
Gaspar Noé:
„Love nu e 
un film porno, 
ci unul senzual“

Iulia Blaga

Catalogat drept pornografic anul
trecut la Cannes, Love a ob]inut,
f\r\ scandal, binecuvântarea co -
mi siei de rating a Centrului Na -
]ional al Cinematografiei [i a in-
trat `n cinematografele române[ti
`n 18 martie. Filmul lui Gaspar
Noé a fost interzis pân\ acum `n
Rusia [i Georgia. ~n Fran]a, el
poate fi v\zut de spectatorii de
peste 16 ani, de[i autorul spunea la
Cannes c\ l-ar ar\ta [i celor mai
mari de 12 ani (nu pot spune dac\
brava sau era sincer).
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Scriitorul
Cristian
Teodorescu 
`n dialog cu
liceenii ie[eni

Andra Petrariu

„Dac\ l-a]i ̀ ntâlni fa]\ ̀ n fa]\ pe
Câine, vi s-ar p\rea un tip sim-
patic sau v-ar enerva?“, a fost
`n trebat scriitorul Cristian Teo -
dorescu `n cadrul `ntâlnirii pe
care a avut-o cu liceenii ie[eni,
joi, 17 martie, la Galeriile „Pod-
Pogor“ ale Muzeului Na]ional
al Literaturii Române. „{i una,
[i alta“, a r\spuns acesta.  
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Citi]i sinteza realizat\ de C\t\lin Hopulele `n » paginile 8-9

Toat\ lumea e de acord:
Ia[ul are nevoie repede
de un mall cultural

Dup\ ce Ia[ul s-a `mpleticit `n drumul spre ob]inerea titlului de Capital\ European\ a Culturii, un titlu care ar fi
generat o finan]are substan]ial\ (pe proiecte sau investi]ii directe), capitala Moldovei caut\ s\ `[i reg\seasc\
echilibrul. Iar `n ceea ce prive[te investi]iile viitoare, `n infrastructur\ `n principal, de[i cu un buget infinit mai
sub]ire, reprezentan]ii mediului cultural ie[ean spun c\ acestea trebuie gândite `n func]ie de nevoi, [i nu de
preferin]e. Iar unul dintre cele mai mari minusuri `n dezvoltarea unui ora[ atractiv din punct de vedere cultural
este lipsa unei s\li mari de spectacole, `n care s\ `ncap\ `ntre o mie [i trei mii de oameni. O sal\ care s\ fie
cas\ Filarmonicii, una dintre cele mai active institu]ii culturale ie[ene [i una dintre cele mai vitregite, 
dar [i o sal\ `n care s\ poat\ intra, ca la ele acas\, Teatrul, Opera sau marii arti[ti ai lumii.

Când trecutul 
`]i telefoneaz\
insistent

Eli B\dic\

~n ultimii aproape doi ani, l-am
citit pe Modiano consecvent, ajun -
gând s\ consum peste zece ro-
mane de-ale sale. De fiecare dat\
m\ `ntorc la c\r]ile lui ca la volu -
mele unui prieten din alte tim-
puri, [tiu de ce-l citesc [i pentru ce
`l caut. 
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Cronic\ de carte



Iulia Blaga

Când l-am intervievat pe Gaspar
Noé anul trecut la Cannes, dup\
premiera mondial\ a lui Love, ]in
minte c\ mai mult jurnali[tii
decât jurnalistele erau (cel pu]in
aparent) entuziasma]i de film.
Una dintre ziariste l-a `ntrebat
destul de `n]epat pe argentinian
dac\ a avut psiholog pe platou.
(„Nu, n-am avut psiholog. De ce a[
fi avut nevoie de el?“) B\rba]ii, `n
schimb, au fost vorb\re]i [i cum -
va euforici. Dup\ Irréversible(2002),
Noé s-a plâns c\ b\rba]ii francezi
s-au sim]it ofensa]i (din pricina
interminabilei scene a violului).
Ei bine, `n Love, b\rba]ii nu mai
pic\ a[a prost. Eroul filmului,
Murphy, nu poate fi acuzat decât
c\ `[i las\ prietena pentru a se
combina cu o vecin\, dup\ o par -
tid\ de sex `n trei – ce mare ches -
tie? Iar faptul c\ dup\ asta mai [i
regret\ c\ [i-a p\r\sit iubita
aproape c\ `l face iertat pe jum\ -
tate. „Toate filmele mele vorbesc
despre pasiune [i au un caracter
referen]ial, dar nu spun propriile
mele pove[ti. Eu sau prietenii mei
cei mai buni am trecut prin o
parte dintre aceste situa]ii“, mi-a

spus cineastul la Cannes. Totu[i,
dac\ nu m\ `n[el, [i la Bucure[ti,
unde `n octombrie 2015 a pre -
zentat filmul `n fa]a unei s\li
arhipline `n cadrul Festivalului
Les Films de Cannes a Bucarest,
cineastul a amintit c\ filmul e
unul foarte personal. Asta se vede
[i din `nc\rc\tura autoironic\ al
c\rei scop e, poate, s\ echilibreze
etalarea unor adev\ruri prea in -
time. „Nu [tiu dac\ \sta e cel mai
personal film al meu, e poate cel
mai benign“, a precizat cineas tul
la Cannes, `n condi]iile `n care el
`nsu[i apare `n film `n postur\ de
actor, iar `n caietul de pres\ no -
ta]iile regizorale le semneaz\ prin
Gaspar Julio Noé Murphy.

„Deci Love nu e un film porno,
ci unul senzual. Pornografia e azi
peste tot“, a mai spus Noé `n
cadrul aceleia[i discu]ii canneze.
Totu[i, scenele de sex acoper\
cam 80% din film, iar regizorul a
dorit ca cei trei interpre]i prin -
cipali s\ joace inten]ionat artifi -
cial. De fapt, ei joac\ artificial `n
mod natural pentru c\ nici
actorul profesionist Karl Glus -
man, nici neprofesionistele Aomi
Muyock [i Klara Kristin, cunos -
cute de regizor `ntr-un club, nu au

vreun talent actoricesc. Pân\ la
urm\ `n]elegi care e scopul.
(„Eroul are o proast\ imagine de
sine – m\ rog, are [i de ce. ~ntreg
filmul e cronica unui e[ec“, crede
regizorul.) Mare parte din film
reprezint\ flashbackul lui Mur -
phy, rememorarea existen]ei fe -
ricite al\turi de Electra, timp de
doi ani, pân\ când a ap\rut vecina
cu care a e[uat `ntr-un mariaj
nedorit dup\ ce a l\sat-o gravid\.
Filmul reprezint\ punctul de ve -
dere al eroului despre ni[te situa -
]ii din care a ie[it `n pier dere, iar
rememorarea e una nostalgic\ (`]i
dai seama pân\ la urm\), amin -
tirile (predominant erotice, fiind
vorba de un b\rbat) r\mânând ca
ni[te holograme `n mintea lui.
Faptul c\ Noé a filmat `n 3D nu
face decât s\ `nt\reasc\ miezul,
carnalitatea imaginilor f\când ca
ele s\ par\ [i mai dureroase, [i
mai iremediabil pierdute. 

Cu bani de la Guvern

Ini]ial, Noé a vrut s\ filmeze `n
CinemaScope, nu [i ̀ n 3D. „3D-ul a
fost o chestie pe care Maraval
(n.red.: produc\torul francez Vin -
cent Maraval de la Wild Bunch) a
aruncat-o acum câ]iva ani ca s\
atrag\ aten]ia. A trebuit s\ renun]
la multe din cauza lui.“ Vincent
Maraval aflase despre un sprijin fi -
nanciar pentru tehnologie acor dat

de c\tre Guvernul francez. Buge -
tul fiind oricum mic, 350.000 de
euro picau numai bine. Nu a
existat nici o declara]ie oficial\ a
Guvernului dup\ premiera fil -
mului, dar ratingul de 16 poate fi
considerat unul generos (era exact
ce-[i dorea [i cineastul anul tre -
cut, dup\ premiera mondial\). 

Nu o s\ m\ apuc s\ v\ spun
cum se termin\ filmul, dar ce pot
s\ v\ spun e c\, dup\ dou\ ore de
sex din toate pozi]iile, sexul nu
mai incit\ deloc – [i poate atunci,
spectatorul `n]elege `n fine c\
sexul e doar un mod de a vorbi
despre dragoste. „Nu [tiu ce poate
urma `n cinema legat de repre -
zentarea sexului. Mi-a pl\cut La
vie d’Adèle, dar când l-am v\zut,
aveam deja filmul meu `n minte.
Am g\sit ni[te asem\n\ri, de[i la
Abdélatif Kechiche e vorba despre
prima iubire. Pasiunea, nebunia,
ciud\]enia chimiei dintre oameni,
ideea c\ bucuria [i suferin]a se
hr\nesc una dintr-alta se reg\sesc
`n ambele filme. ~n schimb, Ulti -
mul tango la Paris (n.red.: de
Bernardo Bertolucci) m\ plicti se[ -
te. L-am `n]eles, dar n-am empa ti -
zat deloc cu personajele“, a decla -
rat Noé când a fost invitat s\ se
raporteze la alte filme de refe rin]\. 

Avanpremiera filmului din
cadrul Festivalului Les Films de
Cannes a Bucarest a avut loc cu
casa de bilete `nchis\, iar la

discu]ia de dup\ proiec]ie, nici
regizorul, nici spectatorii nu se
d\ deau du[i, de[i era trecut de
miezul nop]ii. „Am citit dou\ cro -
nici pline de ur\ `n «Télérama» [i
«Variety». Astfel de cronici ne ga -
tive mi se par mai simpatice de cât
cele laudative. Pentru fiecare film
de-al meu, cel pu]in 50% din cronici
au fost superproaste. |sta-i jocul.“
Nu [tiu dac\ jum\tate din tre
spectatorii de la cinema Studio au
iubit filmul `n detri mentul celei -
lalte jum\t\]i (`nclin s\ cred c\
balan]a e mai deze chi librat\), dar
curiozitatea era mare – [i ea cred c\
va [i vinde filmul. Ce rost are s\
mai spun c\ filmul pare neter -
minat, o schi]\ a ceea ar fi putut fi. 
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Gaspar Noé: „Love nu e un film
porno, ci unul senzual“
Catalogat drept pornografic anul trecut la Cannes,
Love a ob]inut, f\r\ scandal, binecuvântarea comisiei
de rating a Centrului Na]ional al Cinematografiei [i a
intrat `n cinematografele române[ti `n 18 martie.
Ratingul e, a[a cum era de a[teptat, 18, dar nu s-a
mai repetat scandalul de acum doi ani când Nym pho -
maniac Vol. II, de Lars von Trier, a fost ini]ial interzis
`n România. Filmul lui Gaspar Noé a fost interzis pân\
acum `n Rusia [i Georgia. ~n Fran]a, el poate fi v\zut
de spectatorii de peste 16 ani, de[i autorul spunea la
Cannes c\ l-ar ar\ta [i celor mai mari de 12 ani (nu
pot spune dac\ brava sau era sincer).

„Timp de mul]i ani, am visat
s\ fac un film care s\ repro -
duc\ `n totalitate pasiunea
unui cuplu de `ndr\gosti]i, cu
toate excesele lui fizice [i
emo]ionale. Un fel de amour
fou, o chintesen]\ a ceea ce eu
[i prietenii mei am tr\it. O
melodram\ contemporan\ cu
multe scene de dragoste [i
care s\ dep\[easc\ cerin]a
ridicol\ ca un film normal s\
nu con]in\ scene de sex ex -
plicit, de[i tuturor oame nilor
le place s\ fac\ dragoste.“
(Gaspar Julio Noé Murphy)
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SCRIITORUL CRISTIAN TEODORESCU ~N DIALOG CU LICEENII IE{ENI:

„Unul dintre lucrurile pl\cute ale prozei
este s\ [tii diverse lucruri despre
personaj, dar s\ nu [tii chiar totul“

Andra Petrariu

Dup\ ce a citit câteva fragmente
din cel mai recent roman al s\u,
{oseaua Virtu]ii. Cartea Câinelui,
ap\rut la Editura Cartea Româ-
neasc\, Cristian Teodorescu a in-
trat `n jocul redactorilor de la re-
vista „Alecart“ (coorganizatori ai
evenimentului) r\spunzând tutu-
ror curiozit\]ilor celor prezen]i `n
sal\, care [i-au dorit s\ participe,
f\cându-[i loc atât pe scaune, `n
picioare, pe sc\ri sau chiar pe
scen\. Discu]ia a avut `n vedere [i
romanul Medgidia, ora[ul de apoi,

`ntâlnirea fiind moderat\ de prof.
Nicoleta Munteanu. „Odat\ cu
{oseaua virtu]ii. Cartea Câinelui,
`ntâlnim un alt tip de scriitur\, un
roman al tranzi]iei, cum repede 
s-au gr\bit unii s\-l eticheteze, un
roman insolit construit [i cu un
personaj extrem de interesant“, a
spus aceasta, stârnind apetitul ti-
nerilor pentru dialog.

Scriitorul a povestit c\, ̀ nainte
de a scrie Cartea Câinelui, lucra,
de fapt, la Cartea copiilor, volum
ce urmeaz\ s\ fie publicat ̀ n toam -
na acestui an: „Copiii \[tia aveau
[i ei nevoie de ni[te p\rin]i. {i
chiar nu-mi aduc bine aminte cum
de m-am trezit c\ pe taic\-s\u `l
cheam\ Câinele, `ns\ din aproape
`n aproape mi-am dat seama c\
trebuie s\ opresc Cartea copiilor
[i s\ scriu cap-coad\ Cartea Câi-
nelui. Am preferat deci s\ desfac
`n dou\ c\r]i romanul \sta, care
sunt legate `ntre ele, fiind vorba
despre dou\ genera]ii diferite“.

„Am cunoscut
personajul \sta pe
m\sur\ ce `l inventam“

Pentru a-i convinge pe cei care nu
au f\cut-o `nc\ s\ citeasc\ c\r]ile
scriitorului, o parte dintre redac-
torii „Alecart“ au prezentat câte-
va impresii personale asupra ce-
lor dou\ romane, Cristian Teodo-
rescu numindu-i `n glum\ „un fel
de avoca]i literari ai mei“. Afl\m
astfel, de la Bianca Simon, c\
{oseaua Virtu]ii. Cartea Câinelui
este „un roman care nu caut\ s\
urm\reasc\ evenimentele trecu-
tului, ci mai degrab\ s\ ne plaseze
din perspectiva unui personaj
principal cu care cititorii empati-
zeaz\ chiar din primele pagini“.
Personaj pe care, m\rturise[te
Cristian Teodorescu, nu-l cunoa[te

`n totalitate: „Am cunoscut perso-
najul \sta [i `ntâmpl\rile lui pe
m\sur\ ce `l inventam, adic\ el
are [i pentru mine, la fel ca [i pen-
tru dumneavoastr\, tot felul de
elemente de mister. |sta e unul
dintre lucrurile pl\cute ale prozei,
s\ [tii diverse lucruri despre per-
sonaj, dar s\ nu [tii chiar totul“. 

Daria Pop a fost invitat\ de c\ -
tre moderatoarea evenimentului
s\-[i prezinte [i ea percep]ia asu-
pra romanului, pe care `l descrie
ca fiind „firescul vie]ii“: „M-am
n\scut `n octombrie ’99, asta
`nseamn\ c\ am tr\it numai dou\
luni din anii ’90. Am citit cartea
asta `ntr-o noapte [i o diminea]\,
pentru c\ am v\zut-o mai mult ca
pe un serial, [i am `n]eles, de fapt,
ce a fost `naintea mea. ~n afar\ de
o poveste extraordinar\, este o cro -
nic\ care sper ca `ntr-o zi s\ fie `n -
locuit\ cu paginile despre anii ’90
din c\r]ile de istorie“.

„Trebuie s\ v\ spun c\ pentru
dumneavoastr\ am scris cartea
asta. Pentru c\ nu vreau s\ v\

l\sa]i p\c\li]i de unii [i de al]ii“, a
spus Cristian Teodorescu, `n re-
plic\, amintind de oamenii de afa-
ceri – marionete ale fo[tilor se-
curi[ti: „prosp\turile de acum
sunt f\c\turile celor din anii ’90,
care `n timp ce p\rin]ii unora din-
tre dumneavoastr\ se gândeau
cum s\ aduc\ România c\tre bine,
ei procesau România spre r\ul
p\rin]ilor dumneavoastr\ [i spre
binele buzunarelor lor“. 

„M-am sim]it `ncântat
când am terminat
cartea, recunosc“

„Imagina]i-v\ c\ Ia[ul, ora[ul `n
care v\ cl\di]i visele [i unde v\ fa-
ce]i planuri de viitor, va intra `n
r\zboi `n cel mai scurt timp“, i-a
`ndemnat cu sim] de r\spundere,
pe adolescen]ii prezen]i `n sal\,
Cristiana Ursache, unul dintre re-
dactorii revistei „Alecart“. „Ima -
gina]i-v\ c\ b\rba]ii din jurul nos-
tru ar fi solda]i, c\ `n urma lor ar
r\mâne femeile [i copiii lor [i c\
la scurt timp ar purta chiar doliu.
Ei bine, aceasta este Medgidia lui
Cristian Teodorescu, Medgidia
anilor ’40, care tocmai a intrat `n
r\zboi“, a ad\ugat Cristiana.

Pentru c\ s-au ar\tat fascina]i
de posibilitatea de a afla, chiar de
la autor, cât de strâns\ este leg\tu-
ra dintre realitate [i fic]iune `n
scrierile sale, Cristian Teodores-
cu le-a spus c\, de[i nu [tie cu
exac titate, crede c\ 60% dintre
personajele din cartea Medgidia,

ora[ul de apoi sunt inspirate din
realitate, restul fiind inven]iile sa-
le. „O s\ râde]i, `ns\ despre unele
dintre acestea, n\scocite de mine,
`mi spuneau câ]iva locuitori ac-
tuali din Medgidia c\ au auzit de
ele. De unde dracu’ era s\ aud\,
dac\ ele erau la mine-n cap. Al]ii
mi-au spus, «Domnule, s\ [tii c\
cutare nu era a[a cum `l descrii
tu». P\i bine`n]eles c\ nu era. Ma-
teria prim\ `n literatur\ e totu[i
fic]iunea“, a ad\ugat scriitorul. 

Acesta a mai povestit c\ primul
capitol al c\r]ii l-a scris cu gândul
la cutia de fotografii r\mas\ amin-
tire de la bunicul s\u. „Ceea ce 
mi-a dat siguran]\ atunci când 
m-am apucat s\ scriu romanul au
fost pove[tile care m\ sprijineau
`n momentele ̀ n care ̀ ncepeam s\
m\ scarpin `n cap `ncercând s\
v\d cum s\ duc lucrurile mai de-
parte. Atunci când ai un aseme-
nea pilon `n construc]ia unei
c\r]i, partea cu care vii tu, partea
de inven]ie, se na[te cu u[urin]\,
de-a dreptul miraculoas\“, a pre-
cizat Teodorescu. Despre reu[ita
de a finaliza cartea, acesta s-a
amuzat spunând c\ „m-am sim]it
`ncântat când am terminat cartea,
recunosc, [i i-am spus so]iei mele
c\ eu cred c\ am dat lovitura“.

Iar Cristiana a insistat: „Devii
un personaj, tr\ie[ti odat\ cu cele-
lalte [i este totul atât de clar `n ju-
rul t\u, ̀ ncât parc\ te-ai a[tepta s\
se `ntâmple toate aceste lucruri
chiar s\pt\mâna viitoare `n ora -
[ul t\u“.

„Dac\ l-a]i `ntâlni fa]\ `n
fa]\ pe Câine, vi s-ar
p\rea un tip simpatic sau
v-ar enerva?“, a fost
`ntrebat scriitorul
Cristian Teodorescu, `n
cadrul `ntâlnirii pe care a
avut-o cu liceenii ie[eni,
joi, 17 martie, la Galeriile
„Pod-Pogor“ ale Muzeului
Na]ional al Literaturii
Române. „{i una, [i alta“,
a r\spuns acesta. „Are [i
p\r]i prin care mi-ar fi
simpatic, dar [i p\r]i care
m-ar c\lca pe nervi.
Dom’le, de[i nu e chiar
tic\los, atunci când ai 
de-a face cu tic\lo[ii,
ceva-ceva din tigaia `n
care fierb \[tia pic\ [i
peste tine – stropii, ca s\
zic a[a; nu cape]i chiar
izul celor care fierb `n
tigaia aia cu ulei rânced,
dar `ncepi s\ pu]i [i tu.“ 

Provocat de unul dintre redactorii „Alecart“, Cristian Teodorescu a f\cut o paralel\ `ntre el [i perso-
najul Câinele. Astfel, ceea ce `i face s\ semene sunt meseria de ziarist, cei doi copii ai lor, precum [i dra-
gostea enorm\ pe care o poart\ amândoi so]iilor lor. „Ce ne deosebe[te, el e manager de succes al unei
publica]ii gastronomice, eu m\ simt mai bine `n postura de redactor al unei publica]ii de umor; el izbu-
te[te s\ r\zbat\ sprijinit de securi[ti [i de oameni politici, mie `mi sunt odio[i securi[tii. Ne mai
deoseb[te [i faptul c\, ̀ n timp ce el ̀ [i ̀ n[al\ nevasta, mie nici prin cap nu-mi trece s\ o fac“, a spus acesta.
De asemenea, a amintit [i de rela]iile diferite pe care le au cei doi cu ai lor copii. „Copiii mei se simt foarte
bine cu noi [i nu le e jen\ s\ spun\ c\ sunt copiii no[tri“, spre deosebire de cei de „bani gata“, care sunt
preg\ti]i s\ r\spund\ la `ntrebarea „Ce sunt p\rin]ii t\i?“ cu replica „Oameni de afaceri“, `ncercând s\
[tearg\ din memoria noastr\ trecutul compromi]\tor al p\rin]ilor lor.

©
 A

nd
i S

po
t



Radu Cosa[u public\ acum, la
(aproape) optzeci [i [ase de ani, o
carte pe care o semneaz\ atât cu nu-
mele s\u din buletin (Radu Cosa[u),
cât [i cu primul s\u nume (Oscar
Rohrlich). Sunt pu]ini oameni c\ro-
ra le este `ng\duit, pe aceea[i co-
pert\, o dubl\ semn\ tur\. Radu Co-
sa[u este printre ace[tia. 

{i ce este aceast\ Via]a fic]iu-
nii dup\ o revolu]ie? Ce vrea s\
spun\ autorul cu dou\ nume? Am
avut minunata [ans\ s\ citesc acest
volum `naintea celorlal]i cititori,
acesta fiind unul dintre numeroa-
sele efecte benefice ale priet eniei
cu care scriitorul interbelic m\
bucur\, acum, `n Interbelicul vie -
]ii mele. Aceasta este pozi]ia de pe
care scriu, cu toat\ obiectivitatea. 

Am aproape treizeci [i trei de
ani, vârst\ dincolo de care, a[a cum
[tiu dintotdeauna, tot de la Ra du
Cosa[u, omul scap\. Am `nv\]at
s\ recunosc o lectur\ esen ]ial\.
Via]a fic]iunii dup\ o revolu]ie

este o lectur\ esen]ial\. De ce? 
Cartea este structurat\ `n dou\

p\r]i. ~n prima dintre ele, Radu
Cosa[u ̀ i trimite scrisori fiului s\u
inexistent, care locuie[te `n Gro-
enlanda [i mai târziu va locui `n
Islanda, `n plin\ criz\ financiar\
global\, va locui, oricum, acolo
unde `nc\ exist\ augusturi pe blo-
curi de ghea]\. Fiul inexistent `i
scrie, la rândul s\u, tat\lui inexis-
tent. {i mama inexistent\ a fiului
inexistent `i scrie lui Radu Cosa -
[u. Sunt multe scrisori `ntre ine-
xisten]i (prieteni, iubite, ingineri
pensionari etc.) [i autorul nostru. 

Radu Cosa[u continu\ aici, `n
clar, ciclul s\u de Supravie]uiri,
cu aceste scrisori-nuvele, de o ma-
re frumuse]e clasic\. Sunt scrise
cuvinte teribile despre cinema, [i
despre literatur\, [i despre poli-
tic\, [i despre r\ni vechi, care nu
se `nchid, c\ci nu e bine s\ se `n -
chid\. Scrisorile acestea, care au 
o profunzime hrabalian\, sunt

grozave, sunt extraordinare. Fie-
care dintre ele este o capodoper\,
[i nu mai pu]in sunt toate ̀ mpreu n\. 

Radu Cosa[u, cu ironia sa blân -
d\, dar categoric\, cu acea ironie
cu care e ̀ mpotriva tinere]ii sale re-
volu]ionare `n sens proletar, de
zeci de ani, scrie acum de la `n\l -
]imea unor exigen]e morale atipice
pentru societatea noastr\ modern\
[i contemporan\. M\ tem c\ nu va
fi `n]eles, iar esen]ialul – e nevoie
de mult\ biografie [i bibliografie
pentru a ajunge pân\ la acest cu-
vânt! – va fi greu de cuprins. M\
tem c\ se vor c\uta multe identit\]i
`n spatele pseudonimelor din text
[i c\ va fi mare fr\ mântare `n prea
mica noastr\ lume literar\ („dum-
neavoastr\ nu cunoa[te]i intelec-
tualul român!“). Mul]i vor fi, cu
aceast\ ocazie, definitiv dezam\gi]i
c\ nu li s-a recunoscut indiscutabi-
lul geniu `n etic\ [i art\. 

Cred, cu aceea[i spaim\, c\
aceast\ carte va fi `mbr\]i[at\, `n

form\, [i ocolit\ `n fond, c\ci Ra-
du Cosa[u scrie ca `ntotdeauna,
deci minunat, dar o face cu un
plus de gravitate care ̀ i va tulbura
pe vechii cosa[ieni [i `i va nedu-
meri pe to]i ceilal]i. 

Iar partea secund\, ̀ n care Radu
Cosa[u redevine cel de la na[tere –
Oscar Rohrlich –, este atipic\, unic\
[i necesar\ `n literatura pe care 
ne-o las\ acest scriitor care nu sea -
m\n\ nim\nui dintre intelectualii
români de acum. Nu este isteric [i
nu este strident, nu este `nchipuit
[i nu caut\ s\ fie v\zut. Aceast\ a
doua parte este compus\ dintr-un
set de scrisori pe care [eful imagi-
nat al fostei cenzuri comuniste, Ar-
tur Reznicek, i le trimite lui Oscar
Rohrlich. Aici e aici. C\ci Radu Co-
sa[u, redevenit Oscar Rohrlich,
scrie `n sfâr[it acea carte de litera-
tur\ care nu va pl\cea tuturor, a[a
cum i-a urat cândva un literat s\
fac\, pentru a-[i supravie]ui dinco-
lo de ultima grani]\. 

Acest epistolar este ̀ nc\ mai te-
ribil decât primul, se vehiculeaz\
aici idei complicate despre via]a
noastr\ recent\, postceau[ist\.
Aceasta este, a[adar, o carte care
nu va pl\cea tuturor, ba dimpo-
triv\. ~n contra ei, se vor scrie rân-
duri sau va fi comb\tut\ prin t\ce-
re, c\ci autorul ei nu renun]\ la
aceast\ calitate de a fi fost mai bo-
gat cu o iluzie, crezând, cândva, ̀ n
comunism. Iar cea mai mare tra-
gedie a secolului XX nu a fost
c\derea Uniunii Sovietice, ci... 
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Când s\ coboare din ma[in\, re-
dactorul-[ef v\zu c\ intrarea ̀ n se-
diul ziarului fusese ocupat\ iar\[i
de cor. Peste drum, mul]imea era
adunat\ la spectacol.

Corul d\duse cu o lun\ ̀ n urm\
un comunicat prin care anun]a
succesul repurtat `ntr-un turneu
din SUA. Unul dintre redactorii
ziarului aflase c\ turneul n-a fost
decât un bluf: cori[tii cântaser\
prin bisericile române[ti din SUA
pe banii unor comunit\]i de emi-
gran]i de acolo. Prin urmare, a
scris un articol ustur\tor c\ruia
`nsu[i Cristi `i d\duse titlul [i `l
plasase pe pagina `ntâi: „Corul a
fost `n SUA la `ntins mâna“.
Reac]ia conducerii corului a fost
pe m\sur\: au dat ziarul `n jude-
cat\, cerând daune morale de o

mie de euro pentru fiecare mem-
bru al corului `n parte [i de dou\
mii pentru dirijor. Plus proteste
`n fa]a redac]iei.

Cori[tii, `mbr\ca]i `n haine de
concert, erau alinia]i ca pe scen\,
respectând dispunerea celor pa-
tru voci. ~n fa]a lor, la costum, un
domn c\runt d\dea din mâini de
parc\ ar fi vrut s\-[i ia zborul. Când
v\zu ma[ina redactorului-[ef, f\ -
cu un semn scurt [i corul amu]i.
Apoi, `n t\cere, cori[tii `[i ridi-
car\ pancartele `ntinse pe pavaj:

RESPECT PENTRU ART|!
....[i `ncepur\ s\ huiduie. 
Mul]imea de peste drum `i imi -

t\ `n cor.
Cristi r\mase pe scaun, cu u[a

`ntredeschis\, [i se gândi pentru
câteva clipe s\-i spun\ [oferului

s\ plece mai departe. Dar se r\z -
gândi [i cobor` hot\rât. Merse `n
fa]a cori[tilor [i ridic\ mâna:

— Lini[te, v\ rog! Domnilor…
To]i a[teptau curio[i s\ aud\ ce

are de declarat.
— Mai tare!, url\ cineva de pes-

te drum. Nu auzim nimic!
Un corist ie[i din linie [i-i `n -

mân\ redactorului-[ef o portavo-
ce. Cristi o lu\ [i o privi o vreme
ca pe un obiect inutil. O duse la
gur\:

— Domnilor, n-ave]i treab\
acas\?!

— Mai aproape de gur\!, ]ip\
aceea[i voce de peste drum.

Mul]imea prinse a huidui din
nou. Cristi se `ntoarse spre ei [i le
f\cu semn s\ tac\. Reveni cu fa]a
la cor.

— Domnilor, repet, n-ave]i
treab\ acas\?!

— Nuuuuuuuuu, `i r\spunse
corul `ntr-un glas.

Când v\zu c\ e rost de glum\,
Cristi realiz\ cum poate sc\pa
mai ieftin.

— {i-atunci, de ce nu i-a]i che-
mat [i pe confra]ii dumnea-
voastr\ de la balet?

Cristi `ncepu s\ se plimbe prin
fa]a corului, ignorând mul]imea,
vorbind parc\ numai pentru sine,

cu capul plecat. Numai c\ o f\cea
la portavoce.

— Doamnelor [i domnilor, eu
respect arta!

Un ropot de aplauze cuprinse
strada. Cristi ridic\ din nou mâna
pentru a le pune cap\t.

— Crede]i c\ eu nu sunt om?!
Crede]i c\ eu nu suf\r din cauza
crizei prin care trece arta?!

Rumoare `n mul]ime, o ezitare
`ntre aplauze [i huiduial\. De fapt,
o combina]ie de aplauze [i
fluier\turi r\zle]e. De data asta,
dirijorul fu acela care lu\ atitudi-
ne [i `ndemn\ mul]imea s\ tac\
printr-un semn ferm al mâinii.

— Doamnelor [i domnilor, pre-
sa e una, arta e alta. Noi, spre de-
osebire de dumneavoastr\, avem
obliga]ia de a prezenta realitatea,
fie c\ ne place sau nu. De a infor-
ma opinia public\…

Ar\t\ cu mâna peste strad\.
Opinia public\ aplaud\. Cori[tii
huiduir\.

O ma[in\ care desp\r]ea `n
drumul ei cele dou\ tabere frân\
brusc, oprind pentru câteva se-
cunde traficul. Un cet\]ean ie[i cu
jum\tate de corp `n afara parbri-
zului [i ]ip\ cu ambele mâini ridi-
cate `n aer:

— ...uuuieeeee, Dinamoooooo!

Apoi ma[ina demar\ `n trom -
b\.

— Oameni buni! De ce nu ne
comport\m noi civilizat? De ce
obstruc]ion\m legea [i nu o l\s\m
s\ hot\rasc\ dac\ am gre[it cu ce-
va fa]\ de dumneavoastr\ sau nu?

Huiduiala porni din nou, din
toate p\r]ile.

— B\, eu nu mai negociez cu
voi! Ne vedem la tribunal!, ame-
nin]\ Cristi corul [i se `ndrept\
spre intrarea ̀ n cl\direa redac]iei.

Corul jurnali[tilor – care se
`nmul]iser\ `ntre timp – alerg\ pe
lâng\ el, ̀ l ̀ nconjur\, ̀ ncercând s\
ob]in\ declara]ii.

— Momentan, n-am nimic de
declarat!, se r\sti Cristi [i la ei.
Voi convoca, la momentul opor-
tun, o conferin]\ de pres\.

Urc\ sc\rile s\rind câte dou\
trepte deodat\, intr\ `ntr-un birou
cu portavocea la gur\ [i url\ c\tre
adjunct:

— B\, fii atent! Noteaz\-]i, c\
ui]i! B\, vreau o anchet\ am\ -
nun]it\ despre fiecare corist din
\sta. Dosare separate cu fiecare
bizon. Unde l-a c\cat m\-sa, ce-a
mâncat, ce [coli are, ce note a luat,
cum a ajuns la cor…Orice chestie
cu care s\-i pârlesc... Ai `n]eles?!

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Corul [i presa

Via]a fic]iunii dup\ o revolu]ie (Polirom, 2016) 
este tot ce s-a dat mai puternic recent `n literatura
român\, `n termenii concre]i ai unei c\r]i 
scrise inteligent. 

O carte care s\ nu plac\ tuturor 



Apare legea antifumat, imediat se
g\sesc b\ie]i buni care s\ ofere
ghidul pentru a fenta prevederile
legale. Ba mai mult, sar ̀ n ajutorul
vicio[ilor inclusiv nefum\torii
sau fo[tii dependen]i de nicotin\,
care spun c\ sus]in cauza celor ca-
re sunt trimi[i ̀ n strad\ s\ fumeze.

Dar dincolo de o lege absolut
necesar\ pentru s\n\tatea a mi-
lioane de oameni, reapare `n so-
cietatea româneasc\ acea r\utate
[i ne`ncredere pe care n-am mai
sim]it-o de prin anii 1990.

Se apropie din nou alegerile [i,
spre deosebire de preziden]iale,
unde disputele locale au lipsit cu
des\vâr[ire, de data asta, vedem

cu ochiul liber cum r\sar intole-
ran]a, punerile la punct abrupte [i
du[m\niile. E adev\rat c\ mare
parte dintre români r\mân ̀ n con-
tinuare dezinteresa]i de politic\ [i
de ceea ce se `ntâmpl\ `n jurul lor,
dar constat\m, pe de alt\ parte,
cum vechi amici se iau la ceart\,
se `njur\ [i aproape se iau la pal-
me, de parc\ pierderea unui post
de primar sau de consilier ar echi-
vala cu sfâr[itul lumii.

Alegerile locale ne ofer\ prile-
jul de a-i cunoa[te mai bine pe cei
din jur, oameni `n care am avut
`ncredere la un moment dat. Par-
tea proast\ e c\ unii sunt atât de
orbi]i de proiectul lor personal,

depind atât de mult de ceea ce se
va `ntâmpla `n ziua urnelor, `ncât
nu mai conteaz\ ce cred ceilal]i
despre ac]iunile lor sau ce le spun
fo[tii amici. 

Apare adesea o r\sturnare atât
de violent\, `ncât r\mâi mut `n
fa]a unor `ntâmpl\ri la care nu
cre deai c\ o s\ ajungi s\ asi[ti
vreodat\. Serile trecute, Traian
B\sescu era prezent (din nou!) la
unul dintre posturile sale „favori-
te“: RTV. Posibil ca b\si[tii s\ fi
savurat apari]ia, `ns\ dac\ ai fi
plecat din ]ar\ `n urm\ cu vreo
doi ani [i ai fi revenit taman `n
timp ce B\sescu era `n platou la
Ciutacu, n-ai fi ̀ n]eles mare lucru.

Tonomatul din urm\ cu ceva
vreme a ajuns acum „domnul zia-
rist“, iar fo[tii servitori ai mogu-
lului au fost `ntre timp reevalua]i. 

Scopul scuz\ mijloacele, alege-
rile `nseamn\ [i votul celor care
se uit\ la RTV sau la Antena 3, dar
schimbarea asta brusc\ de atitu-
dine te face s\ te `ntrebi pân\ un-
de merge compromisul. Ba mai
mult, omul care a sus]inut ani

buni Justi]ia [i DNA-ul a ajuns
atât de jos, `ncât [terge acum pe
jos cu ~nalta Curte, DNA sau SRI.
Nu B\sescu este exemplul cel mai
elocvent pentru ceea ce se petrece
de un an `ncoace, `ns\ surprin -
z\tor, bun\ parte din sus]in\torii
s\i `l urmeaz\ orbe[te. Nu con-
teaz\ ce spune azi fostul [ef al sta-
tului, important e c\ le-o serve[te
celorlal]i cu sete [i se bate el pen-
tru dreptate. C\ e vorba doar de
dreptatea lui [i de libertatea celor
din jurul s\u, e deja alt\ poveste.

Revenind la povestea localelor
de peste mai pu]in de trei luni, ob-
serv\m o confuzie mai peste tot `n
]ar\. Dac\ ne referim doar la Ia[i
[i Bucure[ti, nu vedem solu]ii cla-
re, ci doar fum, spectacol [i iepu-
ra[i trimi[i la `nc\lzire. Sunt per-
sonaje care, la fel ca B\sescu, vor-
beau `ntr-un fel acum doi-trei ani,
pentru ca azi, prin ac]iunile lor, s\-[i
nege singuri vechile afirma ]ii.

Când alegerile sunt aproape si-
gur `ntr-un singur tur [i vezi oa-
meni care anun]\ intrarea `n
curs\ f\r\ a avea nici [ansa de a

ob]ine m\car votul locatarilor
dintr-un singur bloc, `]i pui `ntre-
barea logic\: Cui serve[te candi-
datura cu pricina [i cine i-a `m -
pins `n competi]ie?

E tot mai clar faptul c\ alegeri-
le de anul acesta nu vor `mpros -
p\ta clasa politic\. Acelea[i perso-
naje vor r\mâne la putere, pentru
c\ partidele noi fie nu au for]a de
a se impune, fie au fost deja acapa-
rate de vechii tovar\[i care au
sim]it c\ societatea civil\ le peri-
cliteaz\ pozi]iile.

Dac\ `n urm\ cu [ase luni pu-
team anticipa surprize cu duiu-
mul `n scrutinul pentru prim\rii,
azi, cu dou\ luni `nainte de `nce-
perea campaniei, e tot mai greu de
crezut c\ independen]ii vor spar-
ge marile blocuri.

Riscul cel mare ar putea s\
apar\ dup\ alegerile din acest an.
~n lipsa unei noi garnituri de poli-
ticieni care s\ preia puterea, exis -
t\ pericolul extremismului [i al
grup\rilor populiste. Actualele par -
tide ar trebui s\ `n]eleag\ singure
c\ e u[or s\ câ[tigi ni[te alegeri,
`ns\ e tot mai complicat s\ p\c\ -
le[ti la infinit, f\r\ solu]ii logice [i
clare. Minciuna [i manipularea
nu ]in loc de fapte, iar cap\tul r\b -
d\rii ar putea fi al naibii de aproa-
pe. Caz `n care consecin]ele vor fi
dramatice pentru România.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Nu mai cred a[a ceva. N-o s\ se
`ntâmple. Suntem unde am fost [i
unde vom fi [i de-acum `nainte –
sau cam pe-acolo. România, mare
sau mic\, n-a fost niciodat\ o pute-
re economic\, n-a avut niciodat\
un sistem democratic autentic [i
func]ional [i, ̀ n compara]ie cu Oc-
cidentul civilizat la care ne ra-
port\m mereu, a fost `ntotdeauna
o ]ar\ s\rac\ [i dezorganizat\, cu
oameni s\raci [i dezorganiza]i. E
drept, sistemele politice s-au mai
schimbat, ca pe toat\ planeta, dar
`n linii mari, atunci când era
al\turat\ celorlalte state de pe
con tinent, România a fost mereu
cam `n aceea[i pozi]ie. N-a fost
nici când atât de important\, de
dezvoltat\ [i de potent\ economic

pe cât ne place s\ credem. A fost [i
`n secolul al XIX-lea, [i ̀ n epoca in-
terbelic\, [i `n anii comunismului
ceea ce e [i ast\zi: o ]ar\ s\r\cu]\,
esen]ialmente rural\, cu oameni
nec\ji]i, cu o economie slab dez-
voltat\ [i dezorganizat\, cu re]ele
de transport proaste, cu localit\]i
subdezvoltate, cu o birocra]ie atot-
puternic\ [i centre de putere
cvasi-feudale, cu ierarhii [i struc-
turi de putere medievale, de clan –
`n general, o ]ar\ mai asem\ n\ -
toare cu statele orientale decât cu
cele europene.

România n-o s\ fie niciodat\ o
]ar\ bogat\. Cet\]enii ei n-o s\
tr\iasc\ vreodat\ lini[tit [i con-
fortabil, f\r\ grija zilei de mâine,
cum fac semenii lor din Uniunea

European\ de rangul `ntâi. }ara
noastr\ n-o s\ aib\ niciodat\ un
sistem de drumuri sau o re]ea de
c\i ferate func]ionale [i eficiente –
sau, atunci când o s\ le aib\, `n
Europa de Vest o s\ se practice te-
leportarea. Sistemul na]ional de
s\n\tate o s\ fie la fel de alambicat
[i de prost [i peste cincizeci de ani.
(De fapt, sper s\ r\mân\ m\car
a[a cum e acum, pentru c\ astrele
arat\ c\ s-ar putea degrada [i mai
mult.) Se va cheltui `n continuare
mult, prost [i ineficient [i pentru
s\n\tate, [i pentru `nv\]\mânt,
unii – pu]ini – se vor `mbog\]i, iar
cei mul]i vor muri mai pro[ti [i cu
zece-dou\zeci de ani mai devreme
decât ar fi f\cut-o dac\ tr\iau `n
Elve]ia. Sau chiar `n Croa]ia.

Pe hârtie o s\ se realizeze mul-
te, ca ̀ n anii de aur ai comunismu-
lui. Toate satele vor avea re]ele de
ap\ curent\, create cu bani din
fonduri europene [i care vor
func]iona o zi din trei [i asta doar
la vale, pentru c\ la deal nu urc\
apa. Se vor crea re]ele de canaliza-
re rurale, `n care vor b\lti gunoa-
iele [i excrementele, `ns\ verile
lungi [i c\lduroase ce se progno-
zeaz\ vor usca [i mizeria, trans-
formând-o `n praf purtat de vânt.
{efii de clan [i slugile lor apropia-
te vor tr\i tot mai bine, incredibil
de bine, atingând un nivel de pros-
peritate care i-ar face invidio[i
chiar [i pe civiliza]ii europeni
dac\ i-ar vedea – doar c\ n-o s\-i
vad\, fiindc\, fideli gusturilor lor
seculare pentru lux strident, lide-
rii no[tri ̀ [i vor face ̀ n continuare

vacan]ele ̀ n Dubai [i ̀ n alte locuri
de aceea[i teap\. ~n schimb, ma-
rea majoritate a popula]iei va tr\i
de azi pe mâine, fie din salarii in-
suficiente, fie din pomeni sociale
alocate cu dispre] responsabil din
bugetul statului.

Iar la un moment dat va inter-
veni iar o schimbare, un r\zboi, o
revolu]ie, o r\sturnare a puterii,
care va elimina câ]iva indivizi,
dar nu va schimba mai nimic. Nici
m\car discursurile pesimiste nu
se vor schimba: la fel ca `n secolul
al XIX-lea, la fel ca `n epoca inter-
belic\, la fel ca aici, `n textul de
fa]\, cineva va deplânge `napoie-
rea României [i va spune c\ e mo-
mentul s\, [i s\, [i s\. Momentul a
fost ̀ ntotdeauna [i niciodat\ nu s-a
`ntâmplat nimic. Aici a fost dintot-
deauna a[a. {i a[a va fi mereu.

La noi se mai rostesc `nc\ discursuri despre dezvoltarea economic\ a României,
despre ridicarea nivelului de trai, despre europenizarea ]\rii. Odinioar\, adic\
acum vreo dou\zeci de ani, le auzeam [i le propagam [i eu cu entuziasm, convins
c\ da, desigur, de-acum `nainte putem [i noi prop\[i, c\ [i noi, românii, putem, 
c\ [i ]\ri[oara noastr\ o s\ se occidentalizeze, europenizeze, modernizeze, 
[i c\ tot românul o s\ prospere.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Dintotdeauna [i mereu

Ne `ndrept\m c\tre o zon\ periculoas\ `n evolu]ia
societ\]ii române[ti. Posibil ca puterea [i banii, 
dar mai ales lipsa acestora `n anii grei ai crizei s\ fi
`ntunecat atât de tare min]ile, `ncât nu mai exist\
principii, nu mai exist\ respect [i nici reguli care 
s\ fie respectate. ~n schimb, avem mai pu]in\
construc]ie, dar tot mai mult\ ur\, `ncrâncenare 
[i negare cam peste tot `n spa]iul public.

Ruptura
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Discul lunii: Vilde Frang,
Concertele pentru vioar\ de
Britten [i Korngold „f\r\ o doz\
exagerat\ de zah\r [i fri[c\“

Pentru violonist\, concertul lui
Erich Korngold, „mult neglijat de
lumea muzical\“, ar fi unul dintre
„cele mai valoroase, mai optimiste
concerte“, iar pentru ea, sunetul
Hollywood-ului, ce ì este de obicei
ata[at, nu ar „juca un rol atât de im-
portant“. Este o muzic\ asemenea
„unei p\s\ri ce urc\ din ce ̀ n ce mai
sus [i nu are limite. Nimeni nu o
poate controla [i trebuie s\ i te su-
pui“. Ceea ce o fascineaz\ ]ine de
„incredibila expresivitate [i liris-
mul“ concertului. Ele sunt [i ele-
mentele c\rora le d\ glas jocul lui
Vilde Frang, lipsit de doza de
„schmalz“ vienezo-hollywoodian a
`nregistr\rilor ce l-au avut drept
cap de serie pe Jascha Heifetz, mer-
gând pân\ la Itzhak Perlman [i Gil
Shaham. A spune `ns\ c\ piesa lui
Korngold a fost „neglijat\“ este 
in exact, num\rul `nregistr\rilor
fiind remarcabil, pe toate meridia-
nele [i la toate casele de discuri po-
sibile, cu muzicieni de la Anne-So-
phie Mutter, Vadim Gluzman sau
Chantal Juillet, la Renaud Capuçon,
Benjamin Schmid, James Ehnes,
Arabella Steinbacher etc.

La 30 de ani, Vilde Frang este
ast\zi o violonist\ apreciat\, care

declar\ c\ se simte mai bine ̀ n Ger-
mania decât `n lumea scandinav\,
ce poate ar\ta ca o mic\ Elve]ie,
spune ea, curat\ [i ordonat\, dar
unde muzica nu are o miz\ aparte.
Violonista a intrat ̀ n aten]ia critici-
lor dup\ un concert de mare succes,
la vârsta de 13 ani, `n 1999, la Oslo,
cu Filarmonica local\ [i Mariss
Jansons. Studiile ulterioare, ̀ n Ger-
mania, sub aripa protectoare a lui
Anne-Sophie Mutter, la Hamburg,
cu Kolja Blaher, [i mai ales la Mün-
chen, cu profesoara de mare presti-
giu Anna Chumachenco, au propul-
sat-o `n topul tinerilor violoni[ti. ~n
2012, a fost laureat\ a premiului acor-
dat de Credit Suisse celui mai talen-
tat tân\r artist, la cei 75 de mii de
franci elve]ieni primi]i ad\ugân-
du-se concerte la Festivalul de la Lu-
cerna [i un angajament cu Filarmo-
nica din Viena [i Bernard Haitink. ~n
2013, a fost distins\ cu Premiul criti-
cii germane al discului, ECHO Klas-
sik, pentru cea mai bun\ interpre-
tare a unui concert (cel de-al treilea
disc al ei cu Ceaikovski [i Nielsen).

Ultimul disc compact ap\rut `n
februarie al\tur\ dou\ concerte la
prima vedere foarte diferite, cel de
Korngold [i cel de Benjamin Brit-
ten, ambele compuse la sfâr[itul
anilor 1930, `n Statele Unite, unde
austriacul Korngold avea s\ se ins-
taleze definitiv `n 1938, dup\ An-
schluss, iar Britten provizoriu, de la
mijlocul aceluia[i deceniu pân\ `n
1942, `n calitate de colaborator al
unit\]ii de film a Biroului General
al Po[tei, pentru care scria muzic\
pentru documentare experimen-
tale [i clipuri publicitare. Ambele
concerte s-au bucurat de succes la
premiera american\, cel al lui Brit-
ten ̀ n 1939, urmat\ de una [i la Lon-
dra `n 1941, cel al lui Korngold abia

`n 1947. Concertele au fost `ns\ pri-
mite diferit de pres\. ~n timp ce pie -
sa lui Britten era mult l\udat\ de
„New York Times“ pentru nouta-
tea tehnic\ [i ca o expresie de matu-
ritate pe plan emo]ional, compo -
zi]ia lui Korngold era tratat\ cu dis-
pre] de critici drept un „concert 
ho lly woodian“, plin de melodii „co-
mune [i sentimentale“, caracterizat
de o „mediocritate a ideilor“.

Geneza [i istoria concertului lui
Korngold sunt foarte interesante,
iar autorul livretului discului lui
Vilde Frang, Mervyn Cooke, le rea-
minte[te: gândit ̀ n 1937 pentru Bro-
nislaw Huberman, marele violonist
care fondase un an mai devreme
Orchestra Simfonic\ a Palestinei,
scrierea concertului a evoluat ̀ ncet,
marcat\ de discu]ii despre dificulta-
tea partiturii, pe care Huberman nu
s-a angajat niciodat\ s\ o cânte `n
premier\. ~ncheiat\ `n 1945 [i dedi-
cat\ Almei Mahler-Werfel, care tr\ -
ia [i ea atunci la Holywood, parti-
tura avea s\ fie adoptat\ de celebrul
Jascha Heifetz, care solicita ca par-
tea final\ s\-i fie scris\ cu un grad [i
mai `nalt de dificultate pe plan teh-
nic. Premiera avea loc loc la Saint
Louis, cu Orchestra Simfonic\ lo-
cal\ condus\ de Vladimir Gol-
schmann, `n februarie 1947, iar din
acela[i an se p\streaz\ o transmisie
radio, cu Filarmonica din New York
[i Efrem Kurtz, publicat\ `n 1993
`ntr-o antologie realizat\ de compa-
nia Music & Arts (CD 766-2). Heifetz
avea s\ `nregistreze oficial concer-
tul `n ianuarie 1953, cu Los Angeles
Philharmonic [i Alfred Wa llenstein,
pentru compania RCA Victor.

Vilde Frang l̀ ridic\ acum, sus -
]inut\ perfect de Orchestra Radio
de la Frankfurt [i de dirijorul
James Gaffigan, la o alt\ `n\l]ime,
f\cându-l pe criticul britanic Tully
Potter, aprobat de colegul s\u fran-
cez Jean-Michel Molkhou, s\ co-
menteze zilele trecute pe Facebook
c\ violonista este prima care nu l̀
face s\ se simt\ ca [i cum ar fi luat
„o supradoz\ de zah\r [i fri[c\. […]
Nu m\ pot gândi la o solist\ violo-
nist\ mai interesant\ printre cele
din tân\ra genera]ie“…

Violonist\ norvegian\, Vilde
Frang are, pe lâng\ darul
artistic, [i pe cel al cuvântu -
lului [i, nu o dat\, r\spun-
surile ei la diverse interviuri
ies din obi[nuita limb\, mai
mult sau mai pu]in standard,
utilizat\ de mul]i arti[ti, co -
lorându-i spusele. „Eu sunt
f\cut\ 98% din muzic\, 
exact cum castrave]ii sunt
compu[i 98% din ap\“, ex-
plica ea `ntr-un interviu
acum câ]iva ani, `n care evo-
ca [i felul `n care un concert,
cel de Sibelius `n spe]\, se
dezvolt\ `n interiorul ei oda -
t\ cu ea: „Este un proces
com parabil ascensiunii pe 
un munte, urcându-te pe el
[i apoi devenind muntele 
`n [u[i“. Pe cel mai recent CD
al lui Vilde Frang, ap\ rut 
sub eticheta casei War ner,
violonista al\tur\ [i cânt\
concertele lui Erich Korngold
[i Benjamin Britten. {i o face
cu o u[urin]\ [i o naturale]e
ce au stârnit unanim admi-
ra]ie…

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

~n domeniul muzicii rock, anii 1990
par debaraua `ncerc\rilor chinuite
de revigorare a tipului de cântat cu
voce, dou\ sau trei chitare [i-o tob\.
Numit\ când grunge, când alterna-
tiv, [i sus]inut\ financiar intens,
mi[carea traduce, a[ zice, str\dania
industriei muzicale de-a se opune li-
bert\]ii abia `ntrez\rite, pe care o
etalau tastatura [i butoanele proce-
soarelor inteligente de sunet, con-
trolate fie prin soft, pe computer, fie
direct hardware. Atunci, `n acel ul-
tim deceniu al mileniului, s-a schim-
bat [i s-a democratizat modalitatea
de a compune, `nregistra [i difuza
muzic\, deodat\ cu modificarea
mentalit\]ii omului contempo ran,
pe care numai captivii cli[eelor de -
suete n-o v\d. Anticipat\ [i practi-
cat\ de rockeri cerebrali, cu viziuni
abstracte, „muzica electronic\“
(teh no, rave, trance, house [i alte
vreo 60 de subgenuri) a fost expe-
diat\ ̀ n spa]iul cluburilor [i-al disco-
tecilor, presupuse locuri de perdi]ie
supravegheat\, `n spiritul vremilor
noi. Spre uimirea celor care credeau
c\ asist\ doar la un puseu volatil al
modei, EDM (electro-dance-music)
a c\p\tat vigoare [i frumuse]e, deve-
nind forma preferat\ de expresie [i
de comuniune a genera]iei 2000,
r\spândit\ `n toat\ lumea. Pentru
majoritatea copiilor erei cibernetice,
rockul tradi]ional e la fel de f\r\
noim\ ca [i ciuleandra pentru eschi-
mo[i. Unii sociologi pun asta `n ba-
gajul corporatismului `ntins f\r\
mil\ peste grani]e [i continente,
distru g\torul specificului local [i al
comunit\]ilor `mpietrite. N-a[ com-
bate opinia, nici n-a[ amenda-o. To-
tul se schimb\. Mereu. 

Scooter este numele adoptat prin
1994 de ni[te germani, suficient de
antrena]i ̀ n industria spectacolului,
buni cunosc\tori ai tehnicii, dar cu
educa]ie muzical\ serioas\ [i cu abi-
lit\]i `n combinarea diferitelor sur-
se de inspira]ie. Omul care mi[c\ de
peste dou\ decenii proiectul, asumân -
du-[i imaginea lui reprezentativ\,

e Hans Peter Geerdes, autonumit
H.P. Baxxter. Are o figur\ foarte ex-
presiv\, greu de prins `ntr-un cro-
chiu textual, [i impune ostentativ, ̀ n
maniera unui schelet. Calitatea lui
principal\ st\ `n prezen]a scenic\,
dinamitat\ parc\ de-o ne`ntrerupt\
agita]ie [i poten]at\ de vocea aspr\,
ca un tunet rostogolit din Alpii Ba-
varezi (ironic, cartierul general al
trupei este `n Hamburg!). Nu po]i
r\mâne lini[tit când Scooter urc\ pe
scen\, iar valurile dansului teh no -
(cratic) te cuprind `nainte s\ `n -
ceap\ muzica propriu-zis\! {i dac\
oameni presupus normali explo-
deaz\ concis, trepidând haotic f\r\
s\ reziste contagiunii, cum s\ te mi-
re adora]ia r\sculat\ a milioanelor
de fani, mul]i dintre ei simpatizan]ii
vreunui club de fotbal, nicidecum
p\tima[ii tehnodromului? Trucuri-
le folosite de in citatorul albinos pen-
tru contorsionarea maselor ]op\i -
toare sunt extrem de simple [i efi-
ciente: cuvinte scurte, ca un ̀ ndemn
sportiv, versuri f\r\ enun]uri com -
plica te, ritmuri sufocante. Dar pe
dea supra mugetului de sintetizatoa-
re plute[te, ca zâmbetul celest, un
fragment diafan dintr-o pies\ cele -
br\, un insert vocal de copil(\), recu-
noscut de orice ascult\tor [i re -
ceptat fix ̀ n miezul inimii ap\ sa te de
tensiunea zilei muncite. Praf te face!
Al doilea tip prezent continuu `n
trup\ este Hendrik Stedler a.k.a. Rick
J. Jordan, cl\ par, chitarist [i inginer
de sunet, responsabil cu `n delet -
nicirile (generos zis) componistice.
Al]i trei instrumenti[ti l-au precedat
pe Michael Simon, claviaturistul ca-
re completeaz\ actuala formul\. 

Vreo 20 de titluri de sine st\t\ -
toare populeaz\ discografia Scooter
`n tot atâ]ia ani, f\r\ a socoti single-
urile, compila]iile, bonusurile. Pro-
ductivitatea nu ocole[te repeti]iile;
ele sunt esen]a salatei EDM. Impor-
tant e ̀ ns\ c\ repetitivitatea nu anu-
leaz\ deloc melodia, piesele pot fi
fredonate, chiar [i scandate. C\ pot
fi dansate, se `n]elege de la sine. {i
nu le lipse[te for]a, caracteristica
primordial\ a rockului adev\rat. 

Dup\ atâta zbân]uial\, nu era
sur prinz\tor ca Scooter s\ oboseas -
c\, s\ ias\ din aten]ie, s\ tr\iasc\
din succesele trecute. Dimpotriv\:
discul Ace (2016, Sheffield Tunes/ -
Kontor Records) arunc\ pe ring 
14 piese dinamice. Iar scooteria um-
ple deja stadioane, ca meciurile din
finala campionatelor mondiale [i
cursele de F1...    

Scooteria



Proiectul este un demers performa-
tiv punctual, de investigare a so-
cialului, concretizat `n câteva pro-
duc]ii teatrale preocupate de mo-
mente [i subiecte pozi]ionate `n
planul secund al opiniei publi ce.
Fie din motive de cronologie is-
toric\, `ndep\rtarea temporal\
afectând firesc [i inevitabil me -
moria colectiv\. Ori ca efect al unor
strategii inten]ionate, justificate `n
subsidiar de disconfortul cauzat de
adev\rul istoric [i problematicile
actualit\]ii, mai ales `n privin]a 
unor aspecte legate de evenimente
petrecute `n deceniile apropiate de
noi [i mai proaspete `n amintire.
Proiectul a mai `n semnat [i un
turneu prin ]ar\ cu produc]iile res -
pective, pe hart\ `nscriindu-se
ora[ele Târgovi[te [i Ia[i. 

Ce-ar fi dac\ am [ti [i Pentru c\
meri]i, cele dou\ rezultate scenice
ale Platformei de Teatru Politic 2015,

au `n comun matricea modului de
producere. Sunt rezultatul unor
practici colaborative, `n care echi -
pa este implicat\ `n egal\ m\sur\
`n toate etapele conceperii, de la
alegerea temei, a episoadelor reve-
latoare, la documentarea lor, „scrie -
rea“ textului de spectacol [i ima -
ginarea „regiei“ ̀ n]eleas\ ca parcurs
a tot ceea ce se afl\ [i se `ntâmpl\
`n scen\. Complet diferit de teatrul
canonic, deci, fi[ele posturilor ar -
tistice se blureaz\, se `ntrep\ -
trund, toat\ lumea trebuie s\ [tie
[i s\ fac\ de toate, `ntr-un brain-
storming creativ, cu evidente be -
neficii. Nici ̀ n teatrul clasic distinc -
]ia dintre contribu]ia regizorului
[i a tovar\[ilor s\i (scenograful,
compozitorul, coregraful, actorii)
nu e tran[ant\, `ns\ `n teatrul do -
cumentar, curent `n care se inte-
greaz\ proiectele Platformei, echi -
pa este dinamul mecanismului de
crea]ie `ntr-un regim egalitar. 

Ce-ar fi dac\ am [ti a a[ezat sub
lupa performativ\ câteva episoade
din lunga list\ a revoltelor munci-
tore[ti din perioada 1918-2000, sur-
prinse ̀ n diverse etape, din unghiuri
[i perspective variate. Grupul de
crea]ie i-a inclus pe M\d\lina
Brân du[e, Paul Dunca, Adela Ia-
coban, Mihaela Michailov, Monica
Marinescu, Katia Pascariu, Ale -
xandru Potocean, C\t\lin Rulea,
David Schwartz, Ionu] Sociu, An-
drei {erban, Marius Bogdan Tu-
dor. To]i [i-au f\cut ucenicia artis-
tic\ `n teatrul independent, prac-
ticând forme de teatru politic, de
art\ implicat\ `n dezbaterea sce-
nic\ a tematicilor fierbin]i ale zilei.
Pozi]ia de responsabil al angrena-
jului a fost asumat\ de David
Schwartz, care subliniaz\ de fie -
care dat\ `n pres\ [i `n discu]iile
postspectacol dimensiunea coope -
ra tiv\ a realiz\rii. Scenariul include

pove[ti prefa]ate, postfa]ate [i co-
late de intermezzo-uri din Arima-
nia sau }ara Bune`n]elegeri, de
Iuliu Neagu-Negulescu, lucrare
scris\ `n deten]ie, `n 1923, despre o
lume ideal\ `n care binele social a
instaurat egalitatea [i dreptatea
absolute. Scurte fragmente din
aceast\ utopie pu]in cunoscut\
plombeaz\ ̀ ntr-un registru apropi-
at de SF tablouri reale desprinse
din trecut cu revolta tipografilor
din 1918, greva minerilor din 1929,
pove[tile lui Haia Lif[i], Vasile
Paraschiv etc. Cel mai apropiat de
noi e cazul lui Virgil S\hleanu, li -
derul sindicali[tilor de la Tepro Ia[i,
asasinat pentru c\ lupta `mpotriva
unei privatiz\ri dovedite ca one -
roas\. Pe acest fond factual sunt
chestionate estetic etape importan -
te din devenirea României – Mica
Unire, momentul interbelic, comu-
nismul, prima decad\ de li bertate.
{i demitizate, prezentate nu prin
ochii istoriografiei oficiale, ci prin
biografii strivite de marea roat\ a
istoriei care se `nvârte continuu [i
adesea nu are r\bdare cu indivizi
[i vie]i singulare, unele exemplare,
consemnate, totu[i, dar uitate prin
arhive. Textul de spectacol e [i do -
cumentar [i fic]ional, leag\ infor-
ma]ii, statistici, fragmente din
dosare de tribunal, din pres\, de-
clara]ii ale celor impli ca]i, ale
rudelor, m\rturii de istorie oral\.
No]iunea de personaj exist\, dar e
pulverizat\ `n cei [ase interpre]i
care recompun caleidoscopic nara -
]iuni petrecute odinioar\. Inter-
pre]ii (trei actori, trei actri]e), cos-
tuma]i identic, evolu eaz\ `ntr-un
perimetru organizat hexagonal, `n
care publicul e dispus pe [ase la-
turi, oarecum radial. Am reg\sit
influen]e din zorii tea trului docu-
mentar, aceast\ „inven ]ie“ pur bri-
tanic\, diseminat\ `n `ntreaga

lume, din theatre-in-the-round-ul
lui Peter Cheeseman [i tribunal
plays-urile lui Nicholas Kent. Re -
darea echidistant\, câte un strop de
comic picurat cu chib zuin]\, aus-
teritatea voit\, simplitatea, aban-
donarea zorzoanelor specifice tea -
trului tradi]ional ga ran  teaz\ abor-
darea clinic\ [i vi ziunea obiectiv\.
Atâta cât se poate `n arte.     

Pentru c\ meri]i, cel de-al doilea
volet scenic al Platformei de Tea tru
Politic 2015, e un „proiect obser -
va]ional de art\ activ\“ gestio nat de
Bogdan Georgescu. Autor de tea -
tru, c\ci f\r\ excep]ie, scrie [i mon-
teaz\, Bogdan Georgescu a coordo-
nat o echip\ ce i-a mai inclus pe Se -
ver Andrei, Irina Gâdiu ]\, Vlad
Georgescu, Andrei Ioni]\, Sânziana
Nicola, Mihaela Sârbu. Cum am
con sacrat spectacolului o analiz\
tot sub acest chapeau de rubric\ (`n

septembrie anul trecut), nu revin
cu detalii asupra lui. Subiectul
abor dat vizeaz\ libertatea femeii
din România de a fi propria st\pân\
[i din punct de vedere al corpo-
ralit\]ii, libertate exprimat\ [i prin
hot\rârea de a p\stra o sarcin\ sau
de a renun]a la ea.

Platforma de teatru politic 2015
are meritul de a fi o grupare care
[i-a urm\rit tenace manifestul teo-
retic `n practicile teatrale [i `n
semnele scenice ale acestora: Ce-ar
fi dac\ am [ti [i Pentru c\ meri]i.
Arta grup\rii dozeaz\ `n ameste-
curi optime factualitate [i fic]iune,
generând forme estetice puternic
implicate civic, crezând ̀ n puterile
transformatoare ale teatrului. ~ntr-un
timp istoric când societatea româ -
neasc\ are mare nevoie de schim-
bare, iar teatrul, cu for]ele lui, poa -
te contribui la ea. 
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Rezultat direct al finan -
]\rii printr-un grant ofe -
rit de Norvegia, Islanda,
Lichtenstein [i Guvernul
României, Platforma de
Teatru Politic 2015 este
„un proiect teatral [i edu-
ca]ional care `[i propune
s\ arhiveze, s\ documen -
teze [i s\ dezbat\, prin
intermediul unor specta-
cole de teatru [i ateliere,
istorii marginalizate [i ig-
norate adesea de sisteme
care `[i produc propriile
nara]iuni de legitimare,
pentru a-[i justifica
pactul cu «istoria conve -
nabil\»“, cum zice clar
manifestul grup\rii. 

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

Platforma de Teatru Politic 2015

Pentru c\ meri]i, de Bogdan Georgescu
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Toat\ lumea e de acord:
Ia[ul are nevoie repede
de un mall cultural

C\t\lin Hopulele

Ideea `nfiin]\rii acestei s\li de
spectacole, la nivelul ora[ului, a
fost `naintat\ de c\tre managerul
Filarmonicii de Stat „Moldova“
din Ia[i, Bujor Prelipcean. ~ntr-o
serie de interven]ii publice, cât [i
`n interviul acordat luna trecut\
pentru „Suplimentul de cultur\“,
violonistul a precizat c\ a avut de
mai multe ori inten]ia de a aduce
un mare artist, care ar fi strâns
zeci de mii de oameni, c\ ar fi pus
`n scen\ „spectacole grandioase“,
dar c\ `n Ia[i nu exist\ o sal\ sufi-
cient de mare care s\ le ad\pos-
teasc\. Sala Teatrului Na]ional

„Vasile Alecsandri“ din Ia[i are o
capacitate de 750 de locuri, una
`ndeajuns pentru orice fel de repre-
zentan]ie teatral\ sau chiar de
oper\, `ns\ insuficient\ pentru un
spectacol de amploare care s\ me-
rite s\ fie apreciat [i vizionat de cel
pu]in 1.000 de persoane. 

Municipalitatea are la dispozi -
]ie dou\ s\li cu capacitate ridicat\,
dar Casa Sindicatelor este `n pre-
zent ̀ nchis\ [i a devenit improprie
actului artistic, conform declara -
]iilor primarului interimar Mihai
Chirica, ̀ n timp ce Casa de Cultur\
a Studen]ilor are o sal\ mare,
`nc\p\toare, dar, de asemenea, ne-
potrivit\ pentru marile spectacole.

„Cu siguran]\ ar fi nevoie de un
astfel de spa]iu, fiindc\, f\r\ dis-
cu]ii, Ia[ul are pu]ine locuri care
sunt generoase pentru art\. S-ar
putea face un centru cultural pur
[i simplu al Ia[ului, care s\ fie un
complex de s\li culturale cu diver-
se func]ii, dar s\ fie [i s\li de spec-
tacole. Noi, la Universitatea de Ar-
te, ne-am gestionat situa]iile [i asi-
gur\m ceea ce este nevoie pentru
un eveniment care ne prive[te pe
noi sau publicul imediat, dar pen-
tru ceva deschis publicului larg nu
avem un astfel de spa]iu“, a decla-
rat prof.dr. Atena-Elena Simiones-
cu, rectorul Universit\]ii de Arte
„George Enescu“ din Ia[i. 

S-ar umple, la unele
evenimente, [i o sal\
de 3.000 de locuri

Problema absen]ei unei astfel de
s\li este cunoscut\ cel mai bine `n
rândul organizatorilor de mari
eve nimente, chiar [i concerte.
Dup\ cum au declarat pentru „Su-
plimentul de cultur\“ mai multe
voci avizate din domeniu, `n mo-
mentul `n care o trup\ renumit\
decide s\ vin\ `n Ia[i, i se propun
o serie de destina]ii la care ar pu-
tea s\ ajung\ cu u[urin]\ – acce-
sul cu avionul, al camioanelor cu
suportul tehnic etc. –, iar Ia[ul este
evitat tocmai din motivul c\ nu

exist\ o solu]ie de avarie pentru a
putea g\zdui un eveniment de ma-
re amploare indoor. „Cu siguran -
]\ c\, da, cred c\ e o `ntrebare mai
mult retoric\. Ia[ul trebuie s\
aib\ un spa]iu de cel pu]in 1.000 de
locuri, dac\ nu chiar mai mult,
m\ gândesc la o sal\ de 2.000, poa-
te chiar 3.000 de locuri“, a declarat
Florin Mindirigiu, CEO al firmei
Abplus Events, care a adus pe
pia]a din Ia[i, printre altele, [i
conceptul Festivalului Interna]io-
nal al Educa]iei (FIE), preluat
apoi de c\tre Prim\ria Municipiu-
lui Ia[i. Acesta a mai specificat [i
faptul c\ o astfel de sal\ nu trebuie
s\ fie construit\ dup\ un format

Dup\ ce Ia[ul s-a `mpleticit `n drumul spre
ob]inerea titlului de Capital\ European\ a
Culturii, un titlu care ar fi generat o finan -
]are substan]ial\ (pe proiecte sau investi]ii
directe), capitala Moldovei caut\ s\ `[i
reg\seasc\ echilibrul. Iar `n ceea ce prive[te
investi]iile viitoare, `n infrastructur\ `n
principal, de[i cu un buget infinit mai
sub]ire, reprezentan]ii mediului cultural

ie[ean spun c\ acestea trebuie gândite `n
func]ie de nevoi [i nu de preferin]e. Iar unul
dintre cele mai mari minusuri `n dezvoltarea
unui ora[ atractiv din punct de vedere cul-
tural este lipsa unei s\li mari de spectacole,
`n care s\ `ncap\ `ntre o mie [i trei mii de
oameni. O sal\ `n care s\ se poat\ organiza
manifest\ri pe atât de grandioase pe cât le
v\d organizatorii lor [i pe atât de atractive

pentru publicul din toat\ ]ara precum le
doresc finan]atorii. O sal\ care s\ fie cas\ Fi-
larmonicii – una dintre cele mai active insti-
tu]ii culturale ie[ene [i una dintre cele mai
vitregite –, dar [i o sal\ `n care s\ poat\ in-
tra, ca la ele acas\, Teatrul, Opera sau marii
arti[ti ai lumii, care ocolesc momentan Ia[ul,
fiindc\ orice concert organizat risc\ „s\
pice“ dac\ vremea se dovede[te capricioas\.
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fix sau rigid, spa]iile putând fi mo-
dulate [i transformate `ntr-o serie
de mici zone culturale. „Avem ex-
perien]a Poloniei, care a `n]eles
foarte rapid acest lucru [i a dez-
voltat `n marile ora[e s\li mari de
concerte. De fapt, sunt multifunc -
]ionale, `n ele se pot face [i eveni-
mente [i concerte, pentru c\ nu ai
putea tr\i doar din concerte. {i
atunci vii cu spa]ii multifunc]io-
nale, care servesc [i ca spa]iu de
conferin]e, de concerte, dar [i de
alte activit\]i“, a precizat Florin
Mindirigiu. 

Acesta a dat ca exemplu con-
cret prima edi]ie a FIE, când din
cauza vremii concertul „Clasic
300“ a trebuit s\ fie mutat `n Sala
Polivalent\, un spa]iu „care nu 
este deloc adecvat“. Iar organiza-
rea `n aer liber a unor astfel de
manifest\ri artistice mai vine la
pachet cu un risc, atunci când
sunt implicate nume importante –
dac\ vremea nu este bun\, concer-
tul se anuleaz\, dar onorariul r\ -
mâne pl\tit. „Atunci a fost un mo-
ment `n care eu, personal, am
sim]it ce `nseamn\ s\ nu ai o sal\
`n care s\ po]i muta un concert.
Sunt zeci de concerte pe care nu
po]i s\ le aduci `n Ia[i decât dac\
le faci `n aer liber. {i dac\ le faci
a[a, ai doar dou\ sau trei luni de
var\ cu risc major, iar arti[tii au o
clauz\ foarte clar\ – dac\ vremea
nu e bun\, spectacolul nu se ]ine,
dar ei onorariul oricum ]i-l per-
cep. Pentru organizatori e foarte
greu s\ fac\ asta, trebuie s\ `]i
asumi r\spunderea“, a ad\ugat
acesta. 

„Ce alternative sunt
pentru un concert 
de jazz?“

Drago[ Bâsc\, managing partner
la compania organizatoare de eve-
nimente Twin Arts, care a activat
pentru o perioad\ [i `n Ia[i [i care
`nc\ mai aduce concerte c\tre ca-
pitala Moldovei, sus]ine o idee si-
milar\ – existen]a unei astfel de
s\li este prioritar\ [i ]ine de co -
nectarea la realitatea cultural\ in-
terna]ional\. „Este o utopie s\ as-
piri la dezvoltarea pie]ei culturale
[i la conectarea ei la realitatea in-
terna]ional\ f\r\ s\ investe[ti `n
infrastructura de eveniment. O
sal\ de concerte cu acustic\ bun\,
sistem de sunet performant [i un
pian de top nu ar trebui s\ lip-
seasc\ din nici un ora[ mare din
]ar\. Ce alternative are `n acest
moment un organizator de eveni-
mente pentru un concert de jazz
sau muzic\ clasic\, de exemplu?
Cum poate el asigura cerin]ele
arti[tilor?“, a declarat Drago[
Bâsc\. El a mai spus c\ un astfel
de proiect trebuie s\ fie cap de
agend\ `n plan cultural `n orice

ora[, inclusiv `n Ia[i, [i c\ acesta
trebuie dezvoltat, s\ nu r\mân\
doar ideea construirii unei s\li
mari de concerte. 

Drago[ Bâsc\ a sugerat conce-
perea unui proiect de hub cultural
unde, pe lâng\ acest spa]iu ̀ n care
s\ fie organizate concertele, s\
existe [i un centru multimedia,
s\li modulare pentru evenimente
mai mici, o cafenea, spa]ii de re-
peti]ii pentru arti[ti sau spa]ii de
lucru pentru freelanceri. „Toate
aceste activit\]i pot genera veni-
turi suplimentare, care s\ fac\
`ntregul proiect sustenabil. Dac\
exist\ interes real [i nu doar elec-
toral, conduc\torii temporari ai
ora[ului ar trebui s\ invite to]i an-
treprenorii culturali la o discu]ie
pe aceast\ tem\, s\ le solicite ex-
pertiza [i s\ se apuce de lucru“, a
ad\ugat Drago[ Bâsc\.

O sal\ nou\, mai ieftin\
decât alte renov\ri

Chiar [i oamenii de teatru sus]in
c\ Ia[ul are nevoie de o sal\ `n ca-
re s\ se organizeze spectacole de
mare amploare, nu doar de teatru,
din acest punct de vedere Teatrul
Na]ional dispunând de un spa]iu
proasp\t restaurat cu cele aproxi-
mativ 750 de locuri. „Ce `i lipse[te
realmente Ia[ului acum este o
sal\ modern\, nou\, de concerte,
un spa]iu spectaculos [i arhitectu-
ral, [i ca utilitate cultural\. O
cl\dire multifunc]ional\, cu mai
multe perimetre, unele de concer-
te – filarmonice sau de alt gen –, al-
tele de dans contemporan, spa]ii
modulare, apte s\ g\zduiasc\ [i
repeti]ii [i spectacole variate, fie
ale creatorilor ie[eni, fie ale unor
invita]i. Un spa]iu cu dot\ri de
scenotehnic\ la nivelul zilei, care
s\ atrag\ prin `nf\]i[area lui [i
prin ceea ce se petrece acolo, s\
stimuleze inova]ia [i formele ac-
tuale de expresie artistic\“, a spus
Olti]a C`ntec, critic de teatru. 

Aceasta argumenteaz\ c\ un
astfel de proiect ar putea costa
chiar mai pu]in decât renovarea
cl\dirii Filarmonicii, care are
acum multe spectacole la Teatrul
„Luceaf\rul“, pe o scen\ care este,
dup\ cum a spus [i Bujor Prelip-
cean `n interviul acordat „Supli-
mentului de cultur\“, prea mic\
pentru orchestr\, `n special când
este acompaniat\ de cor, mai ales
c\ aceasta nu are acustica potri-
vit\ unor astfel de concerte. „Edi-
ficiul acesta nou de care zic [i `n
necesitatea c\ruia cred s-ar putea
ridica `n timp mai scurt decât du-
reaz\ `n România orice restaura-
re. {i l-a[ vedea imaginat exclusiv
`n urma unui concurs interna]io-
nal de proiecte de arhitectur\“, a
ad\ugat Olti]a C`ntec.

{i arti[tii plastici 
au nevoie de un spa]iu
expozi]ional mare

Construirea unei s\li care s\
poat\ fi modificat\ `n func]ie de
necesit\]i ar ajuta inclusiv arti[tii
plastici din Ia[i. Felix Aftene,
pre[edintele Uniunii Aristi[tilor
Plastici din Ia[i, a explicat c\ o ast-
fel de sal\ nu este doar o dorin]\,
ci o necesitate prioritar\ spre care
ar trebui s\ se investeasc\. El a
dat ca exemplu ora[ul Cluj-Napo-
ca, unde `n fosta Fabric\ de Pen-
sule din ora[, ONG-uri cu activita-
te cultural\ au format un mall cul-
tural, `n care convie]uiesc mai
multe categorii de arte [i de arti[ti
`n acela[i timp, iar `n Ia[i s-ar pu-
tea face acela[i lucru. „Ideal ar fi
ca toate aceste lucruri s\ poat\ fi
la un loc. S\ po]i avea un spa]iu
cultural ̀ n care s\ vii pentru dans,
dar s\ vezi chiar expozi]ii, teatru
contemporan, a[a cum se `ntâm -
pl\ `n marile malluri culturale
din afar\ sau chiar de la noi, din
Cluj-Napoca. Evident c\ mi-a[
dori s\ fie un astfel de spa]iu la
Ia[i“, a declarat Florin Aftene.
Acesta `ns\ a mai eviden]iat o ne-
cesitate – ca astfel de spa]ii s\ nu
fie construite la periferia Ia[ului,
`n zone restrictive pentru publicul
de larg consum, c\rora le sunt me-
nite, ci `ntr-o zon\ central\. „Sper
s\ nu fie a[a cum se aude acum, de
Zona Industrial\, de spa]iul post -
industrial românesc, mi se pare o
foarte mare prostie. Ia[ul este un
ora[ care a avut `n centru Acade-
mia de Art\, care acum a ajuns pe
S\r\riei, unde nu este un loc foar-
te r\u, dar cred c\ aceste spa]ii
culturale trebuie s\ fie `n centrul
unui ora[. Mai ales c\ Ia[ul, oricât
ne l\ud\m, r\mâne totu[i un ora[
destul de s\r\cu], dar care are un
motor foarte puternic – univer-
sit\]ile ce aduc elevi [i studen]i
c\tre aceast\ zon\ cultural\“, a
declarat artistul ie[ean. 

~ns\ cel mai important lucru,
crede acesta, nu este finan]area
construirii exclusive a spa]iului
respectiv [i atât. El consider\ c\
trebuie finan]ate [i programe de
reac]ie, spa]ii de reziden]e, trebu-
ie deschise por]ile interna]ionale
[i forjate o serie de leg\turi cu ma-
rii curatori [i arti[ti ai lumii pen-
tru ca, prin astfel de conexiuni, s\
poat\ pleca `n str\in\tate, s\ ex-
pun\, [i arti[ti ie[eni. „Trebuie s\
fie un spa]iu viu“, a mai spus Fe-
lix Aftene, argumentând c\, ̀ n pre-
zent, nu exist\ un loc `n Ia[i `n ca-
re un artist mare s\ poat\ veni s\
expun\. „Avem doar Galeriile UAP,
care sunt mici, pentru expozi]ii
personale, de autor. Nu avem un
spa]iu ca sala Victoriei de pe vre-
muri. Acum sper\m s\ se des-
chid\ Palatul Culturii, `n aprilie,

[i s\ aib\ [i un segment de art\
contemporan\, pentru c\ ei `[i ex-
pun momentan doar piese din pa-
trimoniu“, a conchis acesta. 

~n hârtiile prim\riei, 
ar merge construite
dou\ s\li

Proiectul unei astfel de s\li exist\
de mai mul]i ani, la nivel declara-
tiv, ̀ n inten]iile municipalit\]ii lo-
cale. Primarul interimar Mihai
Chirica sus]ine chiar c\ au existat
recent discu]ii pe marginea ridi -
c\rii unei s\li de spectacol care s\
fie polivalent\, dar nu din punct
de vedere sportiv, ci una care s\
poat\ ad\posti mai multe catego-
rii de evenimente. ~n mod concret,
exist\ `ns\ ini]iat\ doar o docu-
menta]ie tehnic\ pentru organiza-
rea unui concurs de solu]ii `n ve-
derea ridic\rii unei astfel de s\li
de spectacole, iar una dintre va-
riantele luate `n calcul este Hotel
Europa. „Construirea acesteia 
este mai mult decât important\
pentru c\ nici unul dintre specta-
cole, cu excep]ia celor de oper\ [i
teatru, nu sunt desf\[urate `n
condi]ii cât de cât normale. Exist\
sala de la Casa Studen]ilor [i cea
de la Teatrul «Luceaf\rul», dar
dac\ `[i pune cineva mintea s\ va -
d\ care este calitatea acelor s\li,
probabil c\ ar ajunge la fel cum 
este acum sala de la Casa Sindica-
telor, cu 1.200 de locuri, care st\
`nchis\. Nu mai corespund nici
elementelor de confort [i nici rigo-
rilor impuse de lege privind aglo-
mer\rile de mul]ime. Multe lu-
cruri sunt deficitare [i trebuie s\
ne gândim c\ s-ar putea s\ ajun-
gem `n situa]ia `n care s\ nu mai
putem sus]ine spectacole impor-
tante, fiindc\ nu mai avem unde“,
a declarat Mihai Chirica. 

Printre proiectele despre care
primarul interimar sus]ine c\ se
afl\ `n planurile municipalit\]ii
se num\r\ [i aceast\ sal\ de spec-
tacole, despre care spune c\ ar tre-
bui s\ se afle `ntr-o zon\ central\.
Mai mult, acesta argumenteaz\
c\, la modul ideal, ar trebui gândi-
te cel pu]in dou\ astfel de s\li –
una `n care s\ se desf\[oare con-
certele care sunt `mpinse, din
lips\ de solu]ii, c\tre Sala Poliva-
lent\, dar [i o sal\ care s\ poat\
ad\posti Filarmonica [i Opera.
Dac\ pentru Filarmonic\ solu]ia
s-ar reg\si `n adaptarea Cinema-
tografului Victoria, pentru Oper\
ar trebui construit\ o cl\dire
nou\. 

„~n momentul de fa]\, p\rerea
mea personal\ este c\ nu exist\ di-
vergen]e de opinie `ntre Oper\ [i
Teatru. Dac\ v\ duce]i `n parcare,
ve]i vedea c\ stau acolo recuzitele
amândurora, pe holuri la fel, nu
au un spa]iu vital `n care s\ `[i
poat\ desf\[ura activitatea“, a
mai spus Mihai Chirica. 

Nu este `ns\ nici sigur [i nici
evident de unde ar putea proveni
fondurile necesare ridic\rii aces-
tor cl\diri [i edificii, nici un ori-
zont de timp `n care ele ar putea fi
oferite publicului ie[ean. ~ns\ ac-
torii culturali ie[eni sus]in c\ vre-
mea discu]iilor este de mult timp
apus\ [i c\, `n acest momente, da -
c\ se dore[te cu adev\rat sus]ine-
rea Ia[ului `n drumul s\u de a-[i
certifica pozi]ia de capital\ a cul-
turii române[ti, primul pas trebu-
ie f\cut prin investi]ii semnificati-
ve `n infrastructur\. Investi]ii a
c\ror durat\ de implementare s\
se `ntind\ pe zece ani, cum a fost
cazul renov\rii cl\dirii Teatrului,
[i care s\ fie puse `n aplicare din-
colo de orice r\fuial\ politic\ sau
orgoliu managerial.

Sala Polivalent\ din Ia[i, „preg\tit\“ pentru concertul „Clasic 300“ din cadrul 
FIE 2013. Evenimentul, pl\nuit ini]ial a avea loc `n aer liber, a trebuit mutat 
`ntr-un spa]iu total impropriu pentru un eveniment de un asemenea calibru
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Când trecutul `]i
telefoneaz\ insistent

Eli B\dic\

Ca s\ nu te pierzi `n cartier, carte
ap\rut\ `n Fran]a, la Gallimard,
chiar pe vremea când Modiano
era anun]at ca fiind noul laureat
al Premiului Nobel pentru Litera-
tur\ (octombrie 2014), a fost publi-
cat\ la noi anul acesta, spre
sfâr[itul lui ianuarie, `n colec]ia
„Biblioteca Polirom“, seria „Esen -
]ial“, `n traducerea M\d\linei
Vatcu. O bucurie, a[adar, s\-l po]i
citi pe scriitorul francez ̀ ntr-o tra-
ducere atât de proasp\t\, s\ con-
sta]i c\ nu [i-a schimbat deloc sti-
lul [i c\ poate da din ce `n ce mai
multe c\r]i valoroase. 

A[a cum ne-a obi[nuit, `n Ca s\
nu te pierzi `n cartier, Modiano
pune `n lumina reflectoarelor un
personaj care ajunge s\ deco-
jeasc\ i]ele trecutului foaie cu foa-
ie, pân\ `n punctul dureros al
abandonului. Spre deosebire de
alte c\r]i `ns\, protagonistul nu
intr\ ̀ n acest infern al amintirilor
de bun\ voie, este silit de circum-
stan]e, de apari]ia trecutului `n
via]a sa. 

Jean Daragane este un scriitor
trecut de [aizeci de ani, care tr\ -
ie[te `ntr-o singur\tate depli n\,
`ntr-un ora[ care `l respinsese – la
`nceputul c\r]ii [tim c\ acesta nu
a mai vorbit cu nimeni ̀ n ultimele

trei luni. ~[i contempl\ lini[tea [i
`[i exerseaz\ privirea – copaci,
flori, Buffon (singurul scriitor pe
care `l mai tolereaz\). Universul `i
este perturbat de un telefon, tele-
fon care sun\ sau nu `n aproape
fiecare capitol (nenumerotat), dar
care va fi prezent `n mintea [i
via]a lui Daragane `n fiecare clip\
de atunci `ncolo, tocmai pentru c\
aduce cu el trecutul – „...tot trecu-
tul acesta devenise atât de str\ve-
ziu cu timpul... o cea]\ care se risi-
pe[te sub razele de soare“ (pg. 11).
Un trecut care s-a vrut uitat, dar
care se `ntoarce [i cere l\muriri,
reveniri, decup\ri, redescoperiri.
{i, mai ales, curaj. Curaj pentru a
intra ̀ n adâncul s\u [i a fora piese
identitare de puzzle. 

„O voce ml\dioas\ [i amenin -
]\toare“ este prima „fa]\“ a trecu-
tului, de la cel\lalt cap\t al firului
telefonic. Vocea cere o `ntâlnire
pentru a `napoia o agend\ pierdu -
t\ de Daragane cu o lun\ `n urm\
[i g\sit\ sub o banchet\ dintr-un
restaurant de la Gare de Lyon. In-
terlocutorul se prezint\ mai târ-
ziu, abia atunci când se v\d la o
cafenea de pe rue de l’Arcade: Gil-
les Ottolini. Acesta din urm\ vine
`nso]it la `ntâlnire de o prieten\
cel pu]in la fel de misterioas\ ca
el: Chantal Grippay. De[i scriito-
rul nostru vrea s\ `ncheie cât mai
repede afacerea, Ottolini prelun-
ge[te discu]ia astfel `ncât s\ i se
permit\ s\ m\rturiseasc\: „E ci-
neva peste al c\rui nume am dat
`n agenda dumneavoastr\. M-ar
ajuta s\-mi oferi]i câteva informa -
]ii despre el...“. Guy Torstel este
cea de-a doua fa]\ a trecutului,
una care apare atât `n agenda lui
Daragane de zeci de ani, cât [i `n
primul s\u roman, Tenebrele ve-
rii. Acesta refuz\, ini]ial, s\ [i-l
aminteasc\ pe Torstel; `ns\, trep-
tat, for]at de Ottolini [i prietena
sa, va recupera din cotloanele me-
moriei pasaje relevante referitoa-
re la acel personaj. 

Cu pa[i mici, provocat fie de mi-
tomanul Ottolini, fie de tân\ra [i
t\cuta Chantal, fie prin convorbiri
telefonice, fie prin vizite inoportu-
ne, Jean Daragane merge pe firul
trecutului [i extrage de acolo ju -
m\t\]i de amintiri ca ni[te fotogra-
fii `ng\lbenite de vreme, vagi, con-
fuze, revelatoare. Cu adev\rat vi-
tal\ `ntregului s\u parcurs este
Annie Astrand, iar toate drumuri-
le duc c\tre ea, femeia-surogat de
mam\ ori poate prim\ iubire. 

Interesant\ este [i ̀ ntrep\trun-
derea dintre via]\ [i fic]iune, lu-
mea exterioar\ [i cea interioar\,
respectiv raporturile pe care Mo-
diano le stabile[te, prin Daraga-
ne, `ntre via]\ [i literatur\. De
exemplu: „Scriitor. De ce s\ nu-i
m\rturiseasc\ adev\rul? Scrisese
Tenebrele verii ca pe afi[ul unui
caz de dispari]ie. Cu pu]in noroc,
cartea avea s\-i atrag\ aten]ia [i
ea i-ar fi dat un semn de via]\. As-
ta fusese-n mintea lui. Nimic mai
mult“ (pg. 93).

Ori: „Daragane nu `n]elesese
niciodat\ de ce s\ vâri `ntr-un ro-
man o fiin]\ care a `nsemnat mult
pentru tine. Odat\ strecurat ̀ ntr-un
roman, de parc\ ar fi trecut
printr-o oglind\, omul acela avea
s\-]i scape pentru totdeauna. 
N-avea s\-[i mai p\streze via]a lui
real\. L-ar fi condamnat la nefi-
in]\  (...) `n Tenebrele verii, singu-
ra pagin\ din carte care i-ar fi pu-
tut atrage aten]ia lui Annie As-
trand era aceea cu scena `n care
femeia [i copilul intr\ ̀ n micul bu-
tic de fotografii la minut de pe
boulevard du Palais“ (pg. 69). 

Izul detectivistic – telefoane,
urm\riri, ̀ ntâlniri, mister, perico-
lul resim]it dup\ fiecare col], un
dosar al unei anchete, sustras de

la poli]ie, frica de a continua, o ro-
chie neagr\ cu dou\ rândunele
galbene, o fotografie pentru un
pa[aport fals, `n care nu vrei s\ te
recuno[ti, o libr\rie bizar\, nume
pe care ai `ncercat zeci de ani s\ le
ui]i, afaceri clandestine, un bile]el
`mp\turit `n patru cu mesajul „ca
s\ nu te pierzi `n cartier“, o crim\
etc. – creeaz\ suspans [i poart\
lectura pagin\ dup\ pagin\. 

Cu toate acestea, timpul este,
de fapt, vedeta romanului, iar me-
moria, nesiguran]ele, durerea, de-
ziluziile, clarobscurul, imprecisul
[.a. sunt cele care ̀ i dau consisten -
]\. Patrick Modiano are, `n mod
categoric, o scriitur\ aparte, inte-
ligent\, cu dialoguri bine strunite
[i fraze ritmate [i poetice. E un de-
liciu s\-l cite[ti. {i s\ vezi Parisul
prin ochii personajelor lui. 

Nu g\sesc o `ncheiere mai po-
trivit\ pentru aceste rânduri de-
cât citatul pe care Modiano l-a ales
ca moto pentru Ca s\ nu te pierzi
`n cartier:

„Nu pot `nf\]i[a realitatea fap-
telor, din ea pot face cunoscut\
numai umbra“ – Stendhal. 

Patrick Modiano, Ca s\ nu te pierzi `n
cartier, traducere din limba francez\ 
de M\d\lina Vatcu, Polirom, 2016 

~n ultimii aproape doi ani, l-am citit pe Modiano
consecvent, ajungând s\ consum peste zece romane
de-ale sale. De fiecare dat\, m\ `ntorc la c\r]ile lui ca
la volumele unui prieten din alte timpuri, [tiu de ce-l
citesc [i pentru ce `l caut. De pild\, `ntotdeauna m\
duc spre romanele lui pentru atmosfera f\r\ egal,
melacolia [i misterele tulbur\toare, pânza fin\
`n]esat\ de amintiri [i uitarea, neap\rat uitarea,
urmat\ de fragmentare reg\siri, pentru Parisul difuz,
fermec\tor, labirintic, impresionist, pe alocuri
suprarealist, pentru personajele eliptice care `[i
caut\, `ntr-un fel sau altul, perseverente, identitatea.
Sigur, continuu s\-i parcurg fic]iunile pentru c\ ele
au o doz\ considerabil\ de imprevizibil, de fiecare
dat\ m\ (sur)prinde.
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„Ziua Matei Vi[niec“ la Seminarul
Interna]ional de Jurnalism de la Ia[i

Mar]i, 22 martie, ora 18.00, la Insti-
tutul Francez din Ia[i (Bd. Carol I
nr. 26), Matei Vi[niec va dialoga
cu publicul francofon, pornind de
la edi]iile `n limba francez\ ale
volumelor Cabaretul cuvintelor.
Exerci]ii de muzicalitate pur\ a
actorilor debutan]i (Cartea Româ -
neasc\, 2012) [i Negustorul de `n -
ceputuri de roman (Cartea Româ -
neasc\, 2013; Polirom, 2014).

Ziua de miercuri (23 martie) `i
va fi `n `ntregime dedicat\ lui
Matei Vi[niec: dramaturgul, jur-
nalistul [i scriitorul român va
conferen]ia despre „Teatru [i jur-
nalism, influen]e reciproce“, va
participa la dou\ proiec]ii de film
[i la un spectacol-lectur\ cu frag-
mente din romanul Dezordinea
preventiv\ (Cartea Româneasc\,
2011) [i din piesa de teatru Omul
din care a fost extras r\ul (Po -
lirom, 2015). 

La ora 12.30 va avea loc [i lansa-
rea celui mai recent roman semnat
de Matei Vi[niec, Iubirile de tip
pantof. Iubirile de tip umbre l\...,
ap\rut `n aceast\ s\pt\mân\ la
Editura Cartea Româneasc\, dispo-
nibil `n curând [i `n edi]ie digital\. 

Invitat, al\turi de autor, va fi
Ioan Holban.

Tipologia stabilit\ de Matei
Vi[niec, care d\ titlul noului s\u
roman, `i include [i pe cititori. 

Exist\ cititori de tip pantof [i citi-
tori de tip umbrel\. Cititorul de
tip pantof este disciplinat [i
r\bd\tor, are `ncredere `n autor,
`ncepe cartea de la primul cuvânt
[i o `nchide dup\ ce ajunge la ul-
timul, f\r\ s\ fi s\rit nici m\car o
virgul\. Cititorul de tip umbrel\
pri ve[te nelini[tit jocul cuvin-
telor, parcurge cartea pe s\rite, se
`n toarce la unele pasaje, pe altele
le traverseaz\ `n diagonal\, apro-
fundeaz\ numai dac\ `l capti -
veaz\ textul [i, nu de pu]ine ori,
`ncheie cartea citind `nceputul. 

Lectura acestui roman de c\ -
l\torie – prin lumea ideilor, prin
istoria misterului teatral, dar [i
prin ]inutul miraculos al Pro -
ven]ei – va constitui pentru am-
bele categorii de cititori o expe-
rien]\ spiritual\ „tectonic\“ (`n
aceste pagini se ciocnesc dou\
pl\ci tectonice: prima este un con-
tinent de via]\ tr\it\, iar a doua

este paradisul voluptuos al fic]iu-
nii), dar va func]iona [i ca un test.
Nu ezita]i s\ v\ urma]i instinctul

[i s\ `ncerca]i s\ descoperi]i dac\
sunte]i un cititor de tip pantof sau
un cititor de tip umbrel\.

Matei Vi[niec va partici-
pa la cea de-a treia edi]ie
a Seminarului Inter na]io -
nal de Jurnalism, desf\ -
[urat la Ia[i, `n perioada
21-23 martie, al\turi de
David Lowen, Nicolas
Don, Cristina Hermeziu,
Irina P\curariu, Marian
Voicu, Ticu L\c\tu[u [i
Daniel Condurache.

Vineri, 8 aprilie, de la ora 18.00, la
Libr\ria Book Corner din Cluj 
(B-dul Eroilor nr. 15), va avea loc lan -
sarea celui mai nou volum de pove-
stiri ap\rut la Editura Cartea Ro -
mâ neasc\, Pascal deseneaz\ co r\ bii,
semnat de Radu Niciporuc, dispo -
nibil `n curând [i `n edi]ie digital\. 

Al\turi de autor, vor vorbi:
Ioana Bot, Marius Jucan [i {tefan
Manasia. 

Lumea lui Radu Niciporuc
vie]uie[te `ntre cer [i p\mânt, le -
g\nat\ de ritmul tangajului. Un
autentic lup de mare, ferme c\ -
torul povesta[ `i surprinde cele
mai spectaculoase `ntâmpl\ri re-
flectate `n oglinda generoas\ a
m\rilor [i oceanelor lumii. Cele
opt povestiri cu final nea[teptat
trec grani]ele literaturii de c\l\to-
rie, explorând nu doar t\râmuri
exotice, ci [i subtile tr\iri sufle -
te[ti ale unei umanit\]i aparte.

„Pe Radu Niciporuc `l strânge
uscatul, cu sau f\r\ dealurile 

clujene `ntre care s-a ivit pe lume.
{i atunci, dornic s\ rup\ chinga,
pleac\ pe mare. Nu doar fiindc\
asta e fi[a postului, ci [i fiindc\
acolo, «`n fiertura amiezii», sub
valuri care-]i scuip\ sare pe piele,
el g\se[te locul magic unde `m -
plete[te gânduri ̀ n fraze [i fraze ̀ n
pove[ti. Cu huidume [i sl\b\nogi,

cu azilan]i [i robi ai paharului, cu
b\r bo[i tandri sub coaja asprimii
lor [i fete care flutur\ sutiene `n
loc de batiste. Dac\ lipe[ti urechea
de cuvintele lui Radu, auzi un
ecou `ndep\rtat din Conrad, ple-
cat cu nostromul lui s\ cl\teasc\
lumea `n ape verzi [i `n spume
nervoase. Iar dac\ te opre[ti o
clip\ din citit, te n\p\de[te gân-
dul c\ `n via]a fiec\ruia dintre
noi exist\ porturi, refugii [i
triste]i. {i c\ `n fiecare `mbo -
boce[te cândva – nu se [tie cum [i
nu se [tie când – un explorator.
Sunt `n pove[tile acestea ale lui
Radu Niciporuc un veritabil festi-
val de culori [i mirosuri, un tur-
bion de emo]ii, o furtun\ de cu-
vinte când moi [i dulci, când tari
[i severe“, sus]ine Radu Paras -
chi vescu.

Radu Niciporuc
despre Pascal
deseneaz\ 
cor\bii, la Cluj



– Fragment –

Men]inerea echilibrului, 
1757-1904

La finalul secolului al XIX-lea, In-
dia britanic\ era foarte diferit\
fa]\ de cum fusese ̀ n zilele lui War-
ren Hastings [i George Bogle. Ne-
gustorii gentlemeni din secolul al
XVIII-lea fuseser\ ̀ nlocui]i de biro-
cra]ii din administra]ia de stat ai
secolului al XIX-lea. India nu mai
era doar o surs\ de venit pentru
Compania Indiilor de Est – era bi-
juteria coroanei Imperiului Bri-
tanic. Desigur, guvernarea brita -
nic\ a Indiei viza tot profitul, dar
acest fapt era ascuns ̀ n spa tele unor
ceremonii pompoase ale st\pâ nirii
coloniale [i `n spatele reto ricii au-
tojustificative a imperialismului
britanic. Credin]a c\ guver narea
britanic\ avea ca scop binele „b\[ -
tina[ilor“ le fusese insuflat\ ti ne -
rilor care fuseser\ trimi[i s\ ad-
ministreze India britanic\. […]

Când Curzon a fost numit vice -
rege `n India `n 1898, post pe care
[i-l dorea de mult\ vreme, era deja
foarte sigur c\ amenin]area re pre -
zentat\ de Rusia nu era nici ima -
ginar\, nici fantezist\. Unul din-
tre scopurile lui prioritare era s\-i

]in\ pe ru[i la o distan]\ sigur\ de
India. Afganistanul devenise util
ca stat-tampon `ntre India [i Im-
periul Rus. Curzon considera c\
Tibetul putea avea cam acela[i
rol. Britanicii se apropiaser\ tot
mai mult de Tibet pe parcursul
secolului al XIX-lea. Bhutanul [i
Nepalul purtaser\ r\zboaie inu ti -
le dup\ care, de[i r\m\seser\ sta -
te independente, acceptaser\ tra -
ta tele propuse de britanici. […]

A[adar Curzon a ̀ nceput s\ ai b\

`n vedere o interven]ie militar\ `n
Tibet, apelând la Francis Young -
husband, un vechi prieten de-al
s\u, [i el adept al Marelui Joc. Cei
doi c\l\toriser\ `mpreun\ `n Af-
ganistan [i credeau `n bun\tatea
fundamental\ a Imperiului Brita -
nic [i `n faptul c\ acesta trebuia
ap\rat de amenin]area ruseasc\.
~ns\ Younghusband se deosebea
destul de mult de Curzon: acesta
din urm\ era un animal politic ne-
milos [i cu o gândire lim pede, `n
vreme ce Younghusband era
vis\tor, adept al misticismului [i
pasionat de noile teorii de orice
fel. Lucrase din greu `n India ani
de zile, ocupând posturi infe-
rioare, a[a c\ era preg\tit pentru
ceva mai bun [i s-a ata[at de 
Curzon. Consumator entuziast al
celor mai noi idei ale filosofilor
care sus]ineau proiectul imperial
britanic, discuta cu Curzon de-
spre datoria britanicilor de a gu-
verna „rasele inferioare“. […]

Solda]ii tibetani erau `narma]i
doar cu flinte vechi [i cu farmece
tip\rite pe hârtie [i binecuvântate
de Dalai Lama. Nici unele, nici al-
tele nu aveau s\-[i dovedeasc\ efi-
cien]a. ~n vreme ce Younghus-
band avansa, guvernul tibetan a
trimis `n jur de 1.500 de oameni s\
construiasc\ un zid de piatr\ im-
provizat `n zona unor izvoare 

termale de lâng\ s\tucul Guru. ~n
urm\toarele câteva s\pt\mâni,
Younghusband a ̀ ncercat s\-i fac\
pe tibetani s\ accepte negocieri 
serioase, fiind ajutat acum de Tong -
sa Ponlop, administrator [i viitor
rege al Bhutanului, care servea
drept intermediar. ~ns\, dup\ con-
cedierea `ntregului Kashag, gu-
vernul tibetan era hot\rât s\ evite
orice fel de discu]ii. Prin urmare,
`n diminea]a zilei de 31 martie, un
contingent britanic a `naintat c\ -
tre tab\ra tibetan\ aflat\ lâng\
izvoarele termale.

Pe când armata britanic\ se
apropia de zid, un c\l\re] singu-
ratic s-a `ndreptat spre ei, traver-
sând câmpul. Era comandantul
armatei tibetane, generalul Lha -
ding. S-a a[ezat la discu]ii cu Young -
husband, generalul MacDonald [i
c\pitanul O’Connor. Ambele p\r]i
[i-au exprimat inten]iile pa[nice,
dar au refuzat s\ cedeze. Young -
husband i-a spus generalului ti-
betan c\ are la dispozi]ie un sfert
de or\ pentru a se preda. Gene -
ralul a mers ̀ napoi la zid. La scurt
timp dup\ aceea armata britanic\
a `naintat. Niciuna dintre tabere
nu a tras vreun foc de arm\ [i, `n
câteva minute, tibetanii erau
`nconjura]i. ~n spatele lor erau in-
fanteri[tii c\lare, la stânga, gur -
kha, la dreapta, trupele sikh, iar
`n fa]\, letalele mitraliere Maxim.

C\utându-l din priviri pe ge -
neralul tibetan ca s\-i accepte ca-
pitularea, Younghusband a fost
uluit s\-l vad\ pe acesta `n fa]a
zidului din piatr\, [ezând la pi-
cioarele regimentului sikh. A re-
fuzat s\ discute cu Younghus-
band, m\rginindu-se s\ murmure
ceva ca pentru sine, cu o expresie
sumbr\. Acceptând acest gest drept
o capitulare implicit\, Younghus-
band le-a ordonat solda]ilor sikh
s\ `nceap\ dezarmarea tibeta ni -
lor. Totul p\rea s\ se fi terminat.
Younghusband s-a apucat s\ scrie
o telegram\ adresat\ Londrei,
prin care s\ informeze autori t\]ile

c\ repurtase o victorie f\r\ v\rsa -
re de sânge. Ofi]erii britanici,
Candler [i Waddell au mers pân\
la zid s\-i vad\ pe solda]ii tibetani.
Unul dintre ace[tia i-a dat flinta
peste zid lui Waddell, care voia s\
o examineze.

Soldatul se a[tepta s\-[i pri meas -
c\ flinta `napoi. Cei mai mul]i ti-
betani aveau arme de foc proprii
[i, de[i erau extrem de vechi, le
pre]uiau foarte mult. Niciunul
dintre ace[ti solda]i tibetani nu
voia s\-[i predea arma, iar gene -
ralul tibetan, de[i nu le ordonase
s\ trag\, nu le ordonase nici s\-[i
pre dea armele de foc. Prin ur-
mare, solda]ii sikh care `ncercau
s\ ia flintele au `nceput s\ se `m -
brân ceasc\ cu tibetanii care nu
voiau s\ le predea. Apoi s-a des c\r -
cat o arm\. Nu era deloc surprin -
z\tor c\ asemenea arme vechi se
puteau desc\rca `ntr-o astfel de
situa]ie, `ns\ rezultatul a fost de -
zastruos pentru tibetani. Trupelor
britanice li s-a ordonat s\ deschid\
focul, iar mitralierele Maxim au
tras ̀ n plin, secerându-i pe tibe tani.
Cei r\ma[i `n picioare s-au `ntors
cu spatele [i s-au `n dep\rtat.

Acest lucru i-a uluit pe brita -
nici. Candler, aflat chiar lâng\ zid
când s-a deschis focul, a fost atacat
de doi tibetani cu s\biile [i i-a fost
retezat\ o mân\, aceasta fiind una
dintre cele mai grave r\ni, de alt-
fel pu]ine, suferite de tab\ra bri-
tanic\. ~n vreme ce rana `i era
pan sat\, Candler se uita cum
mureau tibetanii. Mai târziu [i-a
exprimat uluirea `n scris: „Pur [i
simplu se ̀ ndep\rtau la pas! De ce,
`n numele tuturor zeit\]ilor lor,
Bodhisat [i Muni, nu au fugit? 
S-ar fi putut ad\posti dup\ un cot
al dealului aflat la câteva sute de
metri, dar erau expu[i la devasta-
toarea ploaie de gloan]e dezl\n -
]uit\ de mitralierele Maxim [i de
pu[ti, care p\reau s\ secere tot al
treilea sau al patrulea om din rân-
durile lor, iar ei continuau s\ se
`ndep\rteze la pas!“. 
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Sam van Schaik – O istorie a Tibetului
„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din volumul
O istorie a Tibetului, de
Sam van Schaik,
traducere din limba
englez\ de Ovidiu-
Gheorghe Ru]a, care va
ap\rea `n curând `n
colec]ia „Historia“, la
Editura Polirom.

CARTEA

Celebru pentru cultura unic\, dar [i pentru conflictul declan[at `n
urma ocup\rii de c\tre China, Tibetul r\mâne pentru str\ini un
t\râm misterios, care nu poate fi `n]eles decât prin prisma istoriei
sale extraordinare. Sam van Schaik re`nvie aceast\ istorie `nce -
pând cu secolul al VII-lea [i perioada de glorie a Imperiului Tibetan
[i analizeaz\ momentele ei semnificative, precum apari]ia budis-
mului tibetan [i a titlului de Dalai Lama, rela]iile cu Mongolia lui
Kubilai-Han din secolele XIII-XIV, implicarea Tibetului `n „Marele
Joc“ de la `nceputul secolului XX [i, bine`n]eles, evenimentele tul-
buri din ultimele decenii. Totodat\ face lumin\ `n ce prive[te
rela]ia sa complex\ cu India [i China [i explic\ o serie de elemente
frecvent invocate ale culturii tibetane, precum re`ncarnarea
preo]ilor lama, m\n\stirile, pustnicii, rolul lui Dalai Lama sau
Cartea tibetan\ a mor]ilor. Parcurgând toate straturile istoriei [i
mitologiei, O istorie a Tibetului ofer\ o prezentare cuprinz\toare [i
o mai bun\ `n]elegere a importan]ei acestui col] de lume care nu
`nceteaz\ s\ fascineze.

AUTORUL

Sam van Schaik este expert `n istoria timpurie a Tibetului [i autor
a numeroase c\r]i despre Tibet [i budismul tibetan, printre care
Approaching the Great Perfection: Simultaneous and Gradual 
Approaches to Dzogchen Practice in the Longchen Nyingtig (2004)
[i Manuscripts and Travellers: The Sino-Tibetan Documents of a
Tenth-Century Buddhist Pilgrim (2012). A ob]inut doctoratul `n li -
teratur\ budist\ tibetan\ `n 2000 la Universitatea Manchester, iar
`n prezent lucreaz\ la Proiectul Interna]ional Dunhuang `n cadrul
British Library, Londra, care studiaz\ manuscrisele budiste tibe -
tane din Dunhuang. Este, de asemenea, fondatorul site-ului
www.earlytibet.com.



Reveren]e fa]\ de nefum\torii ca re
au fost numi]i „r\i“, „discrimina-
tori“, „tr\d\tori“, „`ncuia]i“, „ti rani“
[i au r\mas prieteni cu nefum\torii.
Aplauze fum\torilor c\rora, ̀ n focul
b\t\liei, li s-au lipit etichete de „in-
con[tient“, „sinuciga[“, „criminal“
[i nu [i-au p\ r\sit partenerii. Am
supravie ]uit cu to]ii. Ca s\ ne `m -
p\c\m, pro pun s\ medit\m `mpre-
un\ asupra urm\torului aspect: `n
curând, filmele `n care apar ]ig\ri
vor pu tea fi v\zute „doar cu acordul
p\rin]ilor“.

~ntr-un tribunal din California se
desf\[oar\ un proces deschis de un
tat\ celor mai mari case produ c\ -
toare de film din America. Domnul
respectiv sus]ine c\ a tot ̀ ncercat s\
vad\ filme cu b\ie]ii s\i de 12, 

respectiv 13 ani, dar `n toate ap\ -
reau imagini cu fum\ tori, cu ]ig\ri
sau cu reclame la firme produ -
c\toare de ]ig\ri. Pentru aceas ta,Mo-
tion Picture Association of Ameri-
ca (MPAA), precum [i alte [ase 
studiori de film Hollywood sunt acu -
zate de neglijen]\ [i li se cer daune
de 5 mi lioane de dolari. Mai impor-
tant de atât, ca rezultat al procesu-
lui, ar putea fi obligate s\ `[i mar -
cheze produc]iile `n care apar ]ig\ri
cu avertismentul c\ acestea pot fi
v\zute de persoanele sub 17 ani,
doar dac\ sunt `nso]ite de adul]i. ~n
momentul de fa]\, acest avertis-
ment este rezervat filmelor cu lim-
baj licen]ios, violen]\ extrem\, sce -
ne de sex [i abuz de droguri.

Procesul a `nceput abia pe 25 fe -
bruarie, dar [ansele de câ[tig nu sunt
atât reduse pe cât par la prima ve -
dere. Efectul filmelor, serialelor [i
pro duselor de divertisment asupra
consumului de ]ig\ri al adoles cen ]ilor
este studiat cu seriozitate de mai bine
de un deceniu. ~n copil\rie [i ado-
lescen]\, tinerii preiau cu u[u rin ]\
comportamente din jurul lor, iar ac-
torii, prin empatia rolului, re prezint\
modele [i reprezentan]i ai unor aspi-
ra]ii. Un studiu din 2015 sugereaz\ c\

fumatul din filme este responsabil
pentru o trei me din noii fum\tori
proveni]i din rândul adolescen]ilor.

~n filme, femeile fatale fumeaz\
ca s\ fie fatale. B\rba]ii misterio[i
fumeaz\ ca s\ arate c\ sunt miste-
rio[i. Rusul din Podul Spionilor fu -
meaz\ ca s\ fie suficient de rus.
Pinocchio, Tom [i Jerry, Fred Flin-
stone [i Rango fumeaz\ `n desene
animate pentru c\ fumul face roto-
coale simpatice.Ba chiar [i lui Ryan
Grosling, pe cât de „cel mai sexy
b\rbat ̀ n via]\“ este, i s-a pus o ]igar\
`n gur\ pentru ca personajul lui s\
fie [i mai sexy. ~n 11 dintre cele 13
filme care au fost nominalizate la
categoriile importante de la Oscar
se fumeaz\. Aproape `n jum\tate
(44%) dintre filmele de la Hollywood
sunt ar\tate ]ig\ri, sigle de com-
panii produc\toare de ]ig\ri sau per -
so naje care fumeaz\. Puternic regle-
mentat\, publicitatea la tutun sau
promovarea fumatului f\r\ refe rin -
]\ la un anumit brand s-a mutat `n
medii mai greu controlabile. 

De fapt, au fost luate `n vizor nu
doar filmele, ci [i videoclipurile mu -
zicale. Din cauza expunerii foar te
mari pe care o au, videoclipurile au
`n ceput s\ primeasc\ „avertismente

de vârst\“ `n Ma rea Britanie, `nc\
din 2015, pe criterii asem\ n\ toare
filmelor. Acum, consumul de ]ig\ri
[i alcool va fi ̀ ncadrat [i el ̀ n catego-
ria comportamentelor peri cu loase
care trebuie marcate ̀ n videoclipuri
– inclusiv cele `nc\rcate doar on-
line. ~n Canada, se ia `n conside rare
marcarea peliculelor `n care se
fumeaz\ cu „Interzis minorilor“.

Din 1964, atunci când a ap\rut pri-
ma recunoa[tere oficial\ a efectului
negativ al fumatului, m\ su rile pro-
hibitive func]io nea z\. De atunci [i
pân\ acum, num\rul fum\torilor a

sc\zut la jum\tate `n Statele Unite.
Num\rul fum\torilor din rândul
preadolescen]ilor a sc\zut de cinci
ori. Exist\ `ns\ oameni la care nu
func]ioneaz\ `nc\ destul de bine. Iar
pentru ei exist\ pisicile. O campanie
recent\ `mpotriva fumatului aver-
tizeaz\ c\ videoclipurile cu pisici de
pe YouTube ar putea disp\rea `n
curând: pisicile fac [i ele cancer din
cauza fumatului pasiv. Deci, fumatul
omoar\ pisicile. F\r\ pisici, la ce ne
vom mai uita pe YouTube? Este tim-
pul s\ `n]elegem cu to]ii cât de se-
rioas\ este toat\ treaba.

~n urm\ cu ceva ani, am scris mai
multe articole despre ideea pe care
un pre[edinte al Uniunilor Arti[ti-
lor Plastici din România o avusese
– aceea de a reglementa activitatea
pictorilor, sculptorilor etc. `ntr-un
mod foarte asem\ n\tor cu al arhi-
tec]ilor ori notarilor. Domnul `n
cauz\ sus]inea – nici mai mult, nici
mai pu]in – ca UAP-ul s\ aib\ drep-
tul de a retrage arti[tilor „dreptul
de semn\tur\“, `n cazul `n care 
s-ar fi `nregistrat abateri discipli-
nare `n breasl\. ~n subtext, proble-
ma o constituiau lucr\rile destina-
te spa]iului public finan]ate de la
bugetele locale sau centrale – cine
s\ aib\ dreptul s\ participe la lici-
ta]ii. Cu alte cuvinte, numai calita-
tea actului artistic nu era avut\ `n
vedere, ci accesul la ni[te lucr\ri

bine pl\tite `n vremurile de res -
tri[te pe care le tr\im. Simpla idee
c\ unui pictor i se d\ dreptul doar
de c\tre UAP ca s\-[i semneze ta-
blourile sun\ ridicol, trebuie s\ o
recunoa[tem. 

De-a lungul timpului, tot felul
de fr\mânt\ri au cuprins uniunile
de crea]ie – unele au ajuns `n
spa]iul public, altele s-au aprins [i
stins `n spatele u[ilor `nchise din
sediile pe care (`nc\) le (mai) de]in.
Chestiunile de patrimoniu au ie[it
cel mai adesea la iveal\ – mai mul-
te imobile ale „breslelelor“ fiind re-
trocedate `n urma unor lungi pro-
cese. Fa]\ de `nceputul anilor ’90,
patrimoniul imobiliar al uniunilor
s-a restrâns sim]itor, iar de aici au
ap\rut probleme logistice – de la
pictori care s-au v\zut r\ma[i f\r\

atelierele lor la spa]ii care fuseser\
`nchiriate `n scopuri comerciale [i
reprezentau surse importante de
venit.  

Uniunile de crea]ie trebuie pri-
vite realist – ele sunt mai degrab\
organizate ca sindicate, legitima -
]ia de membru ne`nsemnând un
certificat de „calitate“ `n sine. Ar -
ti[ti foarte cunoscu]i pot fi reg\si]i
`n rândul acestora, dup\ cum [i
„savan]i mediocri“ sunt primi]i cu
bra]ele deschise. UNITER-ul [i-a
asumat s\ se preocupe de actorii
afla]i la pensie `n situa]ii dificile,
Uniunea Scriitorilor din România
pl\te[te pensii speciale membrilor.
Prin legea care reglementeaz\ func -
]ionarea acestor organiza]ii decla-
rate ca fiind de interes public sunt
specificate [i diferite surse de fi-
nan]are – USR prin taxa de timbru
literar, Uniunea Compozitorilor [i
Muzicologilor prin colectarea de
drepturi de autor de la radiodifu-
zori ([i nu numai). Dincolo de ba-
nii atra[i „clasic“, uniunile au

reu[it s\ ob]in\ [i importante fi-
nan]\ri guvernamentale sau de la
bugetele locale printr-un dans abil
cu politicienii diferitelor epoci. {e -
fii sindicatelor arti[tilor, `n gene-
ral nume „cu greutate“, au [tiut
cum s\ ob]in\ sprijin de la parla-
mentari ori autorit\]i `n general,
celor din urm\ pl\cându-le s\ trea -
c\ drept „protectori ai artelor“. Un
exemplu aparte `l constituie USR,
pre[edintele Nicolae Manolescu
reu[ind pentru legea care ar fi ur-
mat s\ majoreze valoarea timbru-
lui literar un sprijin parlamentar
transpartinic (plus c\ unii depu-
ta]i ori senatori erau chiar mem -
bri ai uniunii). Dar nici despre Ion
Caramitru, pre[edintele UNITER,
nu am putea spune c\ nu cunoa[te
„dansul“ politic.

O problem\ evident\ de pe t\râ-
mul „breslelor“ este c\ acestea
sunt lipsite, pe diferitele ramuri ar-
tistice, de concuren]\. Scriitorii nu
au posibilitatea, ̀ n prezent, s\ opte-
ze ̀ ntre mai multe uniuni de crea]ie

care s\ le apere drepturile, actorii
sau regizorii, la fel. Mai mult decât
atât, structurile existente nici nu 
s-au dat prea tare `n vânt dup\ „al-
ternan]e la putere“. Or, jocul fiind
`nchis la vârf, pare natural ca di-
sensiunile s\ apar\. F\r\ a le con-
testa nimeni valoarea [efilor de
uniuni de crea]ie, prin perpetua-
rea lor `n func]ia de pre[edinte
apare, la fel de natural, un deficit
democratic.

~n edi]ia de s\pt\mâna trecut\,
am publicat dou\ pagini dedicate
fr\mânt\rilor din cadrul Uniunii
Scriitorilor. Am consemnat atât
ar gumentele contestatarilor, cât [i
pe cele ale conducerii. S-au arun-
cat [i se arunc\ `nc\ `n spa]iul pu-
blic vorbe foarte grele. {uier\
re]elele sociale [i paginile din „Ro-
mânia literar\“ de impreca]ii. Ca-
re este ̀ ns\ grani]a dintre interese-
le divergente din sânul unei insti-
tu]ii aproape private [i interesul
public? Ne putem folosi de un
exemplu la `ndemân\: când o uni-
une de crea]ie decide c\ cititorul
trebuie s\ `i pl\teasc\ o tax\ mai
mare (cum cere [i TVR) atunci
când achizi]ioneaz\ o carte. Iar ci-
titorul respectiv ar trebui s\ `n]e -
leag\ cu exactitate de ce i se cere s\
bage mai adânc mâna `n buzunar.
Oare i s-a explicat suficient?
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De ce ]ig\rile vor fi noul porno
De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Câte ceva despre uniunile de crea]ie 
[i de ce le subven]ion\m existen]a

Tr\im deja, de câteva zile
bune, `ntr-o ]ar\ f\r\
fumuri. Este un moment
bun pentru a-i felicita pe
cei care au sc\pat cu
prieteniile, amorurile [i
c\s\toriile neciobite de
marele r\zboi dintre
fum\tori [i nefum\tori. 

Idei pe contrasens
George Onofrei



Ne-am obi[nuit, `n ultimele luni,
ca legendele s\ ne p\r\seasc\.
Vârsta, boala sau povara proprii -
lor excese fiind de vin\. S\ spui c\
o astfel de legend\ a murit la 70 de
ani este, pân\ la un punct, de
`n]eles – legendele sunt oameni. 

Dar Keith Emerson s-a sinucis.
Iar motivul acestei sinucideri este
aparte.

Partenera sa, Mary Kawagu chi,
a explicat motivele acestei mor]i
chiar `nainte de verdictul oficial.
Muzicianul suferea de mai mul]i
ani de o deteriorare a nervilor
mâinii, care `i afecta performan -
]ele pe scen\. ~n ultima vreme, era
„chinuit de grija“ c\ nu se va ridi-
ca la `n\l]imea a[tept\rilor `n se-
ria de concerte pe care urma s\ o
sus]in\ curând ̀ n cadrul unui tur -
neu `n Japonia.

Asta fiindc\ fanii sunt creaturi
crude, iar arti[tii, deseori, sunt
mai sensibili decât s-ar crede. Iar
un fan rareori ia ̀ n calcul zecile de

ore de chin prin care trece un ar -
tist pentru a compune sau a cânta
melodia de 3, 5 sau 30 de minute pe
care fanul o ador\.

Emerson nu mai putea cânta
ca „pe vremuri“. Iar asta se sim -
]ea pe scen\, lucru pe care mul]i
fani l-au amendat, f\r\ s\ se 

gândeasc\ nici o clip\ la felul `n
care vor fi primite criticile lor.
„Citea toate aceste critici online“,
a explicat Mary Kawaguchi. „Anul
trecut d\duse mai multe concerte,
iar oamenii postau lucruri crude,
de genul: «Mi-a[ dori s\ nu mai
cân te!». Pl\nuia s\ se retrag\ 

du p\ concertele din Japonia, dar
nu voia s\ `[i dezam\geasc\ fanii.
Era un perfec]ionist, iar gândul c\
nu putea cânta perfect `l deprima,
`l f\cea s\ fie nervos [i nelini[tit.“

Pentru omul de rând, acesta pa -
re un motiv insuficient de a muri.
Nu [i pentru un superdotat al pia -
nului, un virtuos care a f\cut din
instrumentele cu clape ceea ce a
f\cut Hendrix din chitara elec-
tric\.

Criticile aspre nu au fost ceva
nou `n cariera lui Keith Emerson,
iar excesele muzicienilor au fost
taxate de unii chiar `n epoca de
glorie Emerson, Lake & Palmer,
pe vremea când mul]i gigan]i ai
rockului progresiv erau lua]i ̀ n vi -
zor pentru direc]ia lor muzical\. 

Autor al unei „biografii muzi-
cale“ a ELP, Edward Macan iden-
tifica dou\ ideologii rivale mani-
festate `n sânul muzicii rock, `n
anii ’70: „ortodoxia blues“, pentru
care bluesul era „r\d\cina auten-
ticit\]ii“, [i „sintezismul utopic“ al
grupurilor gen ELP, care „c\utau
s\ transceand\ barierele genu -
rilor muzicale [i s\ ridice calibrul
intelectual al muzicii rock“. O
mare parte dintre critici nu era de
acord cu aceast\ direc]ie.

Era o perioad\ ̀ n care Emerson,
Lake [i Palmer umpleau stadi oane

cu concertele lor, dar pri meau
ro[ii stricate mai ales din partea
criticilor. John Peel spu nea de-
spre ei c\ „sunt o risip\ de talent
[i electricitate“, iar Robert Christ-
gau `i descria drept „la fel de stu -
pizi ca fanii lor preten]io[i“. 

Pân\ [i bateristul Carl Palmer
a fost de acord cu termenul „pre-
ten]ios“, iar Keith Emerson ̀ nsu[i
`[i denumea, sincer, autobiografia
din 2003, Pictures of an Exhibi-
tionist, aluzie la Imagini dintr-o
expozi]ie, versiunea prog rock a
operei lui Modest Petrovici Mu-
sorgski, realizat\ de ELP, dar [i la
interpret\rile explozive pe care
destul de interiorizatul (`n via]a
real\) Keith Emerson le oferea ex-
ploziv `n concerte.

~n peisajul muzical al lumii de
ast\zi, dominat de o ]inere de
minte [i o superficialitate `n de -
plin acord cu profunzimea social
media, nici tân\r [i nici s\n\tos,
Keith Emerson, cu sau f\r\ aco -
li]ii s\i, nu ar mai fi avut, proba-
bil, succesul de pe vremuri, cu sta-
dioane pline la refuz de fani sau
piese `n topuri. Ultima not\, cân-
tat\ la un tr\gaci, l-a trimis pe
Emerson direct pe portativul le -
gendelor, cele care sunt venerate,
dar care sunt fin d\ltuite `ntr-o
marmur\ t\cut\.
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A fost clipa `n care
degetul a p\r\sit clapa 
[i a ap\sat pe tr\gaci. 
O ultim\ not\, tragic\, 
a unei cariere pline 
de note.

Keith Emerson, ultima not\

Suplimentul lui Jup  Jimi Hendrix, chitarist la ELP?
Cum ar fi sunat?
Chiar `nainte s\ moar\, `n 1971, 
Jimi Hendrix se gândea s\ cânte
`mpreun\ cu Emerson, Lake [i
Palmer. Este una dintre legendele
rockului, o legend\ destul de ade -
v\rat\, care `i face pe fani s\ se
`ntrebe: „Oare cum ar fi fost?“.

Acum c\ sinuciderea lui Keith
Emerson i-a adus pe ELP din nou
`n lumina reflectoarelor, [i aceas -
t\ „legend\“ este l\murit\ de c\ -
tre Greg Lake, aflat acum `n tur -
neul solo Songs Of A Lifetime. 

„Jimi venea la concertele King
Crimson“, spune Lake (Lake era
membru King Crimson pe atunci,
`nainte de a forma ELP). „Când
ne-am cuplat, Keith [i cu mine am
`nceput s\ c\ut\m un baterist.
Primul cu care am vorbit a fost
Mitch Mitchell. Trupa Jimi Hen-
drix Experience tocmai se des -
tr\mase, iar Jimi pornise la drum
cu Band of Gypsies. Mitch a suge -
rat s\ mai a[tept\m câteva

s\pt\mâni, ca Jimi s\ termine
turneul, [i apoi s\ cânt\m, to]i pa-
tru, `mpreun\.“

Dup\ dou\ zile, managerul
celor de la Cream le f\cea cu -
no[tin]\, lui Emerson [i Lake, cu
Carl Palmer, iar cei doi au luat, pe
loc, decizia de a-[i uni for]ele. 

~ntr-un interviu de acum câ]iva
ani, Keith Emerson poveste[te c\
a cântat `mpreun\ cu Hendrix,
`ntre concertele unui turneu co-
mun al trupelor Pink Floyd, The
Move [i The Nice, prin 1968-1969.
La un moment dat, Hendrix s-a
gândit s\ apeleze la Emerson pen-
tru albumul Axis: Bold As Love,
dar Emerson era `n turneu [i casa
de discuri nu putea s\ scoat\ albu-
mul pe pia]\.

„Ca s\ fiu cinstit, Jimi era o
asemenea personalitate, iar eu 
eram suficient de tân\r [i de pre-
ten]ios `ncât s\ spun c\ «Vreau ca
eu s\ fiu auzit»“, recuno[tea Keith
Emerson. „M\ tem c\ ar fi fost o
competi]ie interesant\ `ntre mine
[i Jimi. Apoi, l-am g\sit pe Carl
Palmer, a ap\rut ELP, dar presa a
auzit povestea, cumva, [i a scris
c\ Jimi ar putea intra `n trupa
noastr\ [i c\ urma s\ ne schim -
b\m numele `n HELP.“
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Noul film va ap\rea pe ecrane `n
19 iulie 2019 [i va reuni, m\car
par]ial, echipa de succes de pân\
acum, cu Spielberg [i Ford, se -
conda]i de produc\torii Kathleen
Kennedy [i Frank Marshall.

Dar la ce se pot a[tepta fanii,
când ultimul film din serie, Indi-
ana Jones [i Regatul Craniului
de Cristal, n-a fost primit chiar
cu ova]ii, iar actorul care `l inter-
preteaz\ pe Indiana Jones a `m -
plinit 73 de ani?

Noul Indiana Jones e o mi[ -
care logic\ din partea Disney,
dup\ achizi]ionarea, acum câ]iva
ani, a Lucasfilm [i a proprie t\ -
]ilor acestui studio [i relansarea,
cu un uria[ succes financiar, a se-
riei R\zboiul stelelor. Prin urmare,
o relansare a celeilalte celebre
francize a lui George Lucas era
de a[teptat. A[a cum alte lucruri
sunt, de asemenea, de a[teptat.

1. George Lucas s-ar putea s\
nu participe la noua aventur\ –
numele lui n-a fost deloc pomenit
`n anun]ul pre[edintelui Disney.
Lucas este cel care a creat per-
sonajul, a scris (`n colaborare)
toate cele patru filme de pân\
acum, le-a produs, a creat [i su -
pravegheat serialul TV din 1992,
Young Indiana Jones Chro nicles.

2. Dac\ ac]iunea din Regatul
Craniului de Cristal (2008) lua `n
considerare vârsta lui Ford [i se
petrecea `n anii ’50, e de a[teptat
ca ac]iunea din noul Indiana
Jones s\ se desf\[oare o decad\
mai târziu, având ca fundal,
poate, criza rachetelor din Cuba,
mi[carea flower-power, misticis-
mul Erei V\rs\torului etc.

3. Sunt slabe [anse ca Shia
LaBoeuf s\ apar\ din nou ̀ n rolul
fiului lui Indiana Jones [i s\
preia „tor]a“ de la „tat\l“ s\u.
Personajul a fost primit cam
prost de fani, iar atitudinea ulte-
rioar\ a lui Shia n-a fost dintre
cele mai str\lucite. Declara]iile
lui despre Ford [i Spielberg i-au
atras, din partea interpretului lui
Jones, eticheta de „idiot“.

4. Va fi sigur un artefact ma -
gic, un „McGuffin“ (cum este nu-
mit la Hollywood), dup\ care
eroii [i personajele negative vor
fugi tot filmul.

5. Va fi ultimul film cu Indiana
Jones? Probabil. Ford va avea 77

de ani `n momentul premierei.
Prin urmare, acest ultim capitol
e de a[teptat s\ fie o reveren]\ fi-
nal\ [i, poate, introducerea unui
nou erou (jucat de Chris Pratt?
Cine [tie!), care s\ preia locul
celui mai cunoscut aventurier
din istoria arheologiei.

La urma urmei, Disney toc-
mai a g\sit câ]iva posibili candi-
da]i la rolul principal dintr-un
film despre aventurile tân\rului
Han Solo...

Indiana Jones se
`ntoarce. La ce trebuie
s\ ne a[tept\m
Nu a fost tocmai o
surpriz\ când, mar]i, 
15 martie, directorul
studiourilor Disney, 
Alan Horn, a anun]at 
c\ Steven Spielberg va
face din nou echip\ cu
Harrison Ford pentru 
un al cincilea episod al
aventurilor arheologului
Indiana Jones.

Prea surd 
pentru AC/DC
Mastodontul hard rock a primit o lovitur\ uria[\ atunci când
medicii i-au interzis vocalistului Brian Johnson s\ mai concerteze
(fiindc\ risc\ s\ `[i piard\ definitiv auzul). Dar poli]a o pl\te[te
Johnson. Cei de la AC/DC aveau deja prev\zute `nc\ zece concerte
din turneul lor american din acest an (vorbim despre concerte la
care se a[teapt\ un public imens) când a venit verdictul medicilor.
Verdictul trupei? AC/DC va ]ine aceste concerte, dar cu alt vocalist.

Prin urmare, veteranul Brian Johnson (68 de ani), se pare, s-a
sim]it scos pe tu[\ rapid [i f\r\ menajamente. Prietenul lui, come-
diantul american Jim Breuer, a declarat c\ Johnson este „foarte de-
primat“ [i c\ „este sup\rat de felul ̀ n care a fost ̀ nl\turat“. Johnson
s-ar fi plâns c\ liderul trupei, Angus Young, nu i-a mai r\spuns la
telefon [i c\ bagajele lui din turneu i-au fost aduse, prompt [i f\r\
nici o explica]ie, acas\.

O plan[\ dubl\ din albumul Le Sceptre d’Ottokar al
seriei Tintin, semnat\ de autorul Hergé, a fost vân-
dut\ la licita]ie, la Paris, pentru uluitoarea sum\ de
809.000 de euro. E o sum\ „ceva“ mai mic\ decât se
a[teptau organizatorii, care estimaser\ ini]ial

plan[a undeva `ntre 900.000 [i 1,2 milioane de euro.
Cu toate acestea, Tintin r\mâne un superstar al

licita]iilor. Pân\ acum, plan[e originale semnate de
Hergé, extrase din albumele cu Tintin, au adus
sume care dau de gândit: 1,1 milioane de euro, 1,3
milioane, 1,5 milioane [i, recordul absolut, o plan[\
cu o serie de desene realizat\ pentru paginile de
gard\ ale albumelor, care a fost achizi]ionat\ de un
colec]ionar american pentru suma de 2,6 milioane
de euro.

Interesant este c\, `n timpul vie]ii, nu a vândut
nici un desen. Pe de alt\ parte, originile plan[elor
extrase din albumul Le Sceptre d’Ottokar au o ori -
gine destul de dubioas\: ele au fost furate `n 1946 [i
au ap\rut, misterios, `n urm\ cu câteva decenii, `n
casele de licita]ii.

Tintin, superstarul licita]iilor



Da, am v\zut [i eu [tirea asta de
mare scandal, cum c\ nu mai
pu]in de 24 de femei din satul ialo-
mi]ean Valea M\cri[ului s-au de-
clarat caftite de domnii so]i pen-
tru a beneficia de o oarecare
sum\ de bani din partea mamei
Europa, parale din care [i-au cum -
p\rat ma[ini de sp\lat, frigidere,
aragaze, u[i la dormitor sau tele-
vizoare. C\ cic\ e fraud\ [i c\ `n

mod normal cu banii \ia fetele tre-
buiau s\ `nceap\ o nou\ via]\, de-
parte de consor]ii violen]i. Cu
[ase mii de lei.

Cu [ase mii de lei s\-]i refaci
via]a. Alt\ cas\, alt\ identitate de
spirit. Eventual, alt so] care s\ `]i
sparg\ botul, nu? Fiindc\, de ce s\
ne mai ascundem dup\ vi[in, dac\
`]i convingi primul b\rbat c\
meri]i bo]it\, de ce nu ai reu[i s\-l
faci [i pe al doilea campion la box?
Departe de a fi misogin, vreau
doar s\ demonstrez c\ fetele astea
nu au fraudat nimic, ci doar au
ajutat la perfectarea acestui pro -
iect. Care e scopul, de fapt, nu s\

elimin\m violen]a domestic\?  
Dac\ omul vine acas\ seara, 

deci beat, iar pe sârm\ g\se[te
ni[te boarfe sp\l\cite superficial,
ce zice? Spune c\ vai, draga mea,
ce bucuros sunt când v\d c\m\[ile
astea cu gulere de un negru lu-
cios? Nu. Spune c\ mama ta este
proprietar\ de biseric\ [i c\ el
face dragoste cu respectivul imo-
bil. Apoi, te fr\geze[te cu pumni,
karate, bocanci [i ce mai are el.
Dar oare prin cump\rarea unei
ma[ini de sp\lat, nu cumva c\ -
m\[ile vor fi curate? Nu cumva va
disp\rea `nsu[i motivul violen]ei?

B\i, Europo, dar dac\ tu ai fi

b\rbat fl\mând [i `]i pune femeia
o strachin\ de mâncare acr\, ce
faci? Nu sari ca Bruce Lee, `n un -
ghiul mor]ii, direct cu cizma ta
italic\ `n dantura doamnei? Nu `]i
pas\ c\ din cauza c\ldurii de peste
zi s-a zbor[it fasolea, vrei doar s\
vezi sânge. Dar dac\ din cei [ase
mii de lei se aloc\ o parte pentru
achizi]ionarea unui frigider, nu
ob]inem `nc\ un cuplu armonios?
Unde-i frauda, domnilor?

De[i nu s-a f\cut nici un studiu,
este posibil ca b\rba]ii din satul
Valea M\cri[ului s\ fie oameni
pasionali, care te iubesc cu

aceea[i abnega]ie cu care, la ne -
voie, te bat. Care te iau pe sus sau
te târâie de p\r pân\ `n dormitor
ca s\-]i arate din frumuse]ile vie -
]ii conjugale. 

Bun, dar dac\ ̀ n cele trei minu -
te de extaz transpiri [i te trage
curentul pe sub u[\, nu ]i se umfl\
m\selele? Ba da. {i chiar te afli
`ntr-o pozi]ie bun\ pen tru a trage
vreo doi pumni peste ceafa mân-
drei. Or, o u[\ no u\, etan[\, ar
men]ine durerea la un nivel ero -
tic, suportabil.

Voi nu vre]i s\ ajuta]i, voi vre]i
s\ strica]i familii frumoase.
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Românii au rezonat cu filmul ̀ ntr-un
mod p\tima[ specific, datorit\ lui
Levente Molnár, actor la Teatrul
Maghiar din Cluj-Napoca [i al doi-
lea nume de pe generic, ceea ce a
f\cut ca Fiul lui Saul s\ fie perce-
put la noi ca fiind [i un pic româ-
nesc. Iar faptul c\ nu a putut fi
adus `n octombrie la Festivalul
Les Films de Cannes a Bucarest 
l-a f\cut [i mai dezirabil. Acum, ̀ n
weekendul de premier\, a avut,
conform Cinemagia, 7.534 de spec-
tatori, un num\r foarte bun pen-
tru un subiect atât de pu]in glamo-
rous. Ca o compara]ie, Ave, Cezar!
a vândut `n weekendul de pre-
mier\ 7.345 de bilete, iar Miraco-
lul din Tekir, de Ruxandra Zeni-
de, care intrase cu o s\pt\mân\
mai devreme, a vândut pân\
acum un total de 1.323 de bilete. 

Fiul lui Saul avea nevoie de

toate aceste referin]e, plus de re-
clama de pe Facebook, mul]i din-
tre cei care l-au v\zut la viziona-
rea de pres\ sau ̀ nainte sim]indu-se
datori s\-l sus]in\. Un nou film
despre Holocaust nu se putea vin-
de singur. Probabil a[a s-au gân-
dit [i acei produc\tori israelieni,
germani [i austrieci care au refu-
zat s\-l coproduc\. Proiectul data
de mai mul]i ani, László Nemes
parcurgând mai `ntâi, `mpreun\
cu coscenarista Clara Royer, zeci
de volume de m\rturii despre Ho-
locaust [i, mai ales, de m\rturii
ale membrilor Sonderkommando.
Cum produc\torul maghiar nu a
putut g\si finan]are `n afar\, Ne-
mes s-a v\zut nevoit s\ lucreze cu
un buget mult mai mic, acoperit
de statul maghiar [i de o funda]ie
american\. Poate c\ [i ra]iunile
economice l-au determinat s\-[i
adapteze stilistica la ele, dar pân\
la urm\ asta a rupt filmul de plu-
tonul produc]iilor despre Holo-
caust, f\când din Fiul lui Saul
unul dintre cele mai puternice  [i
mai autentice reconstituiri fic]io-
nale ale Holocaustului.

Artificiul lui Nemes e foarte
simplu [i pare s\ fie inspirat de
neorealismul românesc: filmeaz\
totul din punctul de vedere al
eroului, Saul Ausländer (Géza Rö-
hrig), un membru Sonderkom-
mando de la Auschwitz care, fiind
deja de patru luni `n lag\r, nu mai
vrea s\ [tie/vad\ nimic. De aceea,
când scoate cadavrele gazate [i le
preg\te[te pentru incinerare, pri-
virea lui se fere[te s\ mai `nregis-
treze tabloul iadului, iar aparatul
de filmat decupeaz\ peste um\rul
lui doar dreptunghiul de realitate
imediat\ de care are nevoie. ~n
schimb, urechile nu [i le poate as-
tupa, banda sonor\ amestecând
voci, zgomote difuze [i, mai ales,
]ipetele g\rzilor (`n nici un alt film
despre Holocaust acest detaliu al
comenzilor `ntotdeauna strigate
nu mi-a atras aten]ia ca fiind atât
de autentic). 

~ntr-o zi, Saul descoper\ un co-
pil care supravie]uise `n mod mi-
raculos gaz\rii. ~ncearc\ s\ `l as-
cund\, s\ `l salveze, dar copilul e

ucis de un medic neam] care do-
rea s\ fac\ experimente ca s\
`n]eleag\ de unde atâta vigoare
`ntr-un trup de copil. Saul nu re-
nun]\ nici a[a, din acest moment
unicul scop al existen]ei sale deve-
nind ̀ ngroparea copilului dup\ ri-
tul iudaic. Nu se confirm\ [i nici
nu conteaz\ dac\ acel copil era
chiar fiul s\u, a[a cum pretinde el
(interesant este c\ `n textele lor de
`ntâmpinare, criticii str\ini au
`n]eles care ce a vrut, dup\ pro-
priul filtru). Titulatura de fiu e
mai degrab\ una simbolic\. Pen-
tru Saul, `ngroparea acelui copil
cu Talmud [i rabin e gestul ultim
pe care `l mai poate face pentru 
a-[i salva sufletul, e ultimul gest
de umanitate care i se permite.
De[i chiar `n acest interval de o zi
[i jum\tate ̀ n care are loc ac]iunea
filmului colegii din echip\, con-
du[i de Abraham (Levente Mol-
nár), pun la cale o r\zmeri]\, Saul
e concentrat pe `ndeplinirea cu
orice pre] a misiunii sale. „Nebu-
nia lui Saul e cea mai important\

calitate uman\, e o form\ de re-
volt\“, a mai spus Nemes `ntr-un
interviu, referindu-se [i la dificul-
tatea moral\ – a regizorului de
ast\ dat\ – de a g\si o balan]\ per-
fect\ `ntre a ar\ta prea mult [i a
ar\ta prea pu]in dintr-un Holo-
caust oricum fic]ionalizat (dis -
cu]iile despre Holocaust referin-
du-se [i la lipsa de etic\ a fic]iona-
liz\rii). 

For]a de sugestie a cinemaului
e `n schimb imens\ – la fel de
imen s\ ca posibilit\]ile umane de
a imagina –, iar faptul c\ aparatul
de filmat al lui Mátyás Erdély re-
fuz\ s\ arate mun]ii de cadavre pe
care deja `i [tim din imaginile de
arhiv\ face din spectator nu doar
martor, ci [i coautor al filmului.
Impresia e atât de puternic\ [i de
imediat\, `ncât majoritatea celor
care ies din sal\ recomand\ auto-
mat filmul prietenilor. 

Fiul lui Saul/ Saul Fía – de László
Nemes. Cu: Géza Röhrig, Levente
Molnár, Urs Rechn

Film

Iulia Blaga

Fiul lui Saul
„Nu putem recrea oroarea, nu putem decât s\ o
suger\m“, spunea `ntr-un interviu László Nemes, 
al c\rui lungmetraj de debut, Fiul lui Saul, a ajuns 
pe ecranele române[ti [i germane `n aceea[i
s\pt\mân\ (la ceva vreme dup\ alte teritorii), `ntre
timp aruncându-[i buzduganul: Grand Prix du Jury 
la Cannes [i alte multe premii din mai 2015 pân\ `n
ianuarie 2016, când a adus Ungariei primul Glob de
Aur, iar `n martie al doilea Oscar (dup\ Mefisto, 
de István Szabó). 
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Jos labele de pe frigider!
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