bit de Berlin, iranianul Rafi Pitts,
revine `n competi]ie cu Soy Nero,
film al c\rui scenariu l-a scris
`mpreun\ cu R\zvan R\dulescu.
Nero, eroul filmului (interpretat
de Rory Cochrane), e un mexican
deportat din SUA `napoi acas\ [i
care se re`ntoarce ilegal, decis s\
lupte pentru cet\]enia american\.
A[teptate sunt [i love story-ul
United States of Love/ Zjednoc-
zone Stany Mi osci, de polonezul
Tomasz Wasilewski, care a f\cut
senza]ie anul trecut la Karlovy
Vary cu Floating Skyscrapers, dar
[i The Patriarch/ Mahana, al
cunoscutului cineast neozeelan dez

Lee Tamahori, care va fi pre zentat
`n afara competi]iei. 

~n cursa pentru Ursul de Aur a
intrat, `n schimb, Boris without
Béatrice/ Boris sans Béatrice al
unui alt prieten al festivalului, ca -
nadianul Denis Côté (Vic+Flo Saw
a Bear). Filmul e drama unui b\r -
bat care se angajeaz\ ̀ ntr-o rela]ie
adulter\ `n timp ce `[i `ngrije[te
so]ia bolnav\. Prezentat `n com-
peti]ie, Genius, debutul lui Mi -
chael Grandage, e biografia cu -
nos cutului editor literar Max Per -
kins [i beneficiaz\ de o distribu]ie
de prestigiu: Colin Firth, Jude
Law, Nicole Kidman, Laura Lin-
ney, Guy Pearce [i Dominic West.
Un alt grup de actori cu noscu]i
(Brendan Gleeson, Emma Thomp-
son, Daniel Brühl, Mi kael Pers-
brandt) va fi adus de un alt film de
epoc\ din competi]ie, Alone in
Berlin, regizat de actorul Vincent
Perez. Coproduc]ia germano-fran-
co-britanic\ adapteaz\ un roman
celebru despre rezisten]a ger-
man\ `mpotriva lui Hit ler, Every
Man Dies Alone, de Hans Fallada,
`n care doi p\rin]i berlinezi al
c\ror fiu e ucis pe front `ncep s\
trimit\ oamenilor c\r]i po[tale,
implorându-i s\ se ridice `mpotri-
va lui Hitler. 

A[teptat e [i noul documentar
al lui Michael Moore, Where to In-
vade Next, care va fi prezentat `n
Berlinale Special. Filmul e rodul
unor c\l\torii `ntreprinse de ci -
neast ̀ n mai multe ]\ri europene –
Fran]a, Finlanda, Slovenia sau
Portugalia.

~n acest an, Ursul de Aur ono ri -
fic pentru `ntreaga carier\ va fi
acordat directorului de imagine
Michael Ballhaus, c\ruia festivalul
ì prezint\ câteva titluri importante,

printre care Culoarea bani lor [i
Bandele din New York, de Martin
Scorsese. Premii Berlinale Came -
ra vor primi produc\torul, ope -
ratorul [i distribuitorul ame rican
Ben Barenholtz; actorul, regizo -
rul, scenaristul [i produ c\torul
american Tim Robbins, precum [i
operatorul german Marlies Kirch-
ner. Festivalul omagiaz\ memo-
ria lui David Bowie (prezentând
The Man Who Fell to Earth, de
Nicolas Roeg), Alan Rickman
(Ra]iune [i sim]ire, de Ang Lee) [i
Ettore Scola (ar\tând filmul aces-
tuia, Balul).  

…[i românii

Un singur lungmetraj românesc
de fic]iune `n acest an la Berlin,
Ilegitim de Adrian Sitaru, despre
care afla]i mai multe pe pagina
al\turat\. Interesant se anun]\ [i
documentarul Hotel Dallas, de
Livia Ungur [i Sherng-Lee Huang
(coproduc]ie româno-american\).
Livia Ungur e unul dintre cei [ase
copii ai lui Ilie Alexandru, primul
miliardar de carton al României,
care a ridicat ranch-ul de la Slo -
bozia ([i un Turn Eiffel) ̀ na inte de
a intra `n `nchisoare [i muri `n
2010. Livia Ungur a emigrat `n
SUA, unde a absolvit Yale School
of Art. ~n filmul pe care l-a realizat
[i produs `mpreun\ cu so]ul ei,
Sherng-Lee Huang, ea l-a convins
pe Patrick Duffy, neuitatul Bobby
din serialul Dallas, s\ fac\ o
c\l\torie `n România. 

Alt\ prezen]\ româneasc\ la a
66-a edi]ie a Berlinalei e Cosmina
Stratan, unul dintre protagoni[tii
dramei Shelley, selec]ionat\ `n
Panorama. Debutul danezului Ali
Abbasi e o dram\ despre un cuplu
f\r\ copii, care o roag\ pe menajera
românc\ s\ devin\ mam\-su rogat.
Scurtmetrajul A Quiet Place, de Ron-
ny Dörfler (coproduc]ie România-
Germania), va fi prezentat `n sec -
]iunea Perspektive Deut sches Ki-
no. Filmul are `n distri bu]ie numai
români ({erban Pavlu, M\d\ lina
Craiu, Maria Obretin, Oana Rusu [i
Andrei Ciopec) [i ̀ nf\]i [eaz\ c\l\to-
ria acas\, `n satul din România, a
unei tinere stabilite ̀ n Occident. Re-
gizorul [i sce naristul Ruxandra
Ghi]escu, precum [i actri]a Iulia
Ciochin\ particip\ `n sec]iunea
Berlinale Talent Campus, destinat\
tineri lor cinea[ti. 

Berlinala ia sfâr[it ̀ n 21 februa rie
2016, dar mai vorbim pân\ atunci. 

~n fiecare an, la con-
ferin]a de pres\ unde
prezint\ programul
edi]iei, selec]ionerul Fes-
tivalului de Film de la
Berlin, Dieter Kosslick,
caut\ un, pardon de ex-
presie, fir ro[u, un ele-
ment comun al filmelor
din festival. Cuvintele
astea mai mult sau mai
pu]in adev\rate sunt pre-
luate de agen]ii de pres\
[i jurnali[ti [i plutesc pe
urm\ ca un apostrof
peste festival. ~n acest an,
tema ar fi dreptul la feri-
cire al oamenilor de pre-
tutindeni, fie c\ e dreptul
la iubire, la un acas\ ori la
un loc de munc\. Nu e
`ntâmpl\toare aceast\
tem\. Criza refugia]ilor [i
implicarea tot mai con -
testat\ a Germaniei `n
gestionarea ei i-au deter-
minat  pe organizatorii
festiva lului s\-[i exprime
solidaritatea cu refugia]ii
fie facilitându-le unora
dintre ei intrarea la filme,
fie invitându-i pe partici-
pan]i s\ doneze bani. 

George Clooney `n Hail, Caesar!, de Joel [i Ethan Coen

Emma Thompson 
`n Alone in Berlin, de Vincent Perez



Clatskanie nu e cine [tie ce ora[.
Nici acum, târziu `n secolul XXI,
nu a reu[it s\ adune 2.000 de locui-
tori. E o c\z\tur\ din Oregon.
Sunt doar cinci hoteluri acolo,  [i
toate sunt proaste. N-ai zice c\ aici
poate s\ `nceap\ ceva m\re], dar
bine`n]eles c\ habar n-ai avea de -
spre ce vorbe[ti.  

Raymond Carver s-a n\scut `n
Clatskanie. Era 1938, nici nu iz-
bucnise Al Doilea. El a fost un ma-
re scriitor american din a doua
jum\tate a secolului XX. A murit
`n ’88. Cancer pulmonar. Sunt
pu]ine fotografiile cu domnul Car-
ver `n care s\ apar\ f\r\ vreo
]igar\ aprins\ `n mâna stâng\. El
era stângaci. El a scris proz\ scur -
t\. A urmat cursuri de creative

writting, a predat cursuri de crea-
tive writting, de[i desigur c\ scri-
sul nu se poate nici `nv\]a, nici
preda, dincolo de mecanica ele-
mentar\, c\ci talentul nu se poate
transfera, iar dac\ nu ai talent, ce
rost are s\ mai scrii? Dar s\ pre-
dai scrisul – e [i asta o slujb\.
Toat\ lumea are nevoie de slujbe.
Facturile se pl\tesc, din p\cate, cu
parale, nu cu cuvinte, oricât de bi-
ne a[ezate unele lâng\ altele. El a
primit chiar [i un titlu de doctor
`n litere, c\r]ile sale au fost tradu-
se `n peste dou\zeci de limbi.
Domnul Carver [i-a sfâr[it exis-
ten]a `n ingrata pozi]ie de clasic
american contemporan. 

Am citit recent Despre ce vor-
bim când vorbim despre iubire
(Polirom, 2015, `n traducerea lui
Liviu Bleoca). {i zic a[a: o carte
rezist\, deci e mare, la fel cum [i
un film rezist\, deci e mare, dac\
are, `n corpul s\u, cel pu]in o sec -
ven]\ inubliabil\. Raymond Car -
ver este un maestru al acestei
tehnici. Are harul. Poate s\ creeze
neuitatul. Textele din aceast\ car -
te, precum [i din altele, con]in cel
pu]in o bolt\ pân\ la care povestea
se `nal]\, aparent f\r\ nici un
efort. 

Iat\: `n mini-nuvelele lui Ray-
mond Carver apare un b\rbat f\r\
mâini care face fotografii. Are un
fel de cârlige ̀ n locul palmelor. Fo-
tografiaz\ casele oamenilor [i le
vinde proprietarilor aceste fo-
tografii. {i mai apare [i o femeie
care toarn\ whisky pe burta re-
zonabil\ a unui cet\]ean, iar apoi
`l linge `ntr-un preludiu deloc im-
probabil `ntr-un motel dintr-un
ora[ oarecare din Statele Unite ale
Americii. E ceva de dragoste `n
aceast\ proz\ – Chio[cul. Mi-a
pl\cut. 

Raymond Carver [tia via]\. ~[i
t\ia frazele abrupt, fiindc\ nu to-
tul trebuie spus. La el `n c\r]i, lu-
mea e un bâlci [i tot ce trebuie s\
faci e s\ te a[ezi la o mas\, s\-]i
torni un pahar, s\-]i aprinzi o
]igar\ (dac\ s-o mai putea) [i s\ as-
cul]i. Uneori, po]i s\ [i vorbe[ti,
vorbele astea aruncate de oameni
peste mas\ sunt `n definitiv tot ce
vorbim când vorbim despre iubi-
re (`n textul care d\ numele volu-
mului, un cardiolog beat poves-
te[te despre doi b\trâni care au
avut un accident rutier [i despre
triste]ea lui c\ nu mai putea s\ o
vad\ pe ea, pe nevast\-sa, fiind
bandajat tot, ca-n filme). 

La el ̀ n c\r]i, femeile fac infarct
când conduc autoturisme mari,
americane, iar ma[inile continu\
s\ `nainteze. {i nu e doar o lege a
fizicii aici, e [i o lege a metafizicii,
un pic mai subtil\. Raymond Car-
ver [tia via]\.  

{i tot la el `n c\r]i, de[i foarte
rar, oamenii `[i pot auzi b\t\ile
inimii. B\t\ile inimilor lor, dar [i
pe ale celor de lâng\ ei, `n acel fel
de zgomot uman care st\ruie [i
dup\ ce noaptea cade peste poves-
tiri.

Raymond Carver ̀ l luase de ma -
estru pe Anton Pavlovici Cehov,
un rus n\scut la 1860 `n Taganrog,
`n adâncurile Imperiului }arist.
Cehov a murit – clasic si el – dup\
ce a fost toat\ via]a (scurt\) medic
la ]ar\. Avea patruzeci [i patru de
ani. L-a ucis tuberculoza. 

Raymond Carver a murit tot de
pl\mâni, la cincizeci de ani, pre-
cum [ti]i deja. Pe piatra mormân-
tului s\u e un poem (el a fost [i 

poet – a[a sunt `ndeob[te nuve li[ -
tii) care anun]\ c\ a primit ce a
vrut `n aceast\ via]\. {i ce a vrut
Raymond Carver ̀ n aceast\ via]\?
El a vrut s\ se simt\ iubit pe p\ -
mânt.
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~ntâmplare [i personaje absolut
reale, schimb de mesaje `ntre
mine [i o „prieten\“ necunoscut\
de pe Facebook. ~mi permit s\ le
fac publice aici – sper, f\r\ a leza
expeditorul necunoscut – pentru
c\ sunt relevante `n privin]a lu-
mii ciudate `n care tr\im, pentru
c\ e o poveste care ne prive[te pe
to]i:

Ea:
Buna ziua, va scriu in speranta

ca ma puteti ajuta cu un sfat :)
Una din prietenele noastre impli-
neste in curand 30 de ani si... am fi
dorit sa ii organizam un eveni-
ment privat unde sa cante Smi-
ley... 

Dar am realizat ca este mult

peste puterile noastre financia-
re... 

Ar mai fi o „sansa” daca s-ar
organiza un eveniment public un-
de noi sa cumparam de o suma
consistenta bilete gen VIP... Ha-
bar nu am... 

Nici nu stiu ce se viseaza atat
de mult la Smiley dar... prietenul
la nevoie se cunoaste si am zis
ma car sa incercam...

Si la cum se vinde Smiley ma
gandesc ca ar fi posibil. Mie la tel
managerul mi-a dat un pret de 
15 000 de euro plus transport.

Sunt convinsa ca dumneavoas -
tra ati avea cu totul altfel de dis-
cutie de aceea am indraznit sa cer
ajutor.

Va multumesc anticipat

Eu: 
Salut. M\ tem c\ nu-s bun de

sf\tuitor `n cazul de fa]\ :) Pentru
c\ ideea de a pl\ti [i o mie de euro
pentru un cânt\re] la o zi de
na[tere mi se pare o fi]\, pentru
c\ tr\ deaz\ un complex al plodu-
lui r\s f\]at care vrea musai nu
[tiu ce juc\rie fancy, când el, de
fapt, sufer\ de lips\ de afec]iune :) 

Altfel, dac\ deja ai vorbit cu
agentul, nu cred c\ mai las\ din
pre] mai mult de o mie-dou\ de
euro. Din ce [tiu eu, Smiley cânt\
[i pe cinci mii de euro la un spec-
tacol public, dar probabil, cum e
[i firesc, are alte tarife pentru o
petrecere privat\. Chiar `mi pare
r\u, dar nu pot s\ te ajut decât cu
sfatul \sta: dac\ sunte]i prieteni
cu adev\rat, treze[te-]i prietena la
realitate. S\ mearg\ la un concert
Smiley, când o fi, [i s\-l vad\ aco-
lo. Sunt cu zecile `n fiecare an. Iar
`n rest s\ se bucure c\ are prie-
teni a[a mi[to ca voi care `i lua]i
`n con siderare o fi]\ precum cea
de a-i cânta Smiley la ziua de
na[tere :)

Ea: :))
Pot sa ii dau copy paste la me-

sajul asta?

Eu:
Da, e cadoul meu de 30 de ani...

S\ se bucure c\ e vie, s\n\toas\,
c\ nu i s-au tocit sim]urile `n a[a
hal `ncât s\ aib\ nevoie de 15 mii
de euro ca s\ [i le trezeasc\ :)

Ea: 
Stiam si eu de 5000 de euro la

ceva bal de asta si am sunat sa in-
cerc... Dar am cam ramas masca!!
Nu e vorba de un copil ras fatat, ci
de un copil care nu a avut copila-
rie si acum incearca sa o recupe-
reze. Dar... din pacate nu se mai
poate. Am zis de multe ori ca nu o
inteleg, personal nu am sim tit fa-
ta de nici un artist dragostea asta
de fan nebun... Dar na’... fiecare
cu pasarile lui... Merci oricum...
Acum baraie sa mergem cu ea la
concert in Bucuresti:)) si sincer...
Am prea multe pe cap si putin
timp de alergat dupa Smiley... :)
Multu mesc ca mi-ai scris sincer,
ca mi-ai raspuns. O zi frumoasa.

Eu: 
S\ se gândeasc\ a[a, realist: ea

e unul dintre zecile de mii de fani
Smiley... Chiar [i dac\ ar veni pl\ -
tit, omul nu s-ar gândi la ea decât
ca la un fraier pe care l-a f\cut de

bani, nicidecum nu ar admira-o:)
Ar veni [i ar presta un serviciu,
nimic mai mult

Ea:)) 
Eu cred ca am scris din gresea-

la unui alt Florin! Dar nu contea-
za. E bine si asa :)) Nu imi vine sa
cred

Eu: 
Hai c\-i comic, oricum
Ea: 
Am in lista doi Florin... Unul

esti tu si unul care se ocupa de
eve nimente. Dar ma bucur de tra-
gicomedia asta.. Si imi cer scuze
ca te-am varat in ea! Hai ca m-am
f\cut de ras :)) Nici macar nu imi
place Smiley :)

Eu: 
Mie `mi place, dar nici s\ fiu

mi liardar nu a[ da banii \[tia s\-
mi cânte in private

Ea: 
5000 mai mergea... Haha... mi-a

parut bn sa vb si din greseala...
Poa te reusesc sa ii bag mintile in
cap cumva

Eu: 
Mult succes :) S\-mi spui [i mie

cum se termin\ povestea, c\ m-ai
f\cut curios :)

Ea: 
Sigur :) 

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Smiley :)

Despre ce vorbim când
vorbim despre iubire e o
bun\ fereastr\ c\tre
opera unui scriitor
complex, f\r\ de care
literatura e mult mai
s\rac\ `n nuan]e. Salut
republicarea acestei c\r]i,
dup\ zece ani.

Raymond Carver [tia via]\ 



Nu e vorba neap\rat de un troc,
nici de contracte ascunse date pe
sub mas\ `n vreun minister, `ns\
se observ\ c\ toate deciziile nou -
lui executiv sunt luate cu scopul
de a nu deranja PSD-ul lui Drag-
nea.

La trei luni de la momentul
Colectiv, PSD r\mâne `nfipt `n
toate func]iile. Pu]ini sunt cei
care au plecat din posturi. ~n ju -
de]e, prefec]ii pu[i de PSD sunt la
locurile lor, iar `n deconcentrate
modific\rile sunt sporadice. ~n
ministere sunt cam aceia[i secre-
tari de stat, iar `n agen]iile guver-
namentale n-a ap\rut nici o
schim bare. F\r\ `ndoial\ c\ PNL
e ner\bd\tor [i nu `n]elege de ce
trebuie s\ sus]in\ un executiv
f\r\ a avea acces la func]ii. E pro -
blema PNL s\ cear\ orice, `ns\

noul guvern putea da câteva sem-
nale c\ vrea altceva, c\ `n sfâr[it
competen]a se duce `n jos, dincolo
de ministere. Cu oameni f\r\ de
partid, profesioni[ti `n domeniile
lor. 

Ne amintim cum a `nceput gu-
vernarea Ciolo[. Au fost câteva
ezi t\ri ce au ridicat mari semne
de ̀ ntrebare. Premierul i-a propus
`n echip\ pe Andrei Baciu la S\ -
n\tate, apoi pe Cristina Guseth la
Justi]ie, ambii fiind retra[i la ceas
de sear\, din motive de lips\ de
profesionalism. Tot la momentul
cu mo[irea echipei, Ciolo[ a venit
cu un program de guver nare, dar
la votul din Parlament a ap\rut o
alt\ versiune, din care unele
chestiuni sensibile (precum votul
la prim\rii `n dou\ tururi) au
disp\rut.

S-a spus ulterior c\ salariul
minim nu poate fi majorat [i c\ e
necesar\ o analiz\ serioas\. Ime-
diat ce a sesizat nervozitatea PSD
pe aceast\ tem\, Ciolo[ a f\cut pa-
sul `napoi.

Când s-a pus problema demi-
terii lui Petre Tob\, acuzat de pla-
giat, Guvernul a transmis c\ in-
tegritatea e fundamental\ [i c\ se
vor lua m\surile care se impun.
Punct de vedere corect. L-a spus
r\spicat purt\torul de cuvânt al
guvernului, Dan Suciu. Dup\ ce
Dragnea a replicat c\ nu i-a pl\cut
atitudinea purt\torului de vorbe
de la Palatul Victoria, nu s-a mai
auzit nimic de Tob\. Consecin]a:
ministrul de Interne este [i azi `n
func]ie, iar povestea cu plagiatul
nu mai e de actualitate.

Relevant este modul `n care
premierul Dacian Ciolo[ a gestio -
nat subiectul cu modificarea legii

electorale. Dincolo de faptul c\ so-
licitarea venise din zona PNL, iar
]ip\tul PSD era strident, Dacian
Ciolo[ putea `ndrepta totu[i lu-
crurile, pentru c\ avea strada de
partea sa. Normal era s-o fac\ ̀ nc\
din decembrie, `ns\ ezitarea e cu-
vântul de ordine la Palatul Victo-
ria.

Ce joc face a[adar Dacian Cio-
lo[? Al cui? Calculul e simplu. Fos-
tul comisar european nu vrea s\
deranjeze pe nimeni. Nu face nici
un joc, \sta e omul. Dac\ s\pt\mâ-
na viitoare 20.000 de oameni ar
cere `n strad\ alegeri `n dou\ tu-
ruri la Prim\rie, cel mai probabil
s-ar conforma. Ar chema partidele
din nou la consult\ri [i ar g\si o
solu]ie. ~n acel moment ar [ti c\
pân\ [i PSD nu are de ales, pentru
c\ nici un partid nu [i-ar pune `n
cap aleg\torii cu câteva luni `na -
inte de locale.

Comportamentul lui Dacian
Ciolo[ din aceste trei luni ne arat\
cum va fi condus\ România pân\
`n noiembrie, când va fi instalat
noul guvern rezultat din alegeri.
}ara nu va fi guvernat\ curajos, ci
doar administrat\. Nu va fi luat\
nici o decizie refor mist\, vom
avea cele mai plicticoase luni [i
cea mai plat\ guver nare. Ciolo[
va c\uta s\ nu supere pe nimeni
din mediul politic, uitând `ns\ c\
România nu `n seamn\ doar Drag-
nea, Oprea, T\ riceanu, Gorghiu
sau Blaga.

Din punct de vedere politic,
PSD-ului `i convine de minune
aceast\ situa]ie. ~[i conserv\ po -
zi]iile, mai ales c\ are [i votul de
aur `n Parlament. ALDE e de par -
tea PSD, UNPR n-are solu]ii `n
afara stângii, `n timp ce PNL pare
izolat, de[i toat\ lumea spune c\ ̀ i
are ca alia]i pe Iohannis [i Ciolo[. 

Posibil ca nici Iohannis s\ nu
for]eze `n a le oferi o mân\ de aju-
tor liberalilor. Pentru PNL, obiec-
tivul imediat `l reprezint\ alege -
rile de anul \sta, pentru Iohannis
]inta este ob]inerea unui nou
man dat `n 2019. 

Cât despre Dacian Ciolo[, pro -
babil c\ nu-l vom vedea `n barca
liberalilor nici pân\ `n noiembrie
2016, nici dup\. Deocamdat\, e
premierul f\r\ de partid, f\r\ de
majoritate `n Parlament, care asi -
gur\ lini[tea tuturor.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Faptul c\ mai mult de jum\tate
dintre refugia]ii ce au n\v\lit
anul trecut `n Europa nu prove-
neau din Siria – de[i presa se `n -
c\p\]âna s\ `i numeasc\ „sirieni“
–, iar unii nu erau nici m\car din
Orient, ci din Serbia, Albania, Ko-
sovo, a mai putut fi trecut cu vede-
rea. Era doar o falsificare par]ial\
a realit\]ii, care nu anula manda-
tul umanitar al occidentalului to-
lerant. Ignorat\ a fost [i infor -
ma]ia c\ majoritatea refugia]ilor
veneau din lag\rele din Turcia –
nici ele ni[te oaze de bun\stare,

dar totu[i departe de r\zboiul si-
rian [i de riscul mor]ii iminente.
Ei, treac\-mearg\, `[i vor fi zis eu-
ropenii. La urma urmei, cui `i pla-
ce s\ tr\iasc\ `ntr-un lag\r?

~ns\ agresiunile sexuale la care
au fost supuse mii de femei din
Germania [i din alte p\r]i `n noap-
tea de revelion au fost prea mult.
Ele au atins o coard\ sensibil\ a
comportamentului colectiv. Tole-
ran]a e un construct cultural, care
func]ioneaz\ bine atunci când e
`ntre]inut [i mai ales când nu i se
opune ceva mai puternic, ce ]ine de

firea natural\, instinctual\, a omu-
lui. Agresarea femeilor din ceat\ –
sau din comunitate – e `nc\ din
epoca primitiv\ un act de violen]\
intolerabil, c\ruia i se r\s punde pe
m\sur\, adic\, de obicei, tot cu
agresiune. Iar faptul c\ autorit\]ile
au `ncercat, `ntr-o prim\ faz\, s\
ascund\ c\ agresorii erau `n gene-
ral imigran]i [i azilan]i din Africa
[i Orientul musulman a accentuat
ne`ncrederea cet\ ]e nilor ̀ n propriii
lor lideri [i, implicit, ̀ n dogma tole-
ran]ei promovat\ de ele.

Comunit\]ile se tem de str\ini.
E un instinct natural str\vechi,
care nu dispare niciodat\. Nici
m\car nu e nevoie ca str\inul s\
fie agresiv f\]i[: el e poten]ial
agre siv prin alteritatea sa. Gân -
di]i-v\ c\ anul trecut numai `n
Germania au p\truns peste un mi-
lion de azilan]i. P\strând pro -
por]iile, `n România asta ar `n -
semna vreo dou\-trei sute de mii
de imigran]i arabi [i africani – cât
popula]ia Clujului sau Ia[ului –,
cu perspectiva unui nou val, la fel

de mare, `n 2016. Ad\uga]i la asta
faptul c\, `ncetul cu `ncetul, ace[ti
imigran]i `ncep s\ fie percepu]i
drept „oaspe]i ostili“, iar cet\]enii
`[i pierd treptat `ncrederea `n auto-
rit\]i. {i atunci s\ ne mai mi r\m de
ascensiunea constant\ a extre mi[ -
tilor de dreapta `n Fran ]a, Germa-
nia, Marea Britanie? Era la mintea
coco[ului c\ asta se va `ntâmpla.
Dac\ lucrurile continu\ `n acela[i
fel, cândva vor prelua [i puterea. E
doar o problem\ de timp.

Dar nici cet\]enii occidentali
nu sunt de condamnat. Tot mai
mul]i dintre ei se simt amenin]a]i
de imigran]i [i p\r\si]i de auto-
rit\]i, care `i mint sau le ascund
adev\rul dintr-un motiv obscur.
Nu mul]i vor sta s\ judece ra]io-
nal [i s\ conchid\ c\ lucrurile
sunt mai complicate. Ei [tiu doar

c\ de-acum femeile trebuie s\ um-
ble cu team\ pe strad\ [i s\ se fe-
reasc\ de tinerii cu aspect orienta-
lo-african. {tiu c\ `n ora[ele lor
mari, la ei acas\, exist\ „no-go zo-
nes“, cartiere controlate de ace-
ia[i imigran]i, de str\inii pe care
ei i-au acceptat, unde e riscant s\
intre. Iar dac\ mergi `ntr-o pia]\
mare din orice ora[ european [i
strigi „Doamne miluie[te!“, nu te
bag\ nimeni `n seam\, dar dac\
strigi „Allahu akbar!“, stârne[ti
garantat panic\ [i groaz\.

Exist\ limite ale toleran]ei, ori-
cât de bine ar fi ea inculcat\ `ntr-o
societate. Când str\inul devine –
sau pare s\ devin\ – ostil, limitele
acelea sunt deja dep\[ite. Asta e
marea problem\. Restul e gargar\
politic\, ce nu va rezolva nicio-
dat\ nimic. 

Spuneam s\pt\mâna trecut\ c\, pentru a contracara
posibilele reac]ii xenofobe `n fa]a valurilor de
imigran]i – majoritar musulmani –, autorit\]ile
occidentale au pedalat pe diverse nara]iuni ce apelau
la toleran]a [i milostenia cet\]enilor lor: refugia]i de
r\zboi care au pierdut totul, copii mor]i `n `ncercarea
disperat\ de a ajunge `n Europa [.a.m.d. Ele au
func]ionat o vreme [i ar fi func]ionat [i azi dac\ nu
ar fi fost contrazise când [i când de realit\]i
`ngrijor\toare pentru localnicii europeni.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Limitele toleran]ei (II)

Dacian Ciolo[ a ajuns la Palatul Victoria `n urma
protestelor din toamna trecut\. Victor Ponta c\uta
un motiv de plecare, Iohannis a[tepta la cotitur\.
Schimbarea guvernului s-a f\cut rapid, `ns\ acum, 
la 90 de zile distan]\, totul pare s\ fie rodul unei
`n]elegeri, fie [i tacite, cu PSD.

Premier pentru vreme rea. 
Speran]e multe, an pierdut
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CU PIANISTA LUISA SPLETT PE URMELE RELA}IEI DINTRE 

George Enescu [i Emil Frey

De[i, ulterior, un compozitor re -
lativ prolific, Emil Frey `ncepe s\
fie descoperit pe plan inter na -
]ional abia odat\ cu primul vo -
lum dintr-o serie, lansat luna aceas-
ta de casa Tocatta Classics de la
Londra, ce o are ca protagonist\
pe pianista Luisa Splett. N\scut\
`ntr-o familie de muzicieni la
Winterthur, cu un tat\ prim-vio-
lonist care a cunoscut-o, printre
al]ii, pe Clara Haskil, Luisa Splett
a `nceput s\ studieze pianul de la
vârsta de cinci ani, iar unul din-
tre profesorii ei elve]ieni de la
Zürich, Karl-Andreas Kolly, a fost
cel care i-a stârnit curiozitatea [i
a pus-o pe urmele compozitorului
Emil Frey. ~ntr-un interviu f\cut
la `nceputul acestei s\pt\mâni,
am mai aflat c\ Luisa Splett [i-a
luat `n 2006 diploma de pianist\
de concert la Universidad Mayor
`n Chile [i c\ s-a angajat ulterior
`n studii postuniversitare la Con-
servatorul de Stat Rimsky-Kor-
sakov din St. Petersburg, pe ur -
mele, `n Rusia, ale lui Emil Frey,
ob]inând acolo un prim grad doc-
toral (aspirantura) `n muzicolo-
gie. Compozitorul elve ]ian a de-
venit o pasiune, iar Luisa Splett
lucreaz\ acum la Universität der
Künste din Berlin la o diserta]ie
despre el [i influen]ele pedago gice
asupra piani[tilor timpului s\u.

Primul disc al edi]iei de mu -
zic\ de pian a lui Emil Frey (1889-
1946) este de interes pentru melo-
manii români `n primul rând
gra]ie unei piese originale, Va ria -
]iuni pe un cântec popular româ-
nesc, Op. 25, compus\ `n 1910. Pro-
gramul discului mai include o
Berceuse, Op. 12, No. 2 – din 1906,
anul `n care Frey ob]in ea un Pre-
mier Prix, `n clasa de compozi]ie
a lui Gabriel Fauré, la Paris, când
`n juriu s-a aflat, se pare, [i
George Enescu –, Humo reska,
Op. 20, No. 1 (1911), `n care Luisa
Splett detecteaz\ influen]e ale fol-
clorului românesc, Sonata dra-
matica, Op. 27, compus\ `n anii
1912-1913 la Moscova sub influ-
en]a lui Scriabin [i Medtner, Mi-
ca Suit\ Slav\, Op. 38, scris\ ime-
diat dup\ re`ntoarcerea lui Frey
din Rusia, `n 1917, cauzat\ de re -
volu]ia rus\, [i o Passa ca glia, 
Op. 66, ultima mi[care a celei din
urm\ din cele [ase Suite pentru
pian, compus\ `n 1933. 

Un disc cu o muzic\ de inspi-
ra]ie eclectic\, interpretat cu dis-
tinc]ie [i perfec]iune de Luisa
Splett, autoare [i a livretului de-
spre compozitorul Frey [i traiec-
toria sa pedagogic\ [i de concert,
ce l-a condus `n tinere]e de la Zü -
rich la Geneva [i de acolo la Paris
(ca elev al lui Louis Diémer [i
Gabriel Fauré), apoi la Berlin, la
Bucure[ti [i mai departe la Mos -
cova, `nainte de a se stabili defi -
nitiv ca profesor la Zürich.

Luisa Splett promite s\-[i com-
pleteze cercert\rile despre Emil
Frey ̀ n arhivele din România, anga-
jamentul acestuia la Curtea regal\,
nefiind pân\ acum bine documen-
tat, cronologia activit\ ]ii sale, atât
cât este prezentat\ ̀ n dic]ionarele de
specialitate, pre zentând lacune [i
date contradictorii. De exemplu, `n

1910, când era presupus s\ se afle
la Bucure[ti, Frey participa ca pi-
anist [i compozitor la Concursul
Interna]ional „Anton Rubinstein“
la St. Petersburg, unde câ[tiga o
diplom\ special\ la sec]ia de pian
[i Marele Premiu pentru Com-
pozi]ie cu Trio-ul pentru pian Op.
23 [i Concertul pentru pian [i or-
chestr\ Op. 24, pre[edinte al juriu-
lui fiind Alexandr Glazunov. Aces -
ta din urm\ `l invita ca profesor
la Conservatorul din Mos cova,
unde avea s\ predea din 1912
pân\ `n 1917.

Despre rela]ia dintre Emil Frey
[i George Enescu am g\sit pu]in
`n literatur\. Se [tie c\ [i-au dedi-
cat reciproc sonate pentru pian,
Enescu pe cea dintâi a sa, `n 1924.
Atunci, `ntr-un interviu, Enescu
nota c\ `i promisese lui Frey de
18 ani s\ `i scrie o sonat\. 18 ani
corespund anului 1906, `n care
colegul s\u câ[tigase primul s\u
premiu la Conservatorul din Pa -
ris. Cum s-a dezvoltat rela]ia din-
tre cei doi, dac\ recomandarea de
c\tre Enescu, la Berlin, reginei
Carmen Sylva, `n 1909, a fost un
gest amical pentru numirea lui
Frey ca pianist al Cur]ii regale [i
când li s-au mai intersectat dru-
murile nu este foarte clar.

Luisa Splett a[teapt\ s\ g\ -
seasc\ la Bucure[ti sprijinul ne -
cesar complet\rii cercet\rilor ei
doctorale. ~n cursul studiilor an-
terioare – scrie pianista `n li vre -
tul CD-ului Toccata Classics –, a
consultat-o pe profesoara Speran -
]a R\dulescu, ce ar fi identificat
te ma Varia]iunilor pe un cântec
popular românesc cu o variant\ a
unei hore boiere[ti din Moldova
secolului al XIX-lea… Dac\ v-am
stârnit curiozitatea, as culta]i dis-
cul Luisei. Nu ve]i fi ̀ n nici un caz
dezam\gi]i de arta ei pianistic\.

Luni, 1 martie 1909, `n
Sala Blüthner, la Berlin,
avea loc un concert sub
patronajul Prin]esei de
Wied, intitulat „Sear\ 
Carmen Silva“, `n onoarea
Majest\]ii sale Elisabeta 
a României. Potrivit unui
anun] ap\rut `n „Vossis-
che Zeitung“ – pe care ni
l-a pus la dispozi]ie pia -
nista elve]ian\ Luisa
Splett –, concertul oma-
gial fusese organizat cu
participarea celebrei so-
prane Lilli Lehman, a lui
Franz Egoniell (?) de la
Opera Comic\, a violo -
ni[tilor Issay Barmas, un
elev al lui Hubay, n\scut la
Odessa, [i George Enescu,
la pian aflându-se un apro -
piat al acestuia din urm\,
compozitorul Emil Frey.
Un an mai târziu, `n 1910,
Emil Frey de]inea titlul 
de pianist al Cur]ii 
regale române…

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Am ̀ ncercat de multe ori s\-mi ex-
plic magia pe care muzica sem-
nat\ Megadeth o exercit\ asupra
mea de la prima audi]ie, ̀ n 1986, [i
pân\ azi. Ce s\ fie? Versurile sum-
bre ale lui Mustaine nu m\ ating
din prima. Nefiind vorbitor nativ
de englez\, nici nu le urm\resc `n
mod obi[nuit, ci doar cu textul sub
ochi. Evident, senza]ia furnizat\
de instrumente + cuvinte e dife-
rit\, dar n-a[ spune c\ mai bogat\.
Procesul traducerii `mi acaparea -
z\ o parte din puterea de percep]ie
[i-mi v\duve[te bun\tate de pl\ce-
re. Ascult, `n]eleg, dar nu trepidez
a[a cum se ̀ ntâmpl\ când dau nai-
bii hârtia cu negrele poeme [i m\
las luat de val, dus de armoniile pe
cât de simple, pe atât de ucig\toa-
re, leg\nat de riffuri dezl\n]uite ca
vânturile din strâmtoarea Magel-
lan, odihnit de rare pasaje acusti-
ce, executate la o chitar\ mai mult
`ncins\ decât rece! Experien]a sen -
zorial\ e complet\ la concerte, spun
o banalitate. Dar acolo exist\ atâ -
]ia factori str\ini de muzic\, `ncât
perturbarea contactului cu sune-
tul e uzual\, iar pentru mine per-
sonal, foarte deranjant\. Poate de
aceea nu regret c\ la ultima des-
cindere a megade]ilor `n Bucu re[ti
am lipsit, `nc\ierat de una din tre
acele `mprejur\ri tipice vie]ii de
rocker (de care totu[i nu fac ex-
ces!). {i sper s\ nu fiu nevoit s\
merg la var\ ̀ n Bulgaria, ca s\ v\d
trupa live, s-o g\si [i la noi vreun
organizator local de evenimente
capabil s\ pun\ România pe harta
noului turneu mondial.

De când am aflat unele am\ -
nunte biografice, am apreciat la
Dave Mustaine puterea de a-[i ur -
m\ri visul. Asta e ceva foarte ame-
rican, ve]i spune; dar visul artistic
e universal [i vechi de când lumea.

~ntr-o lume cât se poate de as pr\
(showbiz-ul pare o distrac]ie, dar
`ntreba]i-i pe cei implica]i cum e
`n realitate!), Mustaine a reu[it s\
treac\ peste handicapul eject\rii
sale din Metallica [i s\-[i impun\
personalitatea, cu viziune cu tot.
Nu oricine e capabil s\ scrie texte
antisistem [i s\ ob]in\ sprijinul
sistemului! Paradoxul pozi]iei lui
Mustaine (s\-i zic ideologice?) de-
riv\ din acceptarea criticii sale,
valorificarea [i impunerea de drept
tocmai de c\tre cei critica]i! Nu-l
b\nuiesc pe Dave complice la ceea
ce reneag\, dar nici nu pot s\ m\
prefac a nu vedea c\ `n loc s\ fie
expulzat din elita showbiz, cum
au p\]it-o destui contestatari, e
promovat pe canalele mass media,
`n orice mod posibil, albumele Me-
gadeth ajungând instant pe toate
meridianele [i latitudinile. O fi
Mustaine tipul necesarmente „res -
ponsabil cu ̀ njuratul“, vorba unui
comentator literar contemporan?
Nicidecum. Secretul c\ este l\sat
`n pace s\-[i cânte ideile pe care le
afirm\ e simplu: Megadeth place!
{i place atâtor multe milioane de
indivizi, ̀ ncât a-l bloca pe Mustaine
seam\n\ cu a omor` g\inu[a care
face ou\ de aur. N-ai s\ vezi un vul-
poi atât de idiot `n bran[a asta!

Astfel pus\ chestiunea, `n -
seamn\ oare c\ stilul Megadeth es-
te comercial? Eviden]a vânz\rilor
din cele trei decenii de când exist\
brandul nu las\ loc `ndoielii. Dis-
curile Megadeth se vând [i azi, pe
bune. (Despre piraterie, numai de
bine!) Nu exist\ vreo explica]ie ine -
dit\: oamenii sunt fascina]i de
for]ele `ntunecate, de mitologia
construit\ ̀ n jurul semnului nega-
tiv. Muzica Megadeth ([i icono-
grafia ce `nso]e[te discurile) toc-
mai acest filon `l exploreaz\, ofe-
rind simultan [i catharsisul. Iar
asta se nume[te Art\ de la tragicii
greci `ncoace!

Dystopia (2016, Universal) con-
tinu\ exemplar [irul izbânzilor, ̀ n
pas cu avansul tehnologic distruc-
tiv (vezi coperta). Mustaine, cu Dave
Ellefson, bas, [i nou-veni]ii Chris
Adler, tobe, & Kiko Loureiro, chi-
tare, reg\se[te vigoarea primelor
riffuri. Elegan]a nu le anuleaz\ lor
furia, nici nou\ pl\cerea. Vom vi-
sa urât dup\ ascultare? Vis\m de-
ja, crezându-ne treji?   

Dystopia
pl\cerii

Luisa Splett
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntecCabina actorilor

~n cabin\, Lucia Sturdza Bulan-
dra e evocat\ printr-un portret
a[ezat pe perete, sus, deasupra
meselor de machiaj, [i de un
dul\pior-noptier\ care a supravie -
]uit atâtor [i atâtor reamenaj\ri.
Din mobila stil de-odinioar\ s-a
p\strat [i o sofa elegant\, din lemn
sculptat manual, cu tapi]erie
verde, plasat\ acum pe hol, apro -
ximativ `n fa]a cabinei. Am z\ -
bovit [i eu pe ea, cele cinci-[ase
minute cât am a[teptat, ne[tiindu-i
istoricul, imaginându-mi c\, ̀ ntr-un
teatru fiind, e o canapea oarecare,
fabricat\ `n atelierele de produc -
]ie [i `ntrebuin]at\ pe post de ele-
ment de decor. Nu vreau s\ par
sentimental\, dar ca om de teatru,
critic sever ce sunt, dup\ ce am
aflat detaliile acestea de la doamna
Mariana Mihu], m-au cam n\p\ -
dit emo]iile! {i am `nceput s\ m\
gândesc mai aplicat la semni -
fica]iile acestui spa]iu special al
teatrului, care e cabina arti[tilor.
Câte fr\mânt\ri, tensiune dra-
matic\, gânduri, bucurii [i triste]i
sunt depozitate `ntre pere]ii s\i
aici. Câte personaje au prins con-
tururi, ce `nc\rc\tur\ afectiv\

condenseaz\ aceste `nc\peri. 
Cabina devine o a doua cas\

pentru arti[ti, e zona `n care se
mobilizeaz\ for]ele necesare fie -
c\rei repeti]ii, fiec\rei noi repre -
zenta]ii. F\r\ preten]ia unui cal-
cul precis, probabil c\ `n acest
perimetru profesional actorii `[i
petrec un interval de timp egal,
dac\ nu chiar mai mare decât
acela din scen\, `n concuren]\
strâns\ cu timpul petrecut la
domiciliu. La cabine, ei ies din
starea civil\ [i intr\ treptat `n cea
a personajului, parcurg trecerea
de la via]a real\, personal\, la
via]a fic]ional\, a personajului.
„Trecerea dintr-un mod de exis-
ten]\ `n altul“ e un drum complex
intermediat de capacitatea de
metamorfozare, concentrare, de-
dublare. Un personaj e o alt\ fiin -
]\, ale c\rei date caracteriale ac-
torul [i le asum\ [i trebuie s\ le
poarte conving\tor pe toat\ dura-
ta reprezenta]iei. ~n scen\, devine
altcineva de care se elibereaz\
treptat, abia dup\ ce luminile s-au
stins. Iar c\l\toria aceasta `napoi
spre sine, spre ceea ce sunt actorii
`n afara profesiunii, tot la cabine

se petrece sau cel pu]in acolo
`ncepe. Pentru construc]ia exte-
rioar\ a rolului, actorii `[i g\sesc
preg\tite costumele, perucile, toa te
elementele de sprijin pentru im-
personarea acelora pe care specta-
torii `i v\d apoi pe scândur\. Ca -
bina e [i locul de r\gaz dintre do u\
secven]e scenice ori de la an tract;
tot acolo se `mbulzesc fanii cu flo-
rile [i cererile de autograf [i se de-
plâng e[ecurile. O cabin\ se `m -
parte cu colegii, acolo se parcurge
mica rutin\ premerg\toare: cos-
tumarea, machierea, exerci ]ii le
de `nc\lzire vocal\, corporal\, re-
capitularea mental\ a da telor per-
sonajului, conver sa ]iile profesio -
nale cu partenerii de distri bu]ie,
revederea textului, ra pidele racor-
duri ce se pot continua `n culise
ori direct `n scen\, `nainte de in-
trarea publicului `n sal\. 

~n orice cabin\, masa de machiaj
e partea central\: oglinda com-
pus\ obligatoriu din trei p\r]i, cu
marginile eviden]iate prin [iruri
de becuri aliniate; sertarele cu
obiecte personale sau recuzit\, ac-
cesorii diverse. Starurile au cabi -
ne single, individualizate prin
pl\cu]e str\lucitoare cu numele
gravat pe ele, ce pot fi vizitate de
curio[i. ~n ]\ri cu tradi]ii clasice,
precum Marea Britanie, se con-
serv\ aceast\ form\ de respect
fa]\ de memoria cavalerilor artei
scenice. Cabinele lui Paul Sco -
field, Laurence Olivier, John Guil-
gud au devenit mici locuri memo-
riale unde mai tinerii arti[ti vin
`n pelerinaj profesional, pentru a
se `nc\rca de energiile benefice
ale teatrului de mare clas\. Pla -
sate strategic `n raport cu scena,
pentru a facilita accesul, cabinele

sunt preg\tite cu mult `nainte de
sosirea actorilor, cam cu dou\ ore
`nainte de primul gong. E treaba
cabinierelor, la noi de regul\ fe-
mei, ocupa]ie doar aparent sim-
pl\, `ntrucât activitatea cumu -
leaz\ atribu]ii multiple. Cabinie -
rele/costumierele/recuziterele
sunt omul pe care interpre]ii [tiu
c\ pot conta, martor [i sprijin `n
nenum\ratele momente de neli-
ni[te uman\ [i creatoare a ar -
ti[tilor. Ronald Harwood a portre -
tizat cabinierul `n piesa de teatru
omonim\, din anii ’80, premiat\,
tradus\ [i ecranizat\, documen-
tând practic un capitol din pro-
pria experien]\ profesional\.
Harwood a fost cabinierul lui Sir
Donald Wolfit, mentorul lui Peter
O’Toole, iar piesa `l are protago-
nist pe Norman, prieten devotat,
om de `ncredere pentru acest se -
nior al teatrului britanic, specia -
lizat ̀ n Shakespeare. Montat\ [i la
noi, la `nceputul anilor ’90, la Tea -
trul Na]ional Bucure[ti, de Ion Cojar,

[i la „Nottara“, de Marcel }op, du -
p\ 2000, lucrarea ofer\ arti[ tilor
un valoros material dramaturgic,
iar publicului, o privire inedit\
spre lumea teatrului.   

N\scut\ la Ia[i, la 25 august
1873, Lucia Sturdza Bulandra
provenea dintr-o familie aristocra -
t\, cu o genealogie `n care apar [i
câ]iva domnitori. A studiat Litere
[i Filosofie, apoi a debutat, ̀ n 1898,
la Na]ionalul din Bucure[ti, iar `n
seara primului rol a primit o
telegram\ expediat\ de rude, `n
care i se cerea s\ nu fo loseasc\ nu-
mele familiei pe afi[. La vremea
aceea, actoria nu era considerat\
o profesiune onorabil\, purtând
stigmatul vie]ii prea boeme, in-
compatibil\ cu standardele ran-
gurilor nobiliare. Nonconfor mis -
t\, Lucia Sturdza Bulandra a `n -
c\lcat voin]a alor s\i, urmându-[i
pasiunea [i `nnobilând arta sce-
nic\. Acum, „cabina cu mirosuri
de fard [i eter“ vorbe[te t\cut de-
spre trecutul celebrei ei locatare.

Printr-un concurs de `mprejur\ri, teatrale, cum alt-
fel?, am ajuns `n cabina de la Teatrul „Bulandra“ care
i-a apar]inut patroanei spirituale a l\ca[ului. Aveam
`ntâlnire cu o alt\ mare actri]\, Mariana Mihu], care,
de ani de zile, din 1971 `n coace, se preg\te[te pentru
spectacolele a[ez\ mântului exact `n acela[i loc. 
Exist\ f\r\ `ndoial\ o memorie a locurilor, iar dac\
locurile ar putea vorbi, pove[tile [tiute numai de ele
ar fi o extraordinar\ resurs\ de arhiv\. Cum `ns\ n-o
pot face, tre cutul r\zbate pân\ la noi doar prin re-
memor\ri – amintiri sau imagini – ori prin obiecte. 

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu



Interviu realizat de 
R\zvan Chiru]\

Via]a [i dramele prin care au
trecut primii coloni[ti evrei
din noul Israel reprezint\ o
obsesie a operei dumnea -
voastr\ literare [i sunt de-
scrise `n cel pu]in dou\ din-
tre romanele pe care le-a]i
scris, Roman rusesc [i Buni-
ca mea rusoaic\ [i aspira-
torul ei american. Chiar [i
as piratorul e un simbol, apa -
re `n ambele c\r]i. 

Da, pentru c\ aspiratorul a fost
surs\ de conflict `ntre bunica mea
[i colectiv, `ntre bunica mea [i
restul satului. Satul era un loc
foarte ideologizat, socialist, sio -
nist. Iar bunica mea era o persoa -
n\ foarte individualist\, cu o ob-
sesie pentru p\strarea casei `n
com plet\ cur\]enie, era aproape
ca o tulburare mental\ chestia as-
ta pentru ea. A[a `ncât aspirato -
rul, care `i fusese trimis din Ame -
rica, din patria capitalismului, a
c\ p\tat o valoare ideologic\, nu a
mai reprezentat doar un aparat
electrocasnic. 

Ce v-a determinat s\ scrie]i
atât de mult despre acele vre-
muri? 

Fiecare scriitor scrie despre lu-
cruri care l-au impresionat, une-
ori chiar de când era copil. Un po-
et spunea c\ fiecare persoan\ este
creat\ dup\ modelul peisajului
din copil\ria sa. Eu m-am n\scut
`n satul `n care locuiau p\rin]ii
mei al\turi de familia mamei
mele. To]i erau fermieri. Am
locuit acolo doar câ]iva ani, apoi

mi-am petrecut cea mai mare
parte a vie]ii `n Ierusalim. Dar
acei primi ani au fost anii forma-
tori, o combina]ie `ntre pove[tile
bunicilor mei, ale m\tu[elor [i un-
chilor mei, care erau to]i foarte
buni povestitori, [i peisaj, apro -
pierea de natur\, care m-a impre-
sionat foarte mult. Acum m-am
`ntors [i tr\iesc ̀ n aceea[i regiune
a copil\riei mele. Acum câ]iva ani
am plecat din Ierusalim [i locu -
iesc acolo din nou. Este locul meu. 
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INTERVIU CU SCRIITORUL MEIR SHALEV

„Israelul [i cu mine 
avem amândoi 67 de ani.
Dar eu ar\t mai bine“
Roman rusesc, volumul de debut al
scriitorului Meir Shalev, se afl\ `n top cinci 
al celor mai vândute c\r]i din Israel. De[i a
ap\rut `nc\ din 1988, romanul a fost tradus
`n române[te abia anul trecut. Meir Shalev 
a debutat târziu, la 40 de ani, dup\ ce a

renun]at, pe rând, la cariera de militar de
comando [i apoi la cea de moderator de
televiziune. „Cu cât deveneam mai celebru `n
televiziune, cu atât eram mai nemul]umit de
mine. Voiam s\ fac ceva cu adev\rat valoros,
care s\ aib\ semnifica]ie“, a povestit Meir

Shalev la edi]ia din octombrie 2015 a
Festivalului Interna]ional de Literatur\ de la
Timi[oara. La acest festival l-am cunoscut 
[i eu pe scriitorul israelian, care, la finalul
interviului, mi-a ar\tat unde a fost `mpu[cat,
din gre[eal\, de c\tre un coleg militar. 

„Nu accept
termenul 
de realism
magic“

Realismul dumneavoastr\
ma  gic a fost comparat cu
cel al lui García Már -
quez. Ce p\ rere ave]i de-
spre aceast\ al\ turare?

E un mare compliment, a[a `l
consider. Totu[i, nu accept
termenul de realism magic. E
doar imagina]ie, ce `nseamn\
realism magic? Dac\ lu\m mi-
tologia greac\, de exemplu, o
numim mitologie greac\, nu
realism magic, de[i poate fi
considerat realism magic: un
cal cu aripi, s\ faci dragoste
cu o leb\d\ sau chestii simi-
lare. Dar asta este imagina]ia
uman\, apare `n art\ `n multe
feluri, [i atât. 
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~n ce m\sur\ a]i fost influ-
en]at `n alegerea temelor de
faptul c\ v-a]i n\scut `n ace -
la[i an cu statul Israel [i c\
a]i crescut odat\ cu Israelul?

Acum chiar glumesc despre asta
[i spun c\ Israelul [i cu mine
avem 67 de ani, dar eu ar\t mai
bine. Nu a fost niciodat\ un lucru
important `n via]a mea, dar când
eram copil, cei care se n\scuser\
odat\ cu Israelul erau privi]i cu
respect, oamenii observau acest
lucru, spuneau „te-ai n\scut odat\
cu ]ara noastr\“. Am a[teptat atât
de mul]i ani s\ avem propria
noastr\ ]ar\ `n acela[i loc ca [i
str\mo[ii no[tri, a[a c\ o aseme-
nea leg\tur\ era perceput\ ca un
lucru important. Copiii n\scu]i `n
aceea[i zi cu statul, nu doar `n
acela[i an, ci chiar `n aceea[i zi,
erau invita]i la casa pre[edintelui
la fiecare s\rb\toare a indepen-
den]ei, ̀ mi amintesc. Era ceva im-
portant. Dar nu a fost ceva de-
osebit `n via]a mea. 

Am citit c\ a]i [i luptat pen-
tru Israel, ca militar, fiind
r\nit de un coleg, `n timpul
r\zboiului din 1967. 

A fost un accident care se poate
`ntâmpla `n orice armat\. Eram
dou\ grupuri, noaptea. Un ofi]er a
f\cut o gre[eal\ de orientare [i a
ajuns `n locul unde opera cel\lalt
grup. Ei se aflau `n tufi[uri [i au
crezut c\ noi suntem terori[ti, a[a
c\ au tras `n noi. 

A]i devenit un lupt\tor de
elit\. Cum de a]i decis s\ v\
specializa]i atât de mult ca
militar?

M-am `nrolat `n armat\ chiar cu
aceast\ idee. Eu nu sunt o per-
soan\ foarte ̀ nalt\, sunt chiar mic
[i port ochelari. Când tr\iam `n
sat, to]i copiii, tineri fermieri bine
dezvolta]i, erau mai puternici
decât mine. Dar când aveam cam
14 ani, am `nceput s\ fac foarte
multe drume]ii. M\ plimbam
foarte mult cu taic\-miu sau cu
prietenii mei peste tot prin Israel.
Am studiat cum s\ te orientezi `n
natur\ [i mi-a pl\cut. A[a c\ am
mers la acest tip de unitate mili-
tar\ care e specializat\ pe orien -
tare. {i acum `nc\ sunt bun la as-
ta. Nu pe autostrad\, nu `n ora[,
dar dac\ m\ la[i undeva `n na -
tur\, pe munte, cu un compas, voi
putea ie[i de acolo. De altfel, mai
fac [i acum excursii de genul aces-
ta, am o ma[in\ 4x4 cu care merg
`n de[ert, pentru câteva zile, al\ -
turi de prieteni sau, uneori, chiar
singur. ~mi place foarte mult, e ca
un hobby pentru mine. Când ai 18
ani, nu te `nrolezi la o astfel de
unitate pentru a salva ]ara, mergi

acolo pentru c\ e[ti `n c\utarea
ac]iunii. Nu mergi pentru motive
ideologice sau de ordin militar, ci
pentru c\ e[ti tân\r, e[ti puternic
[i vrei s\ fii b\rbat. Eu am f\cut-o,
dar acum a r\mas `n trecutul
meu, nu este identitatea mea. 

„Nu m-am gândit
niciodat\ c\ o s\ 
devin scriitor“

Dup\ ce a]i plecat din ar-
mat\, a]i devenit jurnalist [i
moderator TV. Cum s-a `n -
tâmplat [i asta?

Ei bine, am `nceput la televiziune
ca asistent de documentarist, c\u -
tam oameni pentru talk-show-uri,
f\ceam cercetare pentru filme do -
cumentare. ~ntr-o zi, am partici-
pat la realizarea unui astfel de
film documentar despre un mare
lupt\tor din Israel, care a f\cut [i
karate. El avea un spectacol `n
care sp\rgea c\r\mizi cu mâna
goal\. L-am filmat, dar apoi, când
am editat filmul, am remarcat c\
se folose[te de o [mecherie. Am
urm\rit filmarea cadru cu cadru
[i am v\zut c\ ridica un pic un
cap\t al c\r\mizii, care se afla pe o
nicoval\ de fier, [i când o izbea cu
cealalt\ mân\, c\r\mida se lovea
de metal [i a[a se sp\rgea, de fapt.
Exista un mare talk-show atunci,
`n Israel, [i m-au `ntrebat dac\
vreau s\ vin s\ prezint desco pe -
rirea. Am acceptat [i am venit `n
platou cu mai multe c\r\mizi [i o
nicoval\, iar eu [i moderatorul am
`nceput s\ spargem pietre cu mâ-
na goal\. Produc\torul a decis c\
sunt bun pentru a ap\rea la televi-
zor, a[a c\ am `nceput s\ pun `n
scen\ mici acte umoristice ̀ n acest
show. Apoi am primit propriul
talk-show. Dar, când aveam cam
38 de ani, am p\r\sit televiziunea
[i m-am apucat de scris.  

A]i publicat prima carte, Ro-
man rusesc, la 40 de ani. De
ce atât de târziu?

A[a s-a `ntâmplat. Nu m-am gân-
dit niciodat\ c\ o s\ devin scriitor.
Majoritatea scriitorilor [tiu de la
[apte ani c\ asta vor s\ devin\. Eu
am vrut s\ devin zoolog. {i `nc\
vreau s\ devin zoolog, este pasi-
unea mea. ~mi place zoologia, am

multe cuno[tin]e despre asta, nu
ca un specialist, dar mai mult
decât o persoan\ obi[nuit\. Am o
gr\din\ plin\ de flori s\lbatice [i
tot felul de insecte, [erpi [i alte
ani male. Am prins un [arpe foarte
veninos, o viper\, cu mâna, apoi 
i-am dat drumul `n p\dure. Chiar
voi scrie o carte despre florile din
gr\dina mea. Pe de alt\ parte, din-
totdeauna am citit foarte mult [i
am sim]it c\ [i eu pot pune cu-
vinte unul lâng\ altul. Când m-am
s\turat de televiziune [i când am
dorit s\ fac ceva semnificativ pen-
tru mine, m-am gândit c\ a[ putea
`ncerca s\ scriu. Atunci m-am
apucat de Roman rusesc, care a
avut mare succes `n Israel [i `n
alte ]\ri. 

De ce nu a]i devenit zoolog,
dar v-a]i dorit atât de mult?

Deoarece, dup\ ce am terminat ar-
mata, am mers la universitate, am
ales o direc]ie diferit\, apoi am
fost [ofer de ambulan]\ pentru o
vreme, a trebuit s\ câ[tig bani
pentru a tr\i, a[a c\ am devenit
documentarist `n televiziune, [i
cumva zoologia a r\mas tot tim-
pul un hobby [i nu o profesiune.
Apoi am avut succes `n televi -
ziune, apoi am devenit scriitor.

„Dac\ Iisus [i regele
David ar intra acum 
`n aceast\ camer\, 
a[ putea vorbi cu ei“

Scrie]i `n Roman rusesc c\ ni -
meni nu s-a n\scut `n Israel,
unii au c\zut din cer, al]ii au
ie[it din pâmânt [i oriunde
arunci o piatr\ este imposi-
bil s\ nu love[ti un loc sfânt
sau un nebun. 

{i cred c\ acest lucru este `nc\ va -
labil. (n.red.: Râde.)

Acesta este motivul pentru
care Orientul Mijlociu r\mâ -
ne un loc fierbinte?

E un teritoriu nebunesc. E o ne -
bunie. {i totul din cauza interfe -
ren]ei religiei `n politic\, `n via]\.
Exist\ acest amestec de pelerini,
de preo]i, de rabini [i cadii [i fie -
care crede c\ Dumnezeu vorbe[ te
doar cu el. Un ora[ mic din Orientul

Mijlociu, Ierusalim, a dat na[tere
iudaismului [i cre[tinismului,
apoi [i Islamul l-a adopat, toat\
lumea vrea s\ `l de]in\. Atena sau
Roma, care sunt celelalte dou\
mari ora[e ale Mediteranei, sunt
ora[e turistice, lumea vine s\ va d\
relicvele arheologice. Dar `n Ieru -
salim nu exist\ arheologie, totul
este viu, totul arde, sângele iese la
iveal\. 

Exist\, `n viziunea dumnea -
voastr\, speran]\ pentru Orien-
tul Mijlociu?

M\ tem c\ va dura foarte mult.
Cre[tinismul este acum mult mai
relaxat decât a fost `n trecut `n Ie -
rusalim. Dar Islamul este plin de
fanatici. {i unii dintre evrei au
adoptat la rândul lor acest fa-
natism. Exist\ o doz\ de fanatism
`n orice religie, pentru c\ `n re-
ligie legea nu este f\cut\ de oa-
meni, ci de Dumnezeu. A[a c\ nu
poate fi pus\ la `ndoial\. 

Sunte]i o persoan\ religioa s\?

Nu, deloc. Am un puternic senti-
ment c\ sunt evreu – cultural, is-
toric, lingvistic. Scrisul meu are
mult de-a face cu iudaismul [i
ebraica. Scriu `n aceea[i limb\ `n
care a fost scris\ Biblia, cu mici
diferen]e gramatice, dar e la fel.
Dac\ Iisus [i regele David ar intra

acum `n aceast\ camer\, a[ putea
vorbi cu ei, ei mi-ar putea citi
c\r]ile. Sigur, nu ar `n]elege cu-
vinte precum ma[in\ sau compu -
ter, dar ar `n]elege tot ce are de a
face cu iubirea sau cu r\zbunarea,
cu ura. Totu[i nu sunt un om reli-
gios, religia este `mpotriva prin-
cipiilor mele, a spiritului meu [i
cred c\ ar trebui modificat\. Nu
putem s\ ne comport\m dup\
ni[te religii care refuz\ s\ se mo -
difice, s\ se modernizeze. 

„Pe cel mai bun prieten
al meu `l chema Puiu“

Versiunea `n englez\ a Ro-
manului rusesc a primit ti-
tlul The Blue Mountain/ Mun -
tele albastru. De ce s-a re-
nun]at la cuvântul „rusesc“?

Pentru c\ editorul meu american
s-a temut c\ publicul va crede c\
este o carte despre glasnostul din
Rusia [i pentru c\ a spus c\ `n
America asta ar putea duce la un
fel de `nstr\inare fa]\ de volum.
Editorul american a vrut, `ntr-a -
dev\r, s\ evite cuvântul „rusesc“. 

Sunte]i pentru prima dat\ `n
România. Ce conexiuni ave]i
cu literatura [i cultura ro mâ -
neasc\?

Satul `n care locuiesc `n prezent a
fost fondat de evrei din România.
Toate cele 50 de familii care au
venit acolo prima dat\ au venit
din România. Pe cel mai bun pri-
eten al meu din sat, care a murit la
87 de ani, toat\ lumea `l striga
Puiu. Dar trebuie s\ amintesc c\
nu s-au tradus prea multe c\r]i
române[ti `n Israel [i de aceea nu
pot s\ spun c\ am citit multe vo -
lume de literatur\ româneasc\. 

A]i dorit s\ merge]i la Cimi-
tirul Vesel de la S\pân]a. De
ce a]i ]inut s\ ajunge]i acolo?

Iubitei mele `i plac foarte mult ci -
mitirele ciudate. Eu sunt doar [o -
ferul ei. 

Meir Shalev s-a n\scut `n 1948, `n Galileea, Israel, `ntr-o familie de
intelectuali (tat\l lui a fost poet). A studiat psihologia la Universi-
tatea Ebraic\. ~n august 1966 s-a `nrolat `n armat\, potrivit
Wikipedia, iar `n noiembrie 1967, `n cursul luptei de la Tel Fahr din
timpul R\zboiului de uzur\, a fost r\nit de patru gloan]e trase din
gre[eal\ de un alt combatant israelian. A publicat mai mult de
dou\zeci [i cinci de c\r]i, romane, eseuri, c\r]i pentru copii, proz\
autobiografic\, volumele sale fiind traduse ̀ n peste dou\zeci de limbi.
~n 2014 a fost decorat `n Fran]a cu gradul de Chevalier de l’Ordre
des Arts et des Lettres, dar a mai fost premiat `n Israel [i Italia.
Printre cele mai cunoscute romane ale sale se num\r\ Roman ru -
sesc (1988), Esau (1991), Un porumbel [i un b\iat (2006), Bunica mea
rusoaic\ [i aspiratorul ei american (2009), Dou\ ursoaice (2013). Ro-
man rusesc face parte din topul celor mai vândute cinci c\r]i `n Is-
rael, potrivit Editurii Univers.

» Cred c\ literatura, `n general, ar trebui 
s\ `nsemne pove[ti de calitate. Mul]i 
scriitori cred c\ trebuie s\ fie ghizi de
moralitate, s\ le arate oamenilor cum s\
se comporte, s\ ne fac\ oameni mai buni.
Dar eu cred c\ rolul originar al literaturii
este de a spune o poveste frumoas\.
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Marius Mihe]

Fire[te c\ discu]ia din tabloidul
englez pornea de la celebrul The
Catcher in the Rye al lui J.D. Sal -
inger. Din p\cate, `n epoca post-
belic\, de[i s-a scris o vast\ lite -
ratur\ de profil, noi nu am avut
un asemenea roman de anver-
gur\. Tentative notorii s-au re-
marcat `n literatura tinerei ge -
nera]ii `n jurul anilor 2000, iar de
atunci am asistat la o suprapro-
duc]ie de naratori salingerieni.
Explica]ia pare simpl\: autorii
tineri afirma]i la sfâr[itul anilor
nou\zeci [i `n primii ani ai noului
mileniu au avut copil\riile ̀ nsem-
nate tocmai de lecturile de gen din
timpul comunismului, c\r]i din
care nu lipseau educa]ia oficioas\
[i infuzia de propagand\ a viito-
rilor cutez\tori. Cine mai cite[te
azi literatura produs\ de autori
precum Mircea Sântimbreanu ori
Gica Iute[? Dar ingeniosul Unde
fugim de-acas\?, de Marin Sores-
cu, ap\rut prima dat\ acum 50 de
ani? Fire[te c\, spre deosebire de
literatura pentru copii, limitat\,
cea narat\ de ei are un pariu ex-
tins. Complexitatea faulknerian\,
de pild\ cea din Zgomotul [i furia,
[i, `n genere, strategiile romanu-
lui modern au mutat miza de la
simplul proces de identificare al
cititorului la revela]ia unei poetici
complexe.

Nu `ntâmpl\tor, aminteam cu
ani `n urm\, `n literatura noastr\

din postcomunism s-a fixat defini-
tiv paradigma unui Holden Caul -
field, totodat\ marca ̀ ntregii pro ze
române[ti cu ecuson egocentrist.
{i nu numai. Mircea C\rt\rescu
`nsu[i exprim\ `n c\r]ile lui toc-
mai segmentul unei nostalgii abi -
sale, radiografiat\ `n toate repre -
zent\rile ei indelibile. Autori pre-
cum Cezar Paul-B\descu, Ana-
Ma ria Sandu, T.O. Bobe, {tefan
Ba[tovoi, Gabriel Chifu, Mircea
Diaconu, Adrian Chivu, fra]ii Flo-
rian [i mul]i al]ii au scris romane
de respira]ie salingerian\, c\u tând
fuziuni artistice din care s\ nu
lipseasc\ ingredientul central: au-
tenticitatea.  

A[a cum pomenea [i criticul
en glez, dificultatea st\ `n p\s -
trarea naturale]ii din vocea nara-
tiv\ a copilului. Liliana Corobca
sondeaz\ aceast\ specificitate `n
Kinderland. Povestea Cristinei
Dumitrache despre supra vie]ui -
rea f\r\ p\rin]i al\turi de fra]ii ei
are toate datele unei confesiuni
autentice. Când ai 12 ani [i p\ -
rin]ii sunt pleca]i la munc\ `n
str\i n\tate, cu greu se g\se[te un
antidot `mpotriva singur\t\]ii ce
risc\ s\ se multiplice `n nume roa -
se traume. Degeaba `ncear c\ nu-
bila s\ imite maturitatea absent\.
Nici fra]ii mai mici – Dan (5 ani) [i
Marcel (3 ani) – nu pot imagina `n
sora lor prezen]a p\ rin]ilor; mai
mult, pentru mezin, `ns\[i defini -
]ia familiei se abstractizeaz\. ~n

Kinderland, Liliana Corobca creea -
z\, printr-un scenariu al provizo-
ratului inocen]ei, o `nchisoare 
insidioas\: cea a nefericirii pre-
mature, mai terifiant\ decât toate
ce le prezente `n libertate. 

Ce face din Kinderland, de la
bun `nceput, un roman memora-
bil este limbajul unei fiin]e tra -
gice; c\ci `n ea se `nfrunt\ spe -
ran]a cu variabilele unei vârste
din care lipse[te chiar virusul mi -
raculos al copil\riei. 

Deficitul de sentiment al gratu-
itului – propriu copil\riei – face
din protagoni[ti emblemele tragi -
ce ale unui timp `n criz\. Ca peste
tot `n proza Lilianei Corobca, su -
pratema se dezvolt\ `n jurul sufe -
rin]ei a[tept\rii. Modalit\]ile, ima -
ginarul, op]iunile difer\. Fire[te
c\, `n toate cazurile, solu]iile au
de-a face cu explorarea fragmen -
telor de speran]\ r\mase, precum
[i asumarea unei isp\[iri, indife -
rent de vârst\. 

Irig\rile de respira]ie rus\ ca
acestea str\bat romanul prin sub-
terane deseori poetice, mai ales
prin confesiunile [i dialogul cu
mama absent\. Efectul pe care mi -
zeaz\ Liliana Corobca ]ine de o
psi hologie a martorului (cu care
se identific\ cititorul) ce asist\ la
tensiunea cronicizat\ [i imagi -
neaz\ drame nesfâr[ite. Mama,
muncitoare `n Italia, sper\ c\ des -
p\r]irea de so] (plecat `n Rusia) [i
de copii s\ scad\ odat\ ce ar g\si
b\rbatului de munc\ lâng\ ea, `n
peninsul\. Astfel `ncât plata da-
toriilor, pentru care se sacrific\
vreme de doi ani, s\ fie dep\[it\
`mpreun\. ~n tot acest timp p\gu-
bos spiritual, nimfeta l\sat\ `n
Moldova cu cei mici pânde[te tot
mai intens lumea l\rgit\ din jur,
nu doar pe cea domestic\. ~nregis-
trarea prefacerilor copilei fa]\ cu
lumea celor mari, ce devine brusc
[i lumea ei, marcheaz\ punctul de
supans al romanului. Iar Liliana
Corobca insist\ pe fragilitatea
redimensionat\. Nimic din afar\
nu tulbur\ ata[amentul copilei
pentru patria ei ermetic\: „C\-n
]ara noastr\ cea s\rac\ [i n\c\jit\
se aduce tot râsul, toate chimicalele,

stric\ciunile, pulpe rozalii care
nu se stric\ nici dac\ stau la soare
o s\pt\mân\, smântân\ cu care
po]i s\ vopse[ti gardul [i peste o
lun\ s\-l lingi, are acela[i gust, su-
curi care cur\]\ rugina din chiu-
vet\. Mamele fac copiilor sup\ din
g\ini din curtea lor, nu din g\ini
cump\rate, f\r\ nici un gust“. Cu-
riozit\]ilor de acest fel `mprumu-
tate din discu]iile celor mari le
urmeaz\ sentin]e [i anecdotici de-
spre Europa-infern de dincolo de
paradis: „Mam\, e adev\rat c\, la
tine, acolo, copiii sunt sco[i afar\
ca ni[te c\]ei `n les\, lega]i cu
frânghiu]e sau curelu[e?“. 

Ca `n basme, acas\ totul e bine,
mai ales pentru c\ se v\d de aproa -
pe `mprumuturile nocive, iar din-
colo de lumea familiar\ se `ntind
hadesul lucrurilor `ntoarse pe
dos, nefirescul [i triste]ea. Liliana
Corobca urm\re[te `n perma-
nen]\ tripla traum\ a adolescen-
tei: avortarea copil\riei, igno-
rarea feminit\]ii [i obligativitatea
unei responsabilit\]i economice.

Occidentul [i Rusia r\mân t\râ-
muri purgatoriale ce transform\
copiii `n ni[te orfani `n a[teptare,
iar spa]iul securizant al casei [i
]\rii resimte agresiunile exteri -
oare prin modificarea brutal\ a
comunit\]ii. Unica speran]\ con-
cret\, oferit\ de iluzia ludic\ este
„joaca de-a kinderlandul, adic\
cei mici se joac\ de-a cei mari“. ~n
acest exerci]iu fundamental al
copil\riei, cei trei copii amân\
psihotraume suplimentare prin
imitarea maturilor, iar spectaco -
lul `n sine al travestiurilor indic\
epicentrul simbolic al c\r]ii. „Co -
piii naturii“, cum `i nume[te Ali -
sa pe cei abandona]i, sunt nevoi]i
s\ `mbr\]i[eze a[teptarea – „boala
mocnit\“ –, dar, mai presus de
toate, ei trebuie s\ se familiarizeze
cu vâscozitatea unui limbaj nou,
al maturilor. ~n efervescen]a aces-
tei duplicit\]i stau deopotriv\
calit\]ile [i defectele c\r]ii. 

Liliana Corobca, Kinderland, 
Editura Polirom, 2015

Un purgatoriu al copil\riei
~n urm\ cu câ]iva ani, Evan Maloney publica `n „The Guardian“ un articol cu titlul
mereu actual: „De ce naratorii tineri sun\ mereu fals?“. S\ recunoa[tem c\
senza]ia nu a ocolit nici opiniile comentatorilor autohtoni; ba mai mult, ea a
traversat secolul trecut pân\ ast\zi, f\r\ a impune `n literatura noastr\ un titlu
canonic. E-adev\rat c\ publicul a reac]ionat `ntotdeauna cu entuziasm la
asemenea c\r]i cu naratori „infantili“. La mijloc s-au aflat, fire[te, nostalgii 
[i compasiuni amestecate, ce se `ntâlnesc `n cititorul de toate vârstele. 
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Fairia – o lume
`ndep\rtat\, 
de Radu Pavel Gheo,
la Timi[oara

Ofelia Prodan despre cel mai nou volum de
poezie, {arpele din inima mea, la Bucure[ti

Science fiction, fantasy, basm
modern sau chiar postmodern,
Fairia `ncepe clasic, cu o nav\
spa]ial\ care e[ueaz\ pe o planet\
necunoscut\, dar ciudat de fami -
liar\. Astronau]ii se transform\ ̀ n
eroi exploratori ai unei lumi care
ar sem\na cu vechiul P\mânt,
`ns\ cu legi [i locuri mult mai im-
previzibile [i mai `n[el\toare. ~n
momentul `n care `n scen\ apar
un centaur b\trân [i sentimental,

un prin] de benzi desenate [i o su-
perb\ vr\jitoare blond\ [i rea (cel
pu]in la prima vedere), realitatea
se d\ cu totul peste cap: stâncile
vorbesc [i se lupt\ `n duel, cor\bi-
ile plutesc pe nisip, r\sar de
nic\ieri cavaleri `n armur\ [i, din
când `n când, la grani]a dintre vis
[i trezie, imagini dintr-o via]\
paralel\ a aceleia[i expedi]ii suge -
reaz\ o poveste ̀ n oglind\, la fel de
real\ ca aceea pe care o deap\n\

peste ani singurul martor r\mas
`n via]\ al c\l\toriei.

„Printre personaje de basm –
unele `nduio[\tor de simplu]e, ca
`n B.D.-uri – [i peripe]ii «care mai
de care», iat\-m\ reg\sind o greu
definibil\ stare de gra]ie. Ca [i
atunci când am citit Micul Prin]?
Sau Povestea f\r\ sfâr[it? Sau,
`ntr-un fel, Un yankeu la curtea
regelui Arthur?“, sus]ine O.
Nimigean.

Joi, 18 februarie, de la 
ora 18.00, la Libr\ria
Open Art din Bucure[ti
(Str. Pitar Mo[ nr. 12,
Sector 1), va avea loc
lansarea celui mai nou
volum de poezie semnat
de Ofelia Prodan, {arpele
din inima mea, ap\rut
recent la Editura Cartea
Româneasc\, disponibil 
`n curând [i `n edi]ie
digital\.

Al\turi de autoare, vor lua cuvân-
tul: Emanuela Ign\]oiu-{ora [i
Florin Iaru.

Ofelia Prodan cunoa[te vechea
legend\ oriental\ care spune c\ la
fiecare intersec]ie dintr-un ora[
p\r\sit se strâng demonii [i `l
a[teapt\ pe c\l\torul str\in care
se `ncumet\ s\ treac\ pe acolo,
pentru a-i tulbura min]ile. Din fie-
care pagin\ a {arpelui din inima

mea se ive[te o nou\ fa]\ a celui
care te ispite[te [i te conduce prin-
tre demonii din carte, ̀ ncât nu [tii
prea bine dac\ te vei r\t\ci sau vei
ajunge `n final la o destina]ie.

Ajungi, dar nu mai e[ti tu!
„Am vrut [i n-am vrut s\ scriu

{arpele din inima mea. Fiecare
poem a fost ca o incizie `n craniu,
dezvelind o parte bolnav\ din

creier. Nebunia `mi d\dea lacom\
târcoale ̀ n fiecare noapte [i, terifi-
at\, spuneam «Stop!». {i totu[i,
continuam, cu o luciditate sinuci-
ga[\, a doua zi, sfidând orice. 

Trebuie scris\ cartea aceasta, `mi
[optea perfid vocea interioar\.
Am scris-o [i `n final am zis: «{ar -
pele din inima mea `mi codific\ o
parte din via]\ [i e foarte bine
a[a!»“, spune Ofelia Prodan.

„~n lirica Ofeliei Prodan, {ar -
pele din inima mea face saltul din-
spre luciditatea dus\ la extrem
din No exit c\tre reveria fasci-
nant\ a sfâr[itului; un sfâr[it pe
care autoarea nu-l `n]elege ca pe o
lespede trântit\ peste mormântul
proasp\t, ci ca pe un prilej nea[ -
teptat de analiz\ a ultimilor pa[i
dinaintea marelui final. Iposta -
zele declinului se succed\ cu ra-
piditate `n ni[te episoade epice cu
o incredibil\ for]\ imagistic\.
Efectul de suspans e garantat: `n
acest nevinovat [otron jucat cu
moartea, singura certitudine l\ -
sat\ cititorului este c\, pentru Ofe -
lia Prodan, grani]a dintre via]\ [i
poezie a fost de mult – [i definitiv –
desfiin]at\“, sus]ine Dan-Liviu
Boeriu.

Joi, 11 februarie, de la ora 18.30, la Libr\ria C\rture[ti Mercy din Timi[oara (Str.
Mercy nr. 7), va avea loc o `ntâlnire cu Radu Pavel Gheo, prilejuit\ de recenta
reeditare a romanului Fairia – o lume `ndep\rtat\, `n colec]ia „Top 10+“ a Editurii
Polirom, prefa]\ semnat\ de O. Nimigean, disponibil [i `n format digital. Invitate,
al\turi de autor: Adriana Babe]i [i Gabriela Gl\van.



– Fragment –

Sabine se uita la aceast\ fa]\ zâm-
bitoare [i roz de sub peruca strâm -
t\, pudrat\, la rochia ornat\ cu tot
felul de podoabe [i la mâinile co-
chete `n care atârna o ghirland\
de flori.

Râsul acelei fe]e artificiale [i
fermec\toare era atât de pueril [i
de f\r\ sfâr[it, ̀ ncât p\rea c\ pân\
[i umbra de acum a acelei femei
care privise astfel via]a continua
s\ râd\ la fel.

Sabine contempla ̀ n acea clip\,
din str\fundul unui suflet pere-
che, acea fiin]\ a vremurilor apuse
care, `n[elând natura cu obrajii-i

farda]i [i p\ru-i pudrat, avusese
parte de cea mai delicat\ [i imagi-
nar\ viziune asupra lumii.

Cum de moartea `ndr\znea s\
se ating\ de aceste femei fine [i
false, `ntru totul deghizate, care
`[i aruncau ̀ n iubire [i durere tru-
purile de decor [i coafurile teatra-
le [i care, ̀ n clipa agoniei, primeau
misterul sacramentului cu o ele-
gant\ [i surâz\toare curtoazie?

Astfel c\ lui Sabine cea ador-
mit\, a c\rei privire ardea `mp\ -
ienjenit\, i se p\rea c\ gura ro[ie a
celei pictate `i zâmbea [i `i spu-
nea: „Sabine, uit\-te la rochia mea
din m\tase de Bas-Dauphiné cu
`nflorituri [i la panglica din jurul
gâtului meu, am tr\it `n secolul
nebunatic al Regentului [i al lui
Ludovic cel Mult Iubit. Locuiam
la Versailles [i `n alte câteva cas-
tele de pe malul râului Oise.

Eram voluptuoas\, to]i eram
voluptuo[i, b\rba]ii [i femeile ce-
dau f\r\ rezisten]\ [i team\ do-
rin]ei fermec\toare pe care o sim -
]eau unii pentru al]ii. Am ̀ mpodo-
bit natura [i am ornat casele cu iu-
bire [i pl\ceri. De-a lungul vie]ii
noastre fragile, am atârnat f\r\ de
pieire pe ziduri, pe lemn\rie, de
fântânile din gr\dini, `n templele
din parcuri trandafiri, panglici
fluturânde, porumbei [i cochilii.

Cochilia este principiul [i sim-
bolul timpurilor noastre [i e de la
sine `n]eles, pentru c\ din scoica
Afroditei s-a ivit, cu adev\rat, epo-
ca noastr\ parfumat\, `ndr\gos-
tit\ [i divin\.

~n acorduri de clavecin, ne
pierdeam `n dansuri lente [i exal-
tate care ne `nc\lzeau privirea [i
`ntruchipau dorin]a, suspinul [i
sl\biciunea.

Ne pl\ceau boschetele, frun -
zi[ul, roua. Ne pricepeam, de ase-
menea, la cântecele sensibile [i la
discu]iile `ncinse; ne`ncrederea

necuviincioas\ [i u[uratic\ era pe
buzele noastre ca un fruct necopt,
c\ruia `i sim]eam gustul amar,
acru [i pi[c\tor.

Ne pl\cea amorul, era singura
preocupare a vie]ii noastre, nu
f\ceam altceva decât amor.

Nu eram deloc frivole. Eram fi-
losoafe, enciclopediste, geometre,
chimiste [i astronome dup\ cum
erau aman]ii no[tri. Am contri-
buit la operele lui Voltaire [i Rou -
sseau. Ne-au compus madrigale [i
noi le-am scris capitole pentru
operele lor.

Ne pl\cea amorul [i unele 
dintre noi l-au practicat cu o `ntu-
necat\ s\lb\ticie. Suspinele s\r -
ma nei Lespinasse `nc\ mai fac s\
tremure mâinile celor care `ntorc
paginile c\r]ii sale.

Am l\sat ̀ n urma noastr\ ̀ n lu-
me o mireasm\ delicat\, iritant\
[i profund\. Rochiile de m\tase
care ap\sau pe picioarele noastre
când dansam se expun cu noble]e
pe divanele din frumoasele lo-
cuin]e. Stampele `n care suntem
`nf\]i[ate `mpletind ghirlande din
flori de câmp [i eliberând p\s\rile
din coliviile lor de r\chit\ ̀ nnebu-
nesc sufletele sensibile. P\l\riile
noastre de pai ̀ mpodobite cu frun-
ze erau mai lipsite de pudoare [i
stârneau mai abitir dorin]a decât
coapsele goale ale nimfelor antice.

Ah, tu nu [tii cum mai râdeam
[i ne jucam prin tufi[uri, `n acor-
dul muzicii lui Rameau, `n serile
str\lucitoare, ̀ n vreme ce Watteau,
trist din cauza noastr\, se plângea
din pricina sunetului scos de fuste-
le noastre de m\tase fo[nitoare...“.

***

Sabine s-a trezit târziu de dimi-
nea]\, surprins\ de scâr]âitul
unei tr\suri care se oprise `n fa]a
casei.

S-a aplecat pe fereastr\ [i, cum
nu a v\zut nimic, a coborât `n ha-
latul pus la repezeal\, pe care `l
]inea `nf\[urat pe trup.

Era Jérôme Hérelle cel care so-
sea, ea uitase c\ l̀ a[teptau `n acea
diminea]\. I-a f\cut pl\cere s\-l va -
d\, ̀ i aducea aerul parizian, Aminti-
rea casei ei, dar era sup\ rat\ c\ era
`mbr\cat\ ̀ n halat; sim]ea un soi de
pudoare [i de confuzie pentru chi-
pul ei matinal, care mai amintea
`nc\ de somn [i de trezire.

Jérôme Hérelle o `ncânta pe
mama lui Henri, fa]\ de care el
manifesta considera]ia unei rude
modeste [i tinere, respect [i admi-
ra]ie social\. Trist\ [i g\l\gioas\,
soacra lui Sabine profita de asta
ca s\-l ini]ieze pe Jérôme `n deta-
liu `n privin]a nemul]umirilor
vie]ii, sufletului [i s\n\t\]ii ei.
Tân\rul p\rea s\ adopte nu o ati-
tudine familiar\ care ar fi fost de-
plasat\, ci una plin\ de grij\ sin-
cer\ [i continu\. Asta o zgând\rea

cel mai mult pe Sabine, când se
gândea la asta, la modul `n care
acest b\iat nu era `n stare deloc s\
disting\ pl\cerea de plictis, valoa-
rea de mediocritate. Printr-un soi
de vanitate seac\ [i stoic\, felul `n
care se purta el era pentru Sabine
interesant [i chiar amuzant. Sabi-
ne considera c\ tân\rul era `ntru
totul superficial: polite]ea `i ]inea
loc de suflet [i purtarea frumoas\
de eroism. {i-ar fi riscat via]a cu
u[urin]\ pentru un ]el banal. Cali-
tatea scopului nu-l interesa.

Totu[i a fost de acord cu Marie,
a doua zi, c\ era pl\cut\ compania
lui la ]ar\. F\cuser\ `mpreun\ o
plimbare ̀ n p\dure ̀ n care, dintr-o -
dat\ `ncrez\tor, Jérôme `i vorbise
despre el ̀ nsu[i intr-un mod agrea -
bil [i simplu.

~n ziua aceea, dup\ dejun, Henri
se ̀ nc\p\]âna s\-l ia cu el la pescuit
pe v\rul s\u, „doar c\ nu ve]i vorbi,
pe[tele are auzul de o extrem\ fi-
ne]e, `n cartea mea scrie c\...“.
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Anna Brâncoveanu de Noailles –
O nou\ speran]\

AUTOAREA

ANNA BR+NCOVEANU DE NOAILLES (1867-1933), scriitoare [i
poet\ francez\ de origine român\ [i vedet\ a saloanelor mondene
pariziene de la `nceputul secolului XX, a devenit cunoscut\ odat\
cu apari]ia volumului antologic Le Cœur innombrable (1901). A pu-
blicat mai multe volume de poezii – L’Ombre des jours (1902), Les
Éblouissements (1907), Poème de l’amour (1924), L’Honneur de souf-
frir (1927) –, romanul Le Visage émerveillé (1904) [i volume de cores-
ponden]\. Numit\ de Marcel Proust „un geniu novator [i violent“,
a devenit membr\ a prestigioasei Académie Royale de Langue et de
Littérature Françaises din Belgia [i a exclusivistei Academii fran-
ceze, care i-a acordat marele premiu pentru literatur\.

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
O nou\ speran]\, de Anna
Brâncoveanu de Noailles,
traducere din limba
francez\ de Ana
Antonescu, care va
ap\rea `n curând `n
colec]ia „Biblioteca
Polirom. Seria Esen]ial“,
la Editura Polirom.

CARTEA

O nou\ speran]\ este povestea
fascinant\ a unei tinere aris-
tocrate pariziene de la ̀ ncepu-
tul secolului XX, a c\rei via]\
pare guvernat\ `n `ntregime
de dorin]a de a fi iubit\. Ava-
tar al Emmei Bovary, Sabine
de Fontenay viseaz\ cu ochii
deschi[i, caut\ necontenit iu-
birea, se las\ purtat\ de pasiu-
ne, oricât de distrug\toare 
s-ar dovedi ea, `mp\rt\[indu-
ne elanurile [i deziluziile sale.
Roman sentimental scris cu
fine]e [i sensibilitate, având
`n centrul s\u contradic]iile
condi]iei femeii, O nou\ spe-
ran]\ schi]eaz\ o fresc\ admi-
rabil\ a societ\]ii pariziene de
la `nceputul secolului XX, pe
care Proust – apropiat al An-
nei de Noailles, care a fost de
altfel modelul pentru persona-
jul contesei Gaspard de Re-
veillon din romanul Jean San-
teuil – o va descrie ceva mai
târziu.



Pe 28 ianuarie, compania ameri-
can\ Mattel a anun]at o linie nou\
de p\pu[i Barbie, trei tipuri noi de
corp: `nalt\, mignon\ [i „cu rotun-
jimi“. Exist\ acum variante de Bar-
bie cu [olduri mari, cu bra]e mai ro-
tunde, cu pulpe mai proeminente.
P\pu[ile pot fi cump\rate `n mai
multe variante, cu [apte tonuri dife-
rite de piele, 24 de coafuri [i 22 de cu-
lori ale ochilor.

Barbie are o rela]ie complicat\
cu frumuse]ea. Decenii la rând, fe -
ti]ele americane au crescut visând
ca genele lor s\ fie la fel de lungi,

coapsele la fel de ̀ nguste, pieptul la
fel de proeminent. ~n via]a real\,
ea ar fi fost o anorexic\ de 1m80 [i
49 kg. Acesta era idealul pe care nu
reu [eau s\ `l vad\ niciodat\ `n o -
glind\, nici la vârsta copil\riei, nici
mai târziu. Chiar dac\ ajungeau la
o vârst\ la care juc\riile erau deja
pline de praf, `n pod, tr\iau `ntr-o
societate `n care femeile de la tele-
vizor, din reclame, din filme erau
tot o variant\ de Barbie, doar cu
alt\ nuan]\ de p\r.

Mult timp, compania Mattel a
respins orice acuza]ie privind faptul
c\ le-ar crea feti]elor complexe lega-
te de aspectul fizic. Ei au sus]inut c\,
de cele mai multe ori, imaginea ne-
gativ\ de sine este cauzat\ de influ-
en]a mamelor sau a anturajului de
prieteni. Argumentul este de bun-
sim], dar incomplet. Acti vi[ tii anti-
Barbie au subliniat c\ o astfel de
p\pu[\-fenomen define[te ceea ce es-
te „normal“, mai ales pentru acei co-
pii care au familii destabilizitate.
Atunci când un copil se uit\ pe raf-
turi [i nu `[i reg\se[te aspectul fizic
nic\ieri, ajunge foarte repede s\ se

considere anormal. Un studiu din
2006 demonstra c\ feti]ele care se ju-
cau cu p\pu[i Barbie se sim]eau
mult mai complexate fizic decât cele
care se jucau cu p\pu[i normale.

Pe lâng\ argumentele morale, cel
mai conving\tor argument pentru
schimbare au fost, ̀ nc\ o dat\, banii.
Mamele care cump\r\ p\pu[i Bar-
bie au crescut ̀ ntr-un mediu mai to-
lerant, mai divers, mai bine educat
`n leg\tur\ cu valoarea de sine [i
mai rezistent la ideea c\ aspectul fi-
zic define[te o persoan\. Cump\ r\ -
torii `ncepuser\ s\ se `ndrepte spre
alte firme de p\pu[i, cu aspect mai
realist [i mai variate din punct de
vedere etnic. Profiturile Mattel au
sc\zut câ]iva ani la rând. 

~n contrasens, o `ntreag\ mi[ca-
re dedicat\ accept\rii corpului a cu-
prins, val dup\ val, industria modei
[i a divertismentului. Apar vedete
cu mult `n afara canonului 90-60-90.
Adele, Amy Schumer, Melissa
McCarthy, Beyoncé [i zeci de alte fi-
guri ̀ ncearc\ s\ le ajute pe tinere s\
se accepte a[a cum sunt. La defil\ri-
le de lenjerie ̀ ncep s\ apar\ „modele

plus“. Liniile de ̀ mbr\c\minte dedi-
cate m\rimilor mari au avut un suc-
ces comercial atât de mare, `ncât
lan]uri mari de magazine [i-au dat
seama c\ este profitabil s\ intro-
duc\ [i haine care nu se opresc la
m\rimea 44. Firme care pân\ acum
`[i f\ceau reclam\ `ndemnâdu-le pe
femei s\ fie la diet\ – cele de cereale,
de exemplu – au descoperit c\ au
reac]ii mult mai bune atunci când
mesajul devine unul al accept\rii.

Schimbarea Barbie profit\ [i ea
de acest trend. Poate c\ este un sim-
plu calcul economic, dar mesajul
transmis este unul foarte puternic:
spectrul frumuse]ii se l\rge[te; nor-
malitatea nu mai este definit\ de un
ideal de neatins pentru 95% dintre
femei. Intuiesc totu[i c\ noile p\ -
pu[i nu vor fi cump\rate doar de co-
pii, ci [i de c\tre adul]i. Eu voi fi
unul dintre ei. O a[teptam de mult
pe aceast\ Barbie.

— Gr\dina pe care o lucra]i [i pe
care o ̀ ngriji]i cu pricepere ar pu tea
fi o extensie simbolic\ a activit\]ii
dvs. intelectuale [i a profesiei ilus-
trate de Alex {tef\nescu la un nivel
de vârf? Lovinescu spu nea despre
mâinile lui c\ sunt „nemernice“,
ne[tiind altceva de cât s\ scrie. Dar a
amenaja [i a `ngriji o gr\din\ nu
este, pân\ la urm\, ceva de ordinul
scrierii unei isto rii a literaturii?

— A crede sau a nu crede ̀ n Dum -
nezeu, aceasta-i ̀ ntrebarea... Aceas -
ta-i `ntrebarea... c\reia am s\-i
r\s pund alt\dat\, sper c\ `nainte
de a muri. Pot s\-]i m\rturisesc
`n s\ c\ eu nu sunt compatibil cu
cre[tinismul, care mi se pare o re-
ligie trist\, a suferin]ei [i com p\ -
timirii [i, `n acela[i timp, a re-
nun]\rii la competi]ie, adic\ la 
esen]a `ns\[i a vie]ii. M-a ferme-
cat, `ntotdeauna, mitologia greac\

(pre cre[tin\) pentru c\ exprim\,
cu o inepuizabil\ inventivitate
epic\, bucuria de a tr\i.

Culmea este c\, `n via]a de fie -
care zi, eu practic morala cre[ti n\,
cu mai mult\ convingere de cât unii
cre[tini. ~i iubesc pe semeni, `mi
face bine s\-i v\d ferici]i, mi-e mil\
de ei când sufer\.

Pe de alt\ parte, m\ `nduio [eaz\
modul naiv `n care poporul român
a asimilat cre[tinismul. ~mi sunt
foarte dragi românii, ̀ i recunosc cu
o tres\rire de emo]ie [i tandre]e ori-
unde i-a[ g\si, [i ̀ mi este drag\ [i re-
ligiozitatea lor stângace [i lumi-
noas\. ~mi vine s\-i s\rut pe cre[tet,
ca pe ni[te copii, când `i v\d `nge-
nunchind [i rugându-se pe covorul
(]esut de vreo ]\ranc\ evlavioas\)
dintr-o biseric\.

L\sând acum deoparte religio -
zitatea, a[ vrea s\-]i vorbesc despre

fiorul mistic pe care l̀ simt `n fa]a
existen]ei. Eu n-am `n]eles nicio-
dat\ de ce este nevoie de atâta regie
a misterului ̀ n thrillerele pe care le
urm\resc cu pasiune, mestecând
gum\, milioane de oameni. De ce se
face apel la coridoa re `ntunecate,
ochi fosfores cen]i, strig\te lugubre,
p\ianjeni [i cra nii. Infinit misterios
este un fir de iarb\ care se apleac\
sub adierea vântului. Ce e cu el? De
unde a ap\ rut? Cum poate p\mân-
tul negru, compozit [i mocirlos, s\
produc\ o asemenea zvelte]e verde
[i ml\ dioas\? Pân\ [i aprinderea
unui chibrit mi se pare ininteligi-
bil\ [i sacr\, ca un act de magie din
pre istorie. E uimitor c\ exist\ ceea
ce exist\, nu mai trebuie s\ confec -
]ion\m noi enigme de milioane de
dolari [i totu[i ieftine.

Nu demult mi-au `nflorit vi[i nii,
i-am fotografiat [i am postat fo-
tografia pe Facebook. Am avut un
succes imens. Sute de like-uri au
bâzâit `n jurul imaginii lor, ca su -
tele de albine ̀ n jurul vi[inilor reali.
Erau, `ntr-adev\r, ame]itor de fru-
mo[i. Au f\cut, anul acesta, atât de
multe flori, ̀ ncât ofereau privirii nu
o dantel\rie alb\, ci un alb aproape
compact. Iar `n b\taia soarelui mai
aveau [i o str\lucire ame]itoare,

care `]i crea iluzia c\ e[ti salvat,
eliberat, transportat `n transcen-
den]\. M\ cople[ea sentimentul c\
nu sunt destul de pur ca s\ merit o
asemenea priveli[te.

Este foarte ̀ ndr\znea]\ [i totu[i
justificat\ compara]ia pe care o
faci `ntre `ngrijirea unei gr\dini [i
scrierea unei istorii a literaturii.
~n ambele cazuri este vorba de in-
staurarea unei ordini `ntr-o reali-
tate a spontaneit\]ii creatoare. To-
tul e s\ nu fii dictatorial când im-
pui aceast\ ordine, s\ p\strezi
indivi dualitatea fiec\rui pom [i a
fiec\ rui... scriitor.

~n gr\din\ m\ comport ca un
st\pân umil, `ngrijind cu dragoste
fiecare plant\. La `nceputul pri -
m\verii trecute, când a disp\rut [i
ultimul petec de z\pad\ din livad\,
am cur\]at `ntâi pomii de crengile
uscate, cercetând cu aten]ie [i
dragoste fiecare creang\, ca s\ nu
retez din gre[eal\ vreuna `nc\r -
cat\ de sev\. Apoi, am t\iat unii 
pomi cu totul [i anume pe aceia us-
ca]i `n `ntregime. Mai exact, i-am
dezr\ d\cinat, ca s\ pot planta `n
locul lor pomi noi, de m\rimea 
unor nuielu[e.

Apoi am cur\]at iarba de stratul
de frunze uscate [i putrezite, am

t\iat [i cur\]at via, am plantat
coac\zi, afini [i zmeuri. ~n jurul
chio[cului am s\dit trandafiri ag\ -
]\tori, din care se vor forma ̀ n timp
un fel de pere]i de flori albe, crem,
roz [i ro[ii. N-am distrus nimic, am
eliberat doar plantele de usc\turi [i
putreziciuni, le-am dat posibilitatea
s\ renasc\ mai repede.

Nu am pasiunea de a distruge [i
nu-i `n]eleg pe cei care o au. M\ uit
consternat, dep\[it de situa]ie, la
cineva care sf\râm\ plin de furie o
vaz\ sau sfâ[ie cu ur\ o scrisoare.
Când eram copil [i mergeam prin
p\dure, loveam n\praznic, cu un
b\], vegeta]ia `ncâlcit\ ca s\-mi
croiesc o c\rare. Nu era du[m\nie
`n ac]iunea mea, ci o imita]ie a `na -
int\rii exploratorilor prin jungl\,
despre care citisem `n c\r]ile de
aventuri. Acum n-a[ mai folosi nici
un fel de macet\ ca s\-mi fac loc
prin p\dure sau... prin literatur\.
Chiar [i când smulg o buruian\ din
p\mânt, o p\l\mid\ sau un brus-
ture, am o strângere de inim\.
Chiar [i când l̀ „desfiin]ez“ pe un
autor lipsit de valoare, m\ gândesc
cu dragoste la el, imaginându-mi
cum [i-a pierdut nop]ile ca s\-[i
scrie textele inepte, considerate de
el geniale.

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XII » NR. 512 » 6 – 12 februarie 2016

opinii  «  13  

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Frumuse]ea Barbie – desc\rca]i noua versiune
De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

~n gr\din\

Suntem abia la `nceputul
anului, dar am deja o pro -
punere pentru titlul de
Persoana Anului 2016: Bar-
bie. A fost personajul de
pe coperta revistei „Time“
din aceast\ s\pt\mân\. A
ap\rut `n toate ziarele.
A f\cut un pas aproape la
fel de a[teptat de femei ca
primul pas pe Lun\. La vene -
rabila vârst\ de 57 de ani,
pentru prima dat\ `n via]a
ei, dup\ o diet\ de pro tes -
te, presiuni [i memo rii,
p\pu[a Barbie s-a `ngr\[at.



„Hello“ al lui Adele `l bate astfel
pe „Gangnam Style“, „miliardar“
`n 160 de zile, clip care, `n schimb,
de]ine recordul absolut de vizio -
n\ri, cu un num\r halucinant de
2,5 miliarde.

Cercul „miliardarilor“ ̀ n vizio -
n\ri pe YouTube este foarte res -
trâns. Din el mai fac parte pop sta -
rul Taylor Swift cu povestea ei de-
spre via]a la castel din „Blank
Space“, v\zut\ de 1,4 miliarde de
ori, [i alte câteva clipuri muzicale
profesioniste. Exist\ [i excep]ii:
un episod din desenul animat rus
Ma[a [i Mi[ka, dar [i o compila]ie
de cântecele pentru copii realizat\
de postul britanic Little Baby Bum.

Muzica se consum\ online, cli -
purile postate sunt instrumente
redutabile de promovare. De ace ea,
speciali[tii din industria muzica -
l\ [i-au pus [i problema cum poate
fi calculat impactul lor.

De câ]iva ani, succesul plat-
formelor de streaming audio (Spo-
tify, Deezer, Apple Music sau Ti -
dal) [i video (YouTube, Dailymo-
tion, Vevo) au bulversat industria

muzical\ a c\rei metod\ precis\
de evaluare a succesului unui al-
bum r\mâneau vânzârile produ -
sului fizic (vinil sau CD) [i desc\r -
c\rile pl\tite. Ast\zi, aceste in-
strumente nu mai sunt de ajuns.

Pentru a remedia situa]ia, cei
de la The Recording Industry As-
sociation of America (RIAA), care
grupeaz\ principalele case de dis-
curi americane, au decis s\ `[i ac-
tualizeze metoda. Prin urmare, de
acum `nainte, RIAA ia `n consi-
d erare [i vizion\rile [i ascult\rile
de pe platformele (legale) de strea -
ming atunci când acord\ sta tutul
de „Disc de Aur“ sau „Disc de Pla -
tin\“ unui album.

RIAA a decis c\, `ncepând cu 1
februarie 2016, 1.500 de ascult\ri
online vor echivala cu un album
vândut sau cu zece piese vândute.
Pân\ acum, RIAA lua `n calcul
vizion\rile online numai la certi-
ficarea discurilor single.

Astfel, de acum `nainte, pentru
a primi statutul de aur sau pla -
tin\, un album va fi judecat dup\
trei criterii: vânz\rile produsului

fizic, desc\rc\rile pl\tite [i popu-
laritatea lor pe platformele legale
de streaming.

~nainte de RIAA, doar revista
„Billboard“ lua `n considerare ci -
frele din streaming pentru reali -
zarea clasamentelor lor anuale.

Astfel, 17 albume ap\rute `n
2015 au ob]inut o certificare RIAA
bazat\, probabil, pe aceast\
metodologie nou\ – An Awesome
Wave, de Alt-J, Beauty Behind the
Madness, de The Weeknd, To Pimp
a Butterfly, de Kendrick Lamar (a
primit statutul de album de platin\).

Tot platin\ a primit [i Anti, noul
album Rihanna, abia lansat, care
a fost desc\rcat gratuit de peste un
milion de ori ̀ n numai dou\ zile [i
a fost ascultat de 14 milioane de
ori.

Cum ar ar\ta un top luând `n
considerare numai vizion\rile de
pe YouTube? „Slate“ [i-a b\tut ca-
pul s\ realizeze calculele:

1. „Gangnam Style“ de Psy:
1.673.798 de albume vândute;

2. „Blank Space“ de Taylor
Swift: 963.483 de albume;

3. „Dragostea din tei“ de O-Zone:

317.309 de albume;
4. „Thriller“ de Michael Jack-

son: 198.838 de albume;
5. „Somewhere over the Rain-

bow“ de Israel Kamakawiwo’ole:
120.522 de albume;

6. „Never Gonna Give You Up“
de Rick Astley: 117.266 de albume;

7. „Le Monde ou Rien“ de PNL:
16.017 de albume;

8. „Hey Oh“ de Tragédie: 4.152
de albume;

9. „Marly-Gomont“ de Kamini:
664 de albume.
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A fost nevoie de numai trei luni, dup\ postarea
online, ca ultimul clip al lui Adele, „Hello“, s\ ating\
recordul simbolic de un miliard de vizion\ri pe
YouTube, primul videoclip care num\r\ atâtea
vizion\ri pe celebra platform\ `n numai 88 de zile.

Câte albume vinzi pe YouTube?

Suplimentul lui Jup  

{i, fiindc\ orice metod\ care ajut\
la infantilizarea societ\]ii este efi-
cient\, milioane de americani au
sucombat mai nou unei mode ve -
nite din Europa: ei lupt\ `mpotri-
va stresului cu ajutorul c\r]ilor de
colorat pentru adul]i. 

Prin urmare, ̀ n SUA, vânz\rile
acestor c\r]i au explodat [i s-a
ajuns chiar la organizarea de ate-
liere de colorat, fie la domiciliul
„cititorilor“, fie `n bibliotecile
publice, noteaz\, cu un dram de
mândrie european\, „Le Figaro“.

Nu po]i sc\pa de aceste albume
de colorat: `n libr\riile newyor ke -
ze sunt `ntregi raioane speciali -
zate, iar Amazon propune zeci de
albume, dintre care nou\ figu -
reaz\ `n Top 20 al celor mai bune
vânz\ri. Mare parte dintre colo -
ri[ti se laud\ apoi postându-[i crea -
]iile pe Facebook sau Pinterest,

iar unii, „speciali[ti“, ofer\ chiar
[i consulta]ie.

„Spre deosebire de copii, adul ]ii
nu prea se simt ̀ n largul lor atunci
când vine vorba despre creativita -
tea lor. Aceste c\r]i sunt concepute

special pentru adul]i, sunt mai
sofisticate decât cele pentru copii.
De aceea, adul]ii nu se simt ridi-
coli [i `[i permit s\ creeze, tr\ind
la nivelul vârstei lor“, explic\ o
art-terapeut\ newyorkez\.

E[ti stresat? 
Coloreaz\ o carte!



Este o teorie a conspira]iei `n
care nici un om s\n\tos nu poate
crede, dar care a ajuns punctul de
plecare al filmului documentar
Operation Avalanche, prezentat
anul acesta la Festivalul Sun-
dance.

Intriga este deja cunoscut\: `n
1967, patru agen]i CIA se infil-
treaz\ la NASA [i pun la cale
marea `nscenare a aseleniz\rii.
Cu adev\rat spectaculoas\ nu
este intriga, afirm\ revista
„Wired“, ci felul ̀ n care regizorul
Matt Johnson [i-a realizat filmul.

De ce? Fiindc\ Johnson, pentru
a crea Operation Avalanche, s-a
infiltrat cu adev\rat `n sediul
Agen ]iei Spa]iale Americane.

„Am sunat la NASA, le-am
spus c\ facem un documentar de-
spre programul Apollo [i le-am
cerut permisiunea s\ film\m la
ei“, poveste[te Johnson `n re-
vista „Wired“. „Au fost de acord.
De aceea, o s\ m\ vede]i de multe
ori `n film amintind c\ fac un do -
cumentar, c\ sunt un realizator
de documentare etc..“ Astfel,
echipa lui Johnson a reu[it s\ 

ob ]in\ film\ri ̀ n interiorul NASA
[i declara]ii ale personalului pe
care le-a folosit `n film, schimbân-
du-ne destina]ia dup\ un scenariu
modificat permanent `n func]ie de
ceea ce reu[ea s\ filmeze. 

„Imediat ce ne-am dat seama
c\ am reu[it s\ `ntredeschidem
aceast\ u[\, ne-am frecat mâi -
nile: «Super! O s\ facem cel mai
ilegal film din istorie!»“, spune
Johnson.

~n acela[i timp, echipa de ci -
nea[ti canadieni a trebuit s\ g\ -
seasc\ o cale de a utiliza acest

material filmat „fraudulos“ [i
imagini cu Stanley Kubrick ast-
fel `ncât s\ nu poat\ fi târâ]i `n
fa]a tribunalului. Au reu[it acest
tur de for]\ folosindu-se de un
concept legal numit fair use, care
ajut\ deseori la ocolirea drep-
turilor de autor.

Criticii au fost diviza]i cu pri -
vire la calit\]ile filmului lui Matt
Johnson, dar Operation Avalan -
che a reu[it s\ atrag\ aten]ia
asupra sa, iar studiourile Lions-
gate au aranjat deja s\ `l lanseze
la cinema `n acest an.
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„Cel mai ilegal film 
din toate timpurile“
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Marc\ `nregistrat\ – Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“.
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Povestea e veche, din 1974, de când un anume Bill Kaysing a lansat ideea c\, de fapt,
americanii n-au ajuns niciodat\ pe Lun\, c\ totul a fost „o escrocherie de 30 de
miliarde de dolari“ [i c\, `n realitate, imaginile cu Armstrong [i ceilal]i pe solul
selenar au fost un film regizat `n cel mai mare secret de c\tre Stanley Kubrick.

Tat\l lui Mad Max, 
la Cannes
Regizorul australian George Miller va prezida cea de-a 69-a edi]ie a
Festivalului de la Cannes, la un an dup\ ce a prezentat pe Croazet\
ultimul s\u film, Mad Max: Fury Road.

„Fran]a a fost `ntotdeauna unul dintre marii ap\r\tori ai lui
Mad Max“, spune Miller, `ntr-un interviu pentru „Le Figaro“.

Miller m\rturise[te c\ [i-ar fi dorit ca Mad Max s\ fie selectat pen-
tru competi]ia la Palme d’Or. „A veni la Cannes [i a nu intra `n com-
peti]ie e ca [i cum ai auzi de o petrecere la care nu e[ti invitat“, spune
regizorul, care, totu[i, crede c\ filmul nu era potrivit pentru com -
peti]ia `n care intr\ pelicule „mai grave, mai serioase“. „Mad Max:
Fury Road este un blockbuster, pu]in grandilocvent, pu]in nebun...“

~n acest timp, Miller se preg\te[te s\ lanseze pe pia]\ o versiune
„mai elementar\, dar mult mai autentic\“ a lui Fury Road, o versi-
une realizat\ complet `n alb-negru. „Este o versiune preparatorie,
cheap [i alb-negru, destinat\ compozitorului“, explic\ Miller. „Eu
cred c\ e o versiune genial\.“ Ini]ial, Miller i-a convins pe cei de la
Warner Bros. s\ includ\ aceast\ versiune ca bonus pe DVD, dar nu
era spa]iu suficient pentru a[a ceva, ea urmând s\ fie lansat\, pro -
babil, pe o nou\ variant\ a edi]iei blu-ray a filmului.

Prin]ul Charles, un
artist foarte scump
~nc\ din 1952, Charles este
primul `n linia succesiunii
la tronul britanic pe care,
probabil, nu va ajunge s\ `l
ocupe vreodat\. Are parte
de o consolare `ns\: este 
unul dintre cei mai boga]i
arti[ti plastici englezi.

Conform ziarului „The
Telegraph“, din 1997 `ncoace, Charles, care se amuz\ s\
picteze ca amator, a vândut li tografii ale acuarelelor sale – `n
magazinul reziden]ei fami liale Highgrove House – `n valoare
de 2,6 milioane de euro.

Alte estim\ri spun c\ lucr\rile sale i-ar fi adus 7,8 milioane
de euro, copiile vânzându-se cu sume ce variaz\ `ntre 3.290 [i
19.700 de euro. Ace[ti bani nu intr\ `n buzunarul princiar, ci
`n conturile funda]iei sale de caritate.

Originalele lucr\rilor sale (pe care criticul de la „The Tele-
graph“ le consider\ „nu rele, dar plictisitor de conven ]io -
nale“) nu sunt vândute niciodat\, `ns\ 130 dintre ele pot fi
v\zute `ntr-o galerie online.

Papa Francisc
va predica 
la cinema
O premier\ `n istoria secular\ a pa-
palit\]ii: [eful Bisericii Catolice `[i va
face debutul `ntr-un lungmetraj.

Suveranul Pontif ̀ [i va juca propriul
rol `n filmul evanghelic Beyond the
Sun, `ntr-un epilog `n care „va explica
copiilor `n ce manier\ ar putea s\-l
g\seasc\ pe Hristos“.

~ncas\rile acestui film destinat fa -
miliilor vor fi donate asocia]iilor de
caritate din Argentina El Almendro [i
Los Hogares de Cristo, care ajut\ copii
[i adul]i afla]i la nevoie. Film\rile ar
trebui s\ `nceap\ cât de curând `n
Italia.

La 79 de ani, papa Francisc reu[e[te
astfel s\ ia din nou prin surprindere
`ntreaga lume, la doar câteva luni dup\
apari]ia albumului pop-rock Wake Up!



Unii speciali[ti au spus c\ râsul ar
fi un soi de reflex condi]ionat.
Adic\telea anumite situa]ii pot
contrazice starea de normal `ntr-o
manier\ care d\ cu virgul\ la
creier ̀ ntr-un mod pl\cut. {i atunci
`ncepem s\ ne schimonosim, 
s\ horc\im, s\ l\crim\m [i s\ 
h\ h\im, toate `ntr-o marmelad\

bolborosind\ de stare de bine. Pro -
babil c\ eliber\m [i ceva zemuri
din alea dulci pentru neuroni.

Este [tiut faptul c\ un banc bun,
povestit prost, este mai pu]in efi-
cient decât o glum\ modest\, dar
spus\ bine. Eu ̀ nc\ nu reu [esc s\-mi
dau seama `n ce categorie s\ includ
urm\toarea situa ]ie. St\ ̀ n memoria
mea ̀ ntr-o zon\-tampon, ca un fel de
purgatoriu. E ca un obiect de care te
`mpiedici pe hol [i [tii c\ nu trebuie
s\ stea acolo, dar nu [tii unde s\-l
duci. A[adar, dou\ puncte.

La marginea unei p\duri de
foioase se afla o m\n\stire. Pân\

aici, nimic ie[it din comun, multe
m\n\stiri sunt amplasate la mar gini
de p\duri, c\ e lini[te, e aer curat,
sunt p\s\rele [i e p\durea m\ n\s -
tirii. C\lug\rii `[i duceau existen]a
`n tih n\, `n rug\ciune [i `n ascul -
tare. ~ns\ aceast\ armonie avea s\
fie spulberat\ `ntr-o noapte rece de
octombrie.

E noaptea aia pe care ei nu o vor
uita niciodat\. Cam pe la orele trei,
o mân\ grea ̀ ncepu s\ bat\ ̀ n poar-
ta m\n\stirii, cu atâta putere `ncât
aveai senza]ia c\ o va sparge. ~n câ -
teva minute, o comisie de primire,

`n frunte cu stare]ul, deschise z\ vo -
rul. ~n lumina felinarelor deslu[ir\
silueta unui zdrahon de b\rbat.

Era incredibil de `nalt, chel, cu
barb\ [i p\rea c\ pe sub haina lun -
g\ din piele neagr\ era compactat\
musculatura `ntregii echipe na]io -
nale de rugby a României. ~n ciuda
aspectului de criminal, str\inul se
adres\ politicos, scuzându-se pen-
tru deranj [i solicitând o camer\ `n
care s\ `[i odihneasc\ oasele peste
noapte. Evident, contra cost. Taica
stare] v\zu imediat plusurile situa -
]iei [i `i f\cu str\inului un pre] din

\la nesim]it, c\ nu era ca [i cum ar
fi avut de ales `ntre mai multe
hoteluri din zon\. {i omul nostru se
caz\ `n camera de oaspe]i dinspre
miaz\zi.

Când totul p\rea c\ se lini[tise,
din camera str\inului `ncepur\ s\
se aud\ ni[te r\cnete groaznice.
Ni[te r\gete turbate. Parc\ s-ar fi
luptat cinci ur[i cu trei tigri [i o [in -
[il\. Imediat c\lug\rii s-au `nghe-
suit la u[a lui. El le-a deschis, bui -
mac. Avea ochii ro[ii [i barba pe
jum\tate smuls\.
— Ce faci, omule?
— Dac\ v\ spun ce fac, promite]i c\
nu mai zice]i nim\nui?
— Promitem!

{i le-a spus. {i ei nu au mai zis
nim\nui.

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XII » NR. 512 » 6 – 12 februarie 2016

16  »  fast food

N-am, pardon de expresie, organ
pentru economie sau numere, iar
adaptarea bestseller-ului omonim
al lui Michael Lewis din 2010 nici
nu te iart\. E o alert\ intens\, f\r\
un moment de r\gaz [i cu fiecare
replic\ `n chinez\! Nu-]i po]i da
seama prea bine care-s \ia r\i [i
care-s buni, de[i, m\ rog, sigur c\
`n mare `]i dai seama c\ nimeni
nu e `ntru totul curat. Faptul c\ 
n-am fost chiar singura care s-a
sim]it ca un copil nedorit m\ face
s\ m\ simt mai pu]in singur\.
Mult\ lume a c\utat „explain the big
short“ pe Google, printre care un
adolescent de 18 ani care zicea ca
mine: „Poate s\-mi spun\ cineva
ce se petrece `n film, cine câ[tig\
[i cine pierde?“. 

Dar faptul c\ am vorbit de trei
ori la radio despre The Big Short
pân\ m-am apucat de rubric\ m-a
f\cut cel pu]in s\ schi]ez o inter-
pretare convenabil\. Dac\ nu `n -
]elegi ce se ̀ ntâmpl\ nu e un cap\t
de ]ar\. La fel n-au `n]eles nici ze-
cile de mii (sau sutele de mii, v-am

zis c\ nu m\ pricep) de oameni
care au f\cut credite ipotecare pe
care [tiau c\ nu le pot achita.
Pân\ la urm\, filmul lui Adam
McKay (autor, pân\ acum, de
comedii cu Will Ferrell) e o fars\
cu vedete acoperite `n mod evi-
dent de centimetri de fard, peruci
[i verbozitate abscons\, un specta-
col isteric [i afazic despre o lume
care ne-a sc\pat din mân\. 

Deci, admi]ând totu[i c\ am
`n]eles ce a vrut „s\ zugr\veasc\“
autorul, de[i ne`n]elegând prea
bine ce spun personajele, n-a[
merge atât de departe ̀ ncât s\ con-
sider filmul un punct de referin]\
pentru istoria cinematografiei, dar
m\car pentru c\ mi-am `ncordat

mu[chiul din cap, mi s-a p\rut
mai pu]in plicticos decât The
Revenant. 

Nostalgia

Youth, al doilea film `n englez\ al
lui Paolo Sorrentino dup\ There
Must Be the Place, a fost una din-
tre surprizele pl\cute ale Festiva -
lului de la Cannes 2015 pentru c\,
dup\ spectacolul hiperglucidic
din La grande bellezza, italianul 
s-a repliat [i simplificat `ntr-o
poveste cu cap [i coad\ `n care
dovedea, cine ar fi crezut, c\ are [i
umor. Dac\ La grande bellezza era
marcat de manierism, supersti -
lizare [i dorin]a de a fi un state-
ment al epocii, Youth (oper\ mai

de maturitate?) are o melancolie
mult mai terre-a-terre, care sun\
foarte uman `n combina]ie cu
umorul ce se strecoar\ `n replicile
spuse cu pl\cere evident\ de pro-
tagoni[tii Michael Caine [i Har-
vey Keitel (un fel de mo[ule]i din
Muppets care au ajuns la vârsta la
care comenteaz\ mai mult de pe
margine). De altfel, toat\ distri -
bu]ia – care o include [i pe M\ -
d\lina Ghenea `n postura sim-
bolului tinere]ii (o Miss Univers
care [tie `ns\ exact cât d\ [i cât
prime[te) – e exact ce trebuie `n
acest film cu structur\ muzical\,
ceea ce include [i un fel de stare de
gra]ie care, de regul\, nu se [tie de
unde apare. Filmul a avut premiera

american\ mult prea târziu pen-
tru a intra `n c\r]i pentru premii
(4 decembrie 2015, `n distribu]ie
limitat\). Poate c\ `ntr-un alt an [i
cu al]i adversari ar fi avut mai
multe [anse, dar nici m\car Mi -
chael Caine n-a impresionat. Jane
Fonda a `mpu[cat o nominalizare
la Globul de Aur, iar filmul mai
are una la Oscarul pentru melodie
original\. Ce conteaz\! 

The Big Short/ Brokerii Apocalipsei, 
de Adam McKay. Cu: Christian Bale,
Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt

Youth/ Tinere]e, de Paolo Sorrentino.
Cu: Michael Caine, Harvey Keitel,
Rachel Weisz, Paul Dano, Jane
Fonda, M\d\lina Ghenea

Film

Iulia Blaga
Afazie [i mândrie
Toat\ lumea pare s\ fi
`n]eles foarte bine ce se
`ntâmpl\ `n The Big Short,
ceea ce-mi aminte[te de
sentimentul de triumf al
prietenei Annamaria, ca -
re-l citea `n studen]ie pe
Patapievici [i era mândr\
c\ pricepe. Eu n-am `n]e -
les The Big Short, film
care m-a f\cut s\ ating
maximul incompeten]ei. 

512

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

Bobi 

Banc tuning
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