
Cartea iluziilor
necesare 

Alina Purcaru

Scrierile artistocratei Anna de
Noailles, descendent\ a Brâncove-
nilor [i figur\ pregnant\ a lite -
relor franceze de la `nceputul se -
colului XX, `nc\ au, `n România,
statutul operelor care se cer recu-
perate, descoperite [i (re)valo -
rizate. Apari]ia romanului O nou\
speran]\, `n traducerea Anei An-
tonescu, este un gest necesar de
punere `n circuit a unui corpus de
opere care, `n Fran]a, la momen-
tul apari]iei, au mobilizat admi-
ra]ia necondi]ionat\ a unor scrii -
tori de talia lui Proust, Gide sau
Paul Valéry. 
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Bani pentru
proiecte
culturale ar fi
la Ia[i, dar par
greu de atins

C\t\lin Hopulele

De[i s-a contestat `ntotdeauna
felul `n care sunt finan]ate pro-
gramele culturale la nivelul ju -
de]ului [i al municipiului Ia[i,
`n prezent exist\ o serie de me -
canisme care pun la dispo zi]ia
doritorilor posibilitatea de a-[i
g\si bugete pentru ideile lor.
„Suplimentul de cultur\“ a ana -
lizat mecanismele prin care cei
interesa]i pot atrage bani publici
pentru proiectele culturale pe
care doresc s\ le realizeze `n
acest an [i le prezint\ pe larg `n
aceast\ edi]ie.
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Citi]i articolul scris de Eli B\dic\ `n » paginile 2-3

Dezbatere-maraton la Ministerul Culturii pe tema legisla]iei drepturilor de autor

„S\ se revizuiasc\,
primesc! Dar s\ nu
se schimbe nimica”

Cronic\ de carte

Joi, 7 aprilie, a avut loc, la sediul Ministerului Culturii, o dezbatere public\ având ca tem\ proiectul de
lege privind modificarea [i completarea Legii nr. 8/1996, cea care vizeaz\ dreptul de autor [i drep-
turile conexe, `n conformitate cu Directiva European\ din 2014. ~ntâlnirea a durat peste patru ore [i a
fost moderat\ de secretarul de stat Corina {uteu. Au fost prezen]i la dezbatere atât membri ai Oficiului
Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.) – precum Irina Lucan-Arjoca, director general adjunct –,
dar [i consilieri ai ministrului Culturii. ~n aula ministerului, peste 100 de persoane au participat la 
discu]ie, dintre care mai bine de jum\tate [i-au exprimat, `ntr-un fel sau altul, opinia. 

Almodóvar, lovit
de „Panama“.
Ceilal]i `nc\
a[teapt\

Drago[ Cojocaru

Pe listele celui mai zdrav\n scan-
dal al momentului se `n[iruie
politicieni, oameni de afaceri, in-
fractori [i sportivi. Din ecua]ie nu
puteau lipsi `ns\ arti[tii.
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Eli B\dic\

Invita]ia la dezbatere a fost publi-
cat\ pe site-ul Ministerului Cultu-
rii pe 1 aprilie, cu men]iunea c\ se
pot transmite recomand\ri [i `n
format electronic, `ns\ cei direct
viza]i de schimbarea legii nu au
fost informa]i personal, iar aceas-
ta a fost una dintre principalele
nemul]umiri ale participan]ilor la
dezbatere, pomenit\ `n mai multe
discursuri. De altfel, discu]iile nu
au fost deloc atât de ordonate pe
cât s-ar fi vrut – 88 de oameni s-au

`nscris pentru a lua cuvântul, dar
ordinea a fost, pe alocuri, `ntre-
rupt\, iar unii participan]i au
dep\[it timpul alocat pentru lua-
rea cuvântului (5 minute). 

Tensiunile dintre diferi]ii ac-
tori prezen]i la `ntâlnire s-au f\cut
sim]ite de mai multe ori. Repre-
zentan]i ai organismelor de gestiu-
ne colectiv\ (OGC), ai aso cia]iilor,
federa]iilor, uniunilor artistice,
dar [i regizori, scena ri[ti, compo-
zitori, actori, interpre]i, bibliote-
cari [.a.m.d. au vorbit despre pro-
blemele pe care le-au identificat `n

proiectul de lege, demontându-l
aproape articol cu articol, alineat
cu alineat. O parte dintre ace[tia
au fost tehnici, neie[ind `n discur-
sul lor din litera legii, al]ii au fost
pasiona]i, venind cu exemple per-
sonale, fiind expansivi [i aducând
`n discu]ie noi [i noi reglement\ri
care ar trebui adoptate. 

Bibliotecile, 
bune de plat\

Marii absen]i au fost scriitorii. Do -
meniul editorial a fost reprezentat

doar de Dan Mircea Cipariu,
pre[edinte al Societ\]ii de Gestiu-
ne a Drepturilor de Autor Opera
Scris\.ro, Rodica Guiu, adminis-
trator CopyRo, Societate de Ge-
stiune Colectiv\ a Drepturilor de
Autor, [i Mihai Mitric\, director
executiv al Asocia]iei Editorilor
din România, respectiv Federa]ia
Editorilor din România. Acesta
din urm\, de exemplu, a propus s\
se reintroduc\ `n legea dreptului
de autor paragraful c) al articolu-
lui 125 care preciza: „categoriile
de utilizatori [i categoriile de 

persoane fizice [i juridice care au
obliga]ii de plat\ a remu nera]iilor
compensatorii pentru copia pri-
vat\ c\tre titularii de drepturi“,
mai ales `n contextul actual, când
un utilizator al unei biblioteci,
spunea acesta, poate scana sau fo-
tografia orice carte. De asemenea,
Mitric\ a sus]inut vehement arti-
colul 14, indice 4, `n leg\tur\ cu
`mprumutul public [i drepturile
de autor care ar trebui pl\tite edi-
torilor, specificând c\ acestea nu
au mai fost `ncasate din 1992 [i c\
statul ar trebui s\ se angajeze s\
acopere acest cost. 

De altfel, Claudia {erb\nu]\ –
manager interimar al Bibliotecii
Na]ionale a României –, Anca Râ-
peanu – director al Bibliotecii Me-
tropolitane Bucure[ti –, Nicoleta
Rahme –  pre[edinte Achizi]ii [i dez -
voltarea colec]iilor, Biblioteca
Na]ional\ a României, dar [i re -
prezentant al Asocia]iei Bibli -
otecarilor din România [i al Aso-
cia]iei Na]ionale a Bibliotecarilor
[i Bibliotecilor Publice din Româ-
nia – [i Drago[ Neagu – pre[edinte
al Asocia]iei Na]ionale a Bibliote-
carilor [i Bibliotecilor Publice din
România – au fost printre vorbi -
torii care au `ncercat s\ clarifice
faptul c\ bibliotecile sunt insti tu]ii
subfinan]ate ale statului, iar dac\
acestea sunt for]ate s\ pl\ teasc\
drepturi de autor, vor fi `n pericol
de dispari]ie, cu prec\dere biblio -
tecile mici – peste 3.000 `n toat\
]ara. Claudia {erb\nu]\, de pild\,
spunea c\ „avem obliga]ia de a im-
plementa cât mai corect dreptul de
`mprumut public, respectând prin-
cipiile intelectuale, dar nu ne do -
rim ̀ ngr\direa accesului public“ [i
amintea c\ „bibliotecile, pentru
editori [i autori, sunt parteneri“. 

Au fost supuse aten]iei O.R.D.A.
[i problemele pe care le-ar aduce
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DEZBATERE-MARATON LA MINISTERUL CULTURII PE TEMA LEGISLA}IEI DREPTURILOR DE AUTOR

„S\ se revizuiasc\, primesc!
Dar s\ nu se schimbe nimica“
Joi, 7 aprilie, a avut loc, la sediul Ministerului
Culturii, o dezbatere public\ având ca tem\
proiectul de lege privind modificarea [i
completarea Legii nr. 8/1996, cea care vizeaz\
dreptul de autor [i drepturile conexe, `n
conformitate cu Directiva European\ din
2014. ~ntâlnirea a durat peste patru ore [i a
fost moderat\ de secretarul de stat Corina
{uteu. Au fost prezen]i la dezbatere atât
membri ai Oficiului Român pentru Drepturile

de Autor (O.R.D.A.) – precum Irina Lucan-
Arjoca, director general adjunct –, dar [i
consilieri ai ministrului Culturii. ~n aula
ministerului, peste 100 de persoane au
participat la discu]ie, dintre care mai bine de
jum\tate [i-au exprimat, `ntr-un fel sau altul,
opinia. Cei mai mul]i au criticat modific\rile
legislative propuse de O.R.D.A. [i au afirmat c\
nu sunt de acord ca propunerea de proiect s\
treac\ mai departe. „Autorul“, spun ace[tia,

care ar trebui s\ fie chiar principalul
protagonist al legii, dispare din miezul
acesteia, iar drepturile nu `i sunt deloc
protejate. S-a cerut, `n repetate rânduri,
organizarea unei noi `ntâlniri [i mai multe
dezbateri pe aceast\ tem\. De cealalt\ parte,
Corina {uteu a confirmat: „Suntem con[tien]i
de problemele complexe ale gestion\rii
colective. Ne angaj\m s\ continu\m o serie de
dezbateri pentru a ajunge la un acord“. 

Rând pe rând, `n jur de 90 de persoane au luat cuvântul la dezbaterea organizat\ de Ministerul Culturii
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colectarea drepturilor de autor de
la cele peste 4.000 de biblioteci – cu
ordonatori de credite diferi]i (con-
silii locale, senate ale uni ver -
sit\]ilor etc.) – [i faptul c\ solu]ii-
le, `n aceast\ privin]\, trebuie s\
]in\ cont de priorit\]ile na]ionale.
De cealalt\ parte, Anca Râpeanu
afirma c\ „proiectul de lege este
incomplet, poate fi mai bine fun-
damentat; `n plus, acesta n-a in-
vestigat ce efecte financiare poate
avea asupra factorilor implica]i“
[i c\ „dac\ proiectul r\mâne a[a,
bibliotecile devin utilizatori care
datoreaz\ drepturi [i nu le pot
sus]ine ̀ n nici un fel“. Solu]ia pro-
pus\ [i de directorul Bibliotecii
Metropolitane este ca statul, prin
Ministerul Culturii, s\-[i asume
plata drepturilor de autor. Grosso
modo, cam acestea au fost proble-
mele ridicate pe partea de `mpru-
mut public. 

„Se deschide poarta
c\tre monopol“

Dezbaterea a fost, cu toate acestea,
acaparat\ de chestiunea gestio -
n\rii colective, aparent mult mai
spinoas\ decât cea a bibliotecilor.
Câ]i vorbitori, atâtea p\reri. 

S-au ridicat, pe rând, urm\toa-
rele probleme:

n Textul proiectului de lege –
George Chiri]\, director executiv
al Asocia]iei Române de Comuni-
ca]ii Audiovizuale, ar\ta c\ „legea
a fost scris\ prost sub aspectul se-
mantic al limbii române“, sunt
„probleme de logic\ a textului“ [i
„Directiva European\ a fost trans-
pus\ pe genunchi“;

n ~ntârzierea cu care s-a orga-
nizat prima dezbatere – Directiva
European\ a fost adoptat\ `n 2014
[i trebuie aplicat\ `n ]\rile mem-
bre UE pân\ la sfâr[itul lui aprilie
2016, doi ani `n care `n România,
spre deosebire de alte ]\ri, nu s-a
discutat deloc despre cum ar pu-
tea fi implementat\ spre folosul
autorilor;

nArticolele ad\ugate ̀ n proiect,
f\r\ fundament `n realitatea româ-
neasc\ – Mariana Savu, avocat
CREDIDAM, spunea c\ „se inven-
teaz\ un aspect `n propunere: en-
tit\]ile de gestiune independent\
(SRL, funda]ii, asocia]ii, oricine
poate prelua drepturile de la autor
[i face ce vrea, f\r\ control; struc-
turi care anuleaz\ existen]a autori-
lor), men]ionate `n directiva euro-
pean\ doar pentru ]\rile `n care
exist\ aceast\ formul\“ [i c\ „se in-
troduce un vot cenzitar, un vot cu o
putere mai mare decât a altuia `n
adun\rile generale. Pe ce criterii
oferi mai mult\ putere unui mem-
bru decât altuia? E o fluctua]ie ne-
justificat\“, `ncheia aceasta;

n Faptul c\ propunerea de mo-
dificare a Legii nr. 8/1996 este 
ilegal\ – Rodica Guiu (CopyRo) 

indica: „propunerile legislative
`n calc\ Codul Muncii“. De aceea[i
p\rere a fost [i {tefan Gheorghiu
(director CREDIDAM): „proiectul
de lege ar trebui retras cât se poa-
te de repede, este ilegal, ̀ n complet
dezacord cu Codul Muncii, trebu-
ie s\ se ]in\ cont de cadrul legisla-
tiv prezent“, pe când Iulian Vrabe-
te (vicepre[edinte CREDIDAM)
spunea c\ „modul de re]inere a co-
misionului contrazice Codul Fis-
cal“. Mircea Ionescu (avocat, Co-
pyRo) denun]a c\ „principiul sub-
sidiarit\]ii este `nc\lcat“, Alex
Lungu (Asocia]ia pentru Tehnolo-
gie [i Internet) afirma c\ „articole-
le ad\ugate referitoare la perche -
zi]ia domiciliar\ intr\ `n contra-
dic]ie cu Codul Penal“, iar Dan
Mircea Cipariu era de p\rere c\
„se `ncalc\ Constitu]ia României
cu privire la a fi ales“;

n S-a criticat pozi]ia O.R.D.A.
`n textul legii – avocatul Adrian
Pintilie, de pild\, credea c\ textul
este f\cut `n a[a m\sur\ `ncât s\
`nt\reasc\ autoritatea Oficiului
Român pentru Drepturile de 
Autor, Vlad Vl\descu (membru
CREDIDAM) sus]inea c\ „rolul
O.R.D.A. este s\ reglementeze do-
meniul pentru ca arti[tii s\ bene-
ficieze de ni[te drepturi, nu s\ fie
priva]i de ele, or `n forma aceasta,
O.R.D.A. nu face decât s\ ia mai
mul]i bani din remunera]iile
arti[tilor“, iar {tefan Gheorghiu
era de p\rere c\ „se creeaz\ cadru
pentru concuren]\ neloial\, va de-
veni o birocra]ie excesiv\, cota de
administrare nu este `n regul\ [i
costurile cresc exponen]ial; (...) se
va ajunge la o discriminare a
arti[tilor români fa]\ de cei din
str\in\tate“ [i „se deschide poarta
c\tre reparti]ii aleatorii [i (...) mo-
nopol“ etc. 

Amenin]\ri 
[i aplauze

Disensiunile nu se opresc aici.
Unii cred c\ e bine ca O.R.D.A. s\
controleze mult mai abitir OGC-
urile (organismele de gestionare
colectiv\) sau c\ Directiva Euro-
pean\ a fost transpus\, cu mici ex-
cep]ii, cât se poate de bine. Sen -
za]ia altora este c\ se `ncearc\ re-
pararea a ceva ce func]ioneaz\ de-
ja – adic\ legea român\ ar avea, ̀ n
propor]ie de 98%, transpus\ Di-
rectiva respectiv\. Unii au ame-
nin]at c\ vor da `n judecat\
O.R.D.A. [i/sau Ministerul Cultu-
rii dac\ opiniile exprimate `n ca-
drul dezbaterii nu vor fi luate `n
calcul, iar propunerea de lege nu
va fi retras\, rediscutat\ [i refor-
mulat\. Al]ii au mul]umit respec-
tuos pentru posibilitatea oferit\
de a-[i exprima punctele de vedere
public. O parte dintre participan]i
eviden]iau c\ proiectul nu are
nici o leg\tur\ cu realitatea zilelor

noastre, c\ nu s-a f\cut nici o refe-
rire la impactul socio-economic,
nici un studiu concret. Câ]iva au
sf\tuit membrii O.R.D.A. `n pri-
vin]a unor ad\ugiri esen]iale –
cum ar fi ca, al\turi de perchezi]ia
domiciliar\, s\ fie inclus\ [i cea
informatic\. Sau i-au aten]ionat
s\ aib\ mai mult\ grij\ cu redac-
tarea textului legii, s\ nu fie nici
ininteligibil, nici interpretabil. 

Sala a fost dinamic\, a reac]io-
nat vocal la discursurile vorbito-
rilor sau a `ncurajat interven]iile
prin aplauze. Moderarea a fost o
misiune dificil\, pres\rat\ cu

rug\min]i de a nu se mai intra `n
dialog [i de a se limita cuvântarea
la cele cinci minute alocate. 

~n final, reprezentan]ii Minis-
terului Culturii au asigurat parti-
cipan]ii c\ propunerea de lege nu
va trece mai departe, c\ se vor or-
ganiza, `n viitorul apropiat, dis-
cu]ii punctuale, pe fiecare dome-
niu `n parte, [i c\ se va ]ine cont
de nemul]umirile expuse. 

Pân\ una-alta, dac\ dori]i, pu-
te]i consulta proiectul de lege, ex-
punerea motivelor pentru modifi-
carea Legii nr. 8/1996, tabelul com-
parativ [i pe cel de concordan]\ pe

site-ul Ministerului Culturii, iar
`n curând ve]i putea citi, `n ace-
la[i loc, minuta `ntâlnirii. 

~n cele din urm\, ne putem con-
sola cu gândul c\, a[a cum preciza
la un moment dat [i Corina {uteu,
aproape toate statele membre ale
Uniunii Europene au avut proble-
me cu implementarea Directivei
Europene, aceasta fiind foarte
greu de adoptat. 

Nu ne r\mâne decât s\ sper\m
c\ se va ajunge la un consens, iar
drepturile autorilor nu vor avea
de suferit de pe urma celui din
urm\. 

Ac]iune public\ de distrugere a produselor piratate confiscate de autorit\]i, cu ocazia a 15 ani de `nfiin]area 
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor



Exist\ scriitori care au stil. Exist\
scriitori care scriu o literatur\ de
subiect – subiectul e atât de puter-
nic `ncât stilul devine secundar.
{i exist\ scriitori care scriu cu stil
despre subiecte puternice. Ace[tia
sunt cei ale[i. Doamna Julie Otsu-
ka este dintre ei. 

Am citit Buddha din podul ca-
sei cu o ̀ ncântare care se accentua
cu fiecare pagin\. Sunt un cet\ -
]ean al lumii. M\ intereseaz\ mult
subiectele care sunt `ndep\rtate
de mine, atât `n timp, cât [i `n
spa]iu. M-a interesat aceast\ po-
veste despre importul de femei ja-
poneze `n San Francisco, `n anii
1920.

Ce c\utau japonezele `n Ameri-
ca? C\utau s\ se m\rite. Ele erau
considerate o marf\, a[a a fost, da.
Se aranjau – prin intermediul fac-
torilor po[tali [i al unor mijlocitori,
al unor pe]itoare, mai ales, [i prin -
tr-un schimb sumar de fotografii –

c\snicii. C\snicii care durau sau
nu durau. C\snicii `ncheiate prin
coresponden]\. Vi se pare cunos-
cut? V-a]i cunoscut, poate, parte-
nerul curent prin Tinder? Imagi-
na]i-v\ acum c\ ar trebui s\ v\ [i
c\s\tori]i [i s\ tr\i]i via]a `m -
preun\, doar fiindc\ a]i acceptat,
cândva, o fotografie, un chip `n -
so]it de un om despre care nu
[tia]i nimic. 

Realitatea, [tim to]i, nu e `ns\
totuna cu poza. Femeile japoneze
nu au `ntâlnit acolo nici ceea ce
sperau, nici ceea ce li se promisese.
Dimpotriv\. Via]a, o [tim de ase-
menea to]i, e crud\, e nedreap t\. 

Dar, `n urma acestui import, 
s-a n\scut o nou\ genera]ie de ni-
poni, niponi care au avut mult de
suferit `n America `n timpul celui
de-Al Doilea R\zboi Mondial
([tia]i c\ japonezii din America au
fost ̀ n lag\re, dup\ Pearl Harbour,
[i `nainte de Hiroshima?).  

Julie Otsuka are, spuneam, nu
doar povestea, ci [i stilul. Stilul
s\u este a[a: nara]iunea este re-
dat\ pe voci multiple. Julie Otsu-
ka scrie despre o genera]ie `n -
treag\. Ea adun\ voce lâng\ voce
[i compune un tablou. Buddha din
podul casei este un roman, dar nu
mai pu]in este o poezie. 

Ca s\ `n]elege]i exact despre ce

vorbesc, am selectat câteva frag-
mente despre noaptea `n care fe-
meile ajunse `n San Francisco 
[i-au cunoscut, trupe[te, so]ii. Pri-
ma noapte. 

Fragmente: „~n noaptea aceea
noii no[tri so]i ne-au luat repede.
Ne-au luat cu calm. Ne-au luat cu
blânde]e, dar ferm [i f\r\ s\ zic\
nimic. Au presupus c\ eram virgi-
nele promise de pe]itoare [i ne-au
luat cu o grij\ extraordinar\. 
S\-mi spui dac\ doare. Ne-au luat
`ntinse pe spate pe podeaua goal\
a motelului Minute. Ne-au luat `n
centrul ora[ului, ̀ n camere de mâ-
na a doua de la Kumamoto Inn.
Ne-au luat `n cele mai bune hote-
luri din San Francisco `n care pu-
tea intra un japonez la vremea
aceea. Hotelul Kinokuniya. Mika-
do. Hotelul Ogawa. Ne-au luat ca
atare, presupunând c\ urma s\ fa-
cem orice ni se spunea. ~ntoarce-te

la perete, te rog, [i stai `n patru la-
be. (...) Ne-au luat f\r\ s\ fim
preg\tite [i am sângerat trei zile.
Ne-au luat cu chimonourile albe
din m\tase ridicate mult deasu-
pra capului [i eram sigure c\ de-a -
cum gata, o s\ murim. (...) Ne-au
luat lacomi, `nfometa]i, ca [i când
a[teptaser\ o mie de ani ca s\ ne
ia. Ne-au luat chiar dac\ `nc\ mai
sim]eam grea]a de pe vapor [i tot
ni se mai cl\tina p\mântul sub 
picioare. Ne-au luat violent, cu
pumnii, când `ncercam s\ ne opu-
nem. Ne-au luat chiar dac\ `i
mu[cam. Ne-au luat chiar dac\ `i
loveam. (...) Ne-au luat cerându-[i
scuze pentru c\ aveau mâinile as-
pre, cu b\t\turi, [i am [tiut pe loc
c\ erau fermieri, nu bancheri. 
Ne-au luat f\r\ grab\, pe la spate,
`n timp ce noi ne rezemam de per-
vazul ferestrei, ca s\ admir\m lu-
minile ora[ului de sub noi (...)“.

4  »  opinii
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Am intrat `n contact direct cu pri-
mul vecin de pe uli]\ (ar mai fi
unul, dar acela doar st\ pe teras\ –
la etaj, cu un pet de bere [i un pa-
chet de ]ig\ri lâng\ – [i m\ urm\ -
re[te fix, [i ore `ntregi, cum mun-
cesc prin curte, dar \la nu se pune). 

A b\tut `n poart\, am ie[it, m\
a[tepta cu mâna `ntins\ peste
gard:

— Bun\, vecine!
— Bun\, vecine!
P\rea r\u `ncurcat, jenat de si-

tua]ie, c\ nu [tie cum s\ m\ ia, ce
s\-mi spun\.

— Care-i problema?, `ncerc s\-l
`ncurajez.

— Nu-i nici o problem\, dar
vreau totu[i s\ v\ zic.

— Zice]i.
— Vecine, am o rug\minte la

dumneata, nu te sup\ra, te rog, s\
nu te superi.

M-am gândit c\ poate vrea o
lingur\ de sare, o cutie cu chibri-
turi, o can\ de ulei.

— Hai s\ ne respect\m, a conti-
nuat el, cerându-[i ̀ nc\ o dat\ scu-
ze pentru `ndr\zneal\. Am remar-
cat `n treac\t c\ era o ]âr\ b\ut,
dar, altfel, exagerat de politicos, ti-
mid. Probabil b\use pentru cura-
jul de a veni la mine.

— Hai s\ ne respect\m, sunt de
acord [i eu. Dar cum?

— V\ rog eu s\ nu mai merge]i
a[a repede pe uli]\, c\ am câine,
pisic\ [i copil. Dar, v\ rog, nu v\
sup\ra]i.

— Nu v\ sup\ra]i, `i zic [i eu,

dar eu nu merg repede pe uli]\.
Nici n-am cum, chiar s\ vreau. E
scurt\, `ngust\ [i plin\ de gropi.
{i-s foarte atent la mâ]e, câini [i
copii.

— {tiu, dar hai s\ ne respect\m
totu[i.

I-am promis c\ ne respect\m.
Am trecut pe vârfurile cauciucu-
rilor prin dreptul por]ii lui.
Totu[i, diminea]\ am remarcat c\
a plantat doi bu[teni de-a latul
drumului, un fel de cocoa[e im-
provizate pentru reducerea vite-
zei. M\ a[tept ̀ n curând s\ pun\ [i
semafor.

2.

Tocmai mi-a trimis sms o prie-
ten\: „Vezi c\ au ap\rut la Lidl
]\ru[i solari cu ultrasunete anti-
cârti]\“. A `ncurcat-o Miruna
mea. M\ duc ]int\ de la serviciu [i
cump\r vreo doi, c\ deja cresc iar-
ba, florile [i copacii, iar ea a `nce-
put timid s\ scoat\ mu[uroaie pe
lâng\ gard. Dac\ nu func]ioneaz\,

m\car m\ consolez cu faptul c\ 
i-am luat juc\rii noi animalului
de curte.

3.

Din surprizele traiului la cas\: m\
trezesc dintr-o mo]\ial\ de sear\,
aud un fâ[âit ciudat, intens. M\
gândesc c\ s-a spart o ]eav\ la baie
[i curge `n ne[tire. Ori c\ a pornit
du[ul singur. Verific, [i nu. Sau c\
am uitat robinetul deschis la
buc\t\rie. Verific, [i nu. O fi cr\ -
pat vreun calorifer. Umblu prin
fiecare camer\. Nimic. Dar fâ[âi-
tul bizar continu\. Ies afar\ [i m\
dumiresc: plou\ pe tabla de la
cas\. N-am mai auzit zgomotul
\sta parc\ din copil\rie.

4.

~n fiecare dup\-amiaz\, vecina
mea `[i face temele pe teras\. O
asist\ din când `n când mama [i
bunica, mai plânge c\ nu `n]elege,
mai este `ncurajat\ cu câte o
`nghe]at\. Dar cel mai mult vor-
be[te cu ursule]ul: „Formulea -
z\\... dou\\... propozi]ii... cu cuvin -
teleee... pe caree... le-aiii ob]inuuut“.

5.

Casa gard ̀ n gard cu mine e de vân-
zare. Tot apar agen]i imobiliari cu
familii, inspecteaz\ interiorul lo-
cuin]ei, curtea lor, curtea [i casa
mea, ies `n drum, fac poze. Apoi,
dac\ m\ v\d, vin [i m\ `ntreab\:

— Ei, cum e aici, v\ place, v-a]i
adaptat?

Eu le inspectez fa]a, `ncerc s\
manipulez pia]a:

— Cât v-a cerut?, `ntreb
clien]ii.

— Atât, `mi spun ei un pre].
— E frumos aici, dar e cam

mult, nu merit\, mai trage]i de
pre].

Sincer, nu mi-a pl\cut de fa]a
niciunuia dintre clien]i. 

Zilele trecute, m-a pescuit din
curte un domn gras, `n vârst\, cu
un câine pechinez gâtuit cu o les\
de bulldog:

— Ei, cum e aici, v\ place, v-a]i
adaptat?

Nu m\ las\ s\-i r\spund [i-mi
spune:

— Eu tocmai am cump\rat ca-
sa asta de lâng\ dumneavoastr\.

A doua zi, a [i venit, a plantat
pomi `n curte.

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

De pe-acas\ adunate

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe
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Buddha din podul casei, de Julie Otsuka (Polirom,
2013). O carte magnific\ despre japonezele care 
au ajuns `n America mirese prin coresponden]\. 

Un Tinder, ceva mai dramatic, de la 1920... 



E adev\rat c\ m\sur\toarea se re-
fer\ doar la Bucure[ti, `ns\ Capi-
tala d\ tonul `n politica româ -
neasc\. Potrivit sondajului, doar
27,5% dintre cei intervieva]i apro -
b\ felul `n care pre[edintele Io-
hannis conduce ]ara. 38% sunt
critici, `n timp ce 31% spun c\ nu
[i-au format o p\rere. ~n acela[i
sondaj, PNL are doar 26% din vo-
turile bucure[tenilor, fa]\ de 35%
pentru PSD. 

Sunt sc\deri consistente atât ̀ n

cazul pre[edintelui, cât [i al libe -
ralilor. De altfel, PNL e strâns
legat de evolu]ia locatarului de la
Cotroceni. Dac\ Iohannis nu
convinge, are de suferit [i PNL-ul.
Cât\ vreme Iohannis a fost sus la
capitolul `ncredere, [i liberalii
aveau peste 40% `n sondajele de
opinie.

Dac\ pentru pre[edinte sc\de -
rea nu constituie o problem\,
`ntrucât urm\toarele alegeri pre -
ziden]iale sunt abia `n 2019 [i se
pot petrece multe lucruri pân\
atunci, pentru PNL c\derea `n an
electoral e dramatic\. Pentru c\
nu prea mai e timp de revenire. 

PSD `[i p\streaz\ constant
scorul obi[nuit (35%), `ns\ cele 26
de procente pe care liberalii le mai
au `n Capital\ ar trebui s\ fie un
semnal de alarm\ pentru trupa
condus\ de Blaga [i Gorghiu. 

Poate nu `ntâmpl\tor [eful sta -
tului a acordat miercuri sear\ un
interviu TVR-ului – unul dintre
cele mai consistente dialoguri ale

lui Iohannis cu un jurnalist, de
când ocup\ pozi]ia num\rul unu
`n stat. Nu doar c\ Iohannis a ie[it
`n sfâr[it ̀ n aren\, ci a furnizat cel
pu]in dou\ informa]ii importante:
a anun]at c\ a semnat decretul cu
numirea Laurei Kovesi la DNA,
apoi c\ Dan Mihalache pleac\ de
la Cotroceni spre ambasada ro mâ -
neasc\ de la Londra.

Sunt dou\ informa]ii extrem
de pre]ioase, de[i despre ambele
chestiuni se discutase de ceva
timp `n spa]iul public. Interesant,
numirea Codru]ei Kovesi vine ta -
man `n perioada `n care afl\m c\
[efa DNA a fost ]inta unei ac]iuni
de spionaj.

Pre[edintele a fost `n ultimele
luni extrem de discret ̀ n a oferi in-
forma]ii [i nu e vorba neap\rat de-
spre [tiri care s\ fac\ deliciul tele-
viziunilor. Iohannis a preferat s\
stea la Cotroceni f\r\ s\ transmit\
nimic, f\r\ s\ comunice, f\r\ s\ arate
c\ `i pas\ de ceea ce se petrece `n
jurul s\u. De la pre[edintele-

juc\tor B\sescu am trecut `n zona
cealalt\, `n care pre[edintele e ab-
sent, nu vorbe[te, nu spune nimic,
nu-l preocup\ nici o tem\ de actu-
alitate.

~ntr-o ]ar\ a[ezat\, posibil ca
atitudinea discret\ a pre[edin-
telui Iohannis s\ fie varianta
corect\. ~ns\ `n România, absen]a
`ndelungat\ a [efului statului poa -
te fi perceput\ ca o fug\ de respon-
sabilitate, o team\ de a nu gafa, iar
`n ultim\ instan]\ poate `nsemna
nepricepere `n `ndepli nirea func -
]iei.

R\mâne de v\zut dac\ intervi-
ul dat miercuri de Iohannis e o
schimbare de tactic\ sau, dimpo -
triv\, nu are nici o leg\tur\ cu
sc\derile din sondaje, fiind pro-
gramat cu ceva timp `n urm\.

E de urm\rit [i ce se va petrece
la Cotroceni dup\ plecarea lui
Dan Mihalache, omul despre care
se spune c\ era creierul institu]iei
preziden]iale. 

Pentru PNL, schimbarea la fa -
]\ a [efului statului [i ie[irea aces-
tuia la ramp\ sunt obligatorii
dac\ liberalii mai vor s\ aib\ cât
de cât [anse s\ fie la guvernare
`ncepând din noiembrie 2016. 

Liberalii sunt `n acest moment
`ntr-o postur\ delicat\. Nu se afl\

la putere, dar nici `n opozi]ie, [i
risc\ s\ deconteze f\r\ s\ comit\
vreo gaf\, ci doar pentru c\ guver-
nul e unul apropiat de Cotroceni.

Se vede c\ liberalii sunt dezori-
enta]i [i au r\mas f\r\ obiectul
muncii, având deja câteva rateuri
`n acest an. Mai `ntâi a fost po -
vestea cu dou\ tururi la primari, o
idee corect\, dar care a avut din
start [anse reduse de reu[it\.
Zilele astea am v\zut acela[i PNL
lovindu-se singur la Senat, dup\
`ncercarea e[uat\ de schimbare
din func]ie a pre[edintelui ca me -
rei superioare, C\lin Popescu-
T\riceanu.

A fost o ac]iune total nepre -
g\tit\, mai ales c\ UNPR [i UDMR
nici m\car n-au dat vreun semnal
c\ ar fi de acord cu mutarea libe -
ralilor. 

E de v\zut dac\ nu cumva ulti-
ma ie[ire a lui Iohannis e târzie,
iar `nfrângerea PNL la alegerile
de anul acesta mai poate fi evitat\.
Exist\ `ns\ [i un alt scenariu,
cinic ce-i drept pentru PNL, po -
trivit c\ruia, Iohannis are tot in-
teresul ca PSD s\ revin\ la gu-
vernare din toamn\, pentru ca
neam]ul s\ candideze cu [anse,
din opozi]ie, la preziden]ialele din
2019.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Mi se pare c\ ]ara mea, singura `n
care simt c\ a[ putea tr\i `n largul
meu, nu e o ]ar\ `n sensul modern
al cuvântului. Mi se pare c\ s-ar
putea destr\ma a[a, la prima zgu-
duire mai serioas\. Admi nis -
tra]ie, guvernare, mecanisme le-
gislative, sisteme de s\n\tate [i de
educa]ie, re]ele de transport,
struc turi de protec]ie a cet\]eanu-
lui – totul pare [ubred, `ncropit,
f\cut pe genunchi [i cârpit ca
n\dragii lui Hagi Tudose: t\iem
din tur ca s\ acoperim rupturile
din fa]\, dar ]es\tura se tot
mic[oreaz\ [i putreze[te. Mai ]ine
mult cârpitura ]\rii? Mai rezist\?

{tiu: acum lucrurile par `n or-
dine, ]ara se mai [i dezvolt\ câte
un pic, avem cre[tere economic\,
salariile bugetarilor se pl\tesc la

timp, ba chiar se [i m\resc, avem
un leu puternic – oricum, mai pu-
ternic decât rubla ruseasc\, ca s\
avem [i o mic\ satisfac]ie, ca ruso-
fobi tradi]ionali ce suntem –, a[a
c\ de ce s\ m\ ̀ ngrijorez? P\i, pen-
tru detaliile care nu se v\d dac\
gândim de azi pe mâine. De exem-
plu, m\ `ntreb câ]i români ar
ajunge s\ tr\iasc\ `n s\r\cie lucie
dac\ n-ar exista milioanele de
muncitori migran]i, care trudesc
prin str\in\tate [i trimit bani `n
]ar\. Acum privim aportul „c\p -
[unarilor“ la economia alb\ [i
nea gr\ ca pe ceva de la sine
`n]eles, dar mie, ca profan `n ale
economiei, nu mi se pare c\ ar fi
chiar a[a. Ce s-ar `ntâmpla dac\,
de exemplu, acele câteva milioane

de oameni ar ̀ nceta s\ mai trimit\
bani `n ]ar\? Sau, [i mai grav,
dac\ ar fi nevoi]i, din cine [tie ce
motive, s\ se `ntoarc\ to]i ori
aproape to]i `n România? Ar avea
locuri de munc\ sau ar deveni
[omeri [i supravie]uitori la limi -
t\? Cei câteva milioane de munci-
tori din str\in\tate `ntre ]in, prac-
tic, alte câteva milioane de români
din ]ar\, u[urând astfel povara
statului român. Dar dac\, ipotetic
vorbind, s-ar `ntoarce, ar fi Româ-
nia capabil\ s\ le dea de lucru, s\
le asigure un trai decent – [i, `n
acela[i timp, s\ se lipseasc\ toc-
mai de cele câteva miliarde de 
euro pe care ace[tia le trimiteau
`n ]ar\, u[urând povara statului?
M\ `ndoiesc. Statul român s-a 

administrat `ntotdeauna prost [i
n-a fost niciodat\ `n stare s\ aib\
grij\ de cet\]enii lui.

Dintr-o alt\ perspectiv\, Româ-
nia e o ]ar\ cu re]ele de transport jal-
nice, demne de lumea a treia. C\ile
ferate – care, apropo, sunt un obiec-
tiv strategic `n orice stat – au ajuns
aproape de colaps. {oselele par doar
proaste, dar dac\ st\ cineva s\ com-
pare banii vârâ]i `n ele cu rezultate-
le ob]inute din acei bani, o s\ vad\
cam de ce e `n stare administra]ia
româneasc\. De mai nimic.

Mai grav e c\ România nu pro-
duce aproape nimic care s-o im-
pun\ pe pie]ele economice, fie [i
marginal. ~mi aduc aminte `ntre-
barea unui american pe care l-am
`ntâlnit odat\ atunci când a aflat
c\ sunt din România: „{i voi ce fa-
ce]i?“. La `nceput n-am priceput
`ntrebarea. Omul voia pur [i sim-
plu s\ afle ce produs sau activitate
ne-ar individualiza `n lume. ~mi

venea s\ zic „De toate“, dar asta
`nseamn\ de fapt nimic. {i chiar
a[a e. Agricultura e f\cut\ pe sca -
r\ larg\ de cet\]eni str\ini care au
cump\rat terenuri `ntinse `n Ro-
mânia. Majoritatea fabricilor [i
uni t\]ilor de produc]ie industria l\
sunt subsidiare ale unor compa-
nii mari care au venit la noi pen-
tru mâna de munc\ ieftin\. Proba-
bil c\ asta e ceea ce facem noi: pro-
ducem muncitori necalifica]i sau
semicalifica]i, ceea ce nu `nseam -
n\ mare lucru – de a[a ceva e pli -
n\ planeta. A, [i mai producem
când [i când vârfuri intelectuale
care emigreaz\.

De asta mi-e fric\. O ]ar\ care
nu se sus]ine singur\, ci are nevo-
ie mereu de cârje [i cârpeli, nu-i
cel mai bun loc `n care s\ tr\ie[ti.
Am obosit de provizoratul româ-
nesc. {tiu, merge [i-a[a. A tot mers.
Dar dac\ la un moment dat n-o s\
mai mearg\? 

Mi-e fric\ de România. De când am `nceput s\ iau seama la felul `n care e
organizat statul \sta, comparându-l – inevitabil – cu alte ]\ri, mai mici sau mai
mari, [i m-am gândit la importan]a pe care o are cet\]eanul de rând, a[a ca mine,
`n ceea ce numim statul român, tr\iesc o perpetu\ stare de nesiguran]\. 

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Fric\ de România

Ultimele sondaje de
opinie arat\ o sc\dere
continu\ pentru [eful
statului. Klaus Iohannis 
n-a comis vreo gaf\
colosal\ dup\ alegerile
preziden]iale din no -
iembrie 2014, `ns\ pu]in\
lume a g\sit o explica]ie
pentru sc\derea popu la -
rit\]ii sale. Zilele trecute
au ap\rut cifrele unui
sondaj CURS, realizat la
comanda SAR, care arat\
prost pentru actualul
pre[edinte.

Schimbarea la fa]\ a lui Iohannis
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Musikmesse Frankfurt 2016
[i deliciile pianului...

Mai mult decât interesant\ este
noua orientare a Târgului moti-
vat\ de era digitaliz\rii, care afec -
teaz\ profund atât percep]ia fe -
nomenului muzical, cât [i sfera
comercial\. Sub egida SOMM 
(Societatea comercian]ilor de mu -
zic\), la Musikmesse a fost lan -
sat\ anul acesta o „Business Aca -
de my“, la care exper]i din indus-
trie au vorbit despre moda lit\]ile
de optimizare a magazinelor pe
web, de atragere [i re]inere a
clien]ilor prin intermediul mediilor
de socializare [i despre exigen]ele
legale crescânde ale co mer]ului
online. O expozi]ie inti tulat\ „Fu-
ture Shop“ le-a demonstrat, atât
vizitatorilor, cât [i profesio ni[ -
tilor din comer], cum pot fi pre -
zentate eficient instrumentele

muzicale, cum poate fi transfor-
mat actul cump\r\rii `ntr-o „ex-
perien]\ po zitiv\“ pentru clien]i,
precum [i felul `n care propri-
etarii unor mici magazine pot
beneficia de avantajele pe care le
ofer\ comer]ul online, p\strând
`n continuare businessul tradi ]io -
nal. Lucruri cunoscute, vor spune
unii, dar cât de utile, dac\ ar fi
`nv\]ate [i, mai ales, aplicate [i `n
România…

Musikmesse a fost precedat, alt -
fel, de Festivalul Interna]ional al
Premiului German pentru Pian, o
manifestare la a cincea edi]ie,
care pare s\ câ[tige teren [i im-
portan]\ sub umbrela Forumului
Interna]ional al Pianului. Patru
tineri piani[ti premia]i sau nomi-
naliza]i pentru Premiul German
(dotat cu 10.000 de euro) au fost in-
vita]i la un festival desf\[urat la
Academia de Muzic\ din Frank-
furt. Ah Ruem Ahn (câ[tig\toare
a Concursului de pian de la San-
tander `n 2012), Lukas Geniušas
(premiul al II-lea al Concursului
Ceaikovski 2015), Ching-Yun Hu
(laureat\ a Concursului Arthur
Rubinstein de la Tel Aviv), Yek-
won Sunwoo (laureat al Premiu-
lui German pentru Pian) [i ucrai -
neanul Dmitri Levkovich ([i el
laureat al Premiului German) 
[i-au demonstrat to]i tehnica im-
pecabil\, dar au impresionat ̀ ntr-o
m\sur\ mai mic\ pe planul artei
„integrale“ (pentru a-l cita  pe
schubertianul Radu Cosa[u).

~n ajunul deschiderii oficiale a
Musikmesse, la un concert spe-
cial, d\ruit sponsorilor [i mece-
natului Forumului Interna]ional
al Pianului [i Târgului de Muzic\,
am putut asculta al]i doi piani[ti
de clas\, Joseph Moog [i Andrejs
Osokins, `n compania forma]iei
Kremerata Baltica dirijat\ de
Boian Videnoff, ̀ n prezent stabilit
la Mannheim. O sear\ mai pu]in
fericit\, pe de o parte, din cauza
alegerii unui concert pentru pian
f\r\ o miz\ deosebit\, cel de-al pa-
trulea de Anton Rubinstein, [i a
aparentei lipse de repeti]ii cu
soli[tii orchestrei de coarde, c\ -
reia i s-au al\turat sufl\tori deloc
conving\tori din alte forma]ii de
la Frankfurt.

Dar `n prezen]a patronului `n -
tre prinderii Târgului de la Frank furt,

care a folosit cu seriozitate o com-
para]ie ironic\ a unui ziarist de la
„Frankfurter Allgemeine Zei -
tung“, spunând c\ „Pianul are
[ansa de a deveni «noul» sushi“,
[i a unui public de sponsori [i
mecena care aplaudau zgomotos,
cu convingere, la `ncheierea fie -
c\rei mi[c\ri de concert, succesul
lan s\rii prin muzic\ clasic\ a
Târgului de anul acesta a fost, la
prima vedere, asigurat.

Ceea ce o f\cea pe o bun\ prie -
ten\ meloman\ s\ compun\ un
scurt text delicios pe Facebook:
„Doamn\, domnule, bun\ seara,
sunt [efa dvs. de cabin\. Coman-
dantul avio nului, domnul Banc\-
X, [i ansamblul b\ncilor parte -
nere din toate ]\rile au pl\cerea
s\ v\ primeasc\ la bordul acestui
Concert Ka Ve 622, compus de
Mont Blanc `n timpul Anilor Lu-
min\, partener al lui Nestlé [i As-
soc. pentru clarinet GmbH. Ta -
deus Mozart este noul nostru
sushi, cum spunea `n aceast\
diminea]\ presei directorul nos-
tru financiar. Imediat v\ vor fi
f\cute de monstra]iile de securi-
tate pentru acest concert: v\
mul]umim pentru aten]ie. V\ 
amintim c\ un con cert este com-
pus din trei mi[c\ri. Nu v\ de -
ta[a]i o mân\ de alta pentru a
aplauda decât dup\ ce a]i reperat,
dup\ circa 28 de minute, o agi -
ta]ie `n `ntreaga orchestr\ sau o
oprire brusc\ a arcu[ului `n aer
la primii violoni[ti (fetele cele
mai dr\gu]e, de la stânga dvs.).
[...] ~n caz de respira]ie `n acela[i
timp cu muzica, o masc\ de oxi-
gen va c\dea automat la `ndemâ-
na dvs. Trage]i de masc\ pentru a
v\ elibera spi ritul [i nu ezita]i s\
somnola]i… V\ mul ]u mim c\ a]i
ales compania noastr\ [i v\
dorim un adagio agreabil“…

La Frankfurt, s\pt\mâna
care se `ncheie s-a aflat sub
semnul a dou\ evenimente
cultural-comerciale, a[
spune, de semnifica]ie [i
devenite tradi]ionale la
`nceput de aprilie, Musik -
messe (Târgul Interna]ional
de Muzic\) [i Prolight-
sound (târgul asociat, con-
sacrat tehnologiilor specta-
colului). Cifrele furnizate
presei vorbesc sugestiv de-
spre impactul acestor dou\
târguri: Prolight cu 940 de
companii care expun `ntr-un
spa]iu de 85.000 de metri
p\tra]i, Musikmesse cu
peste 1.100 de companii,
`ntr-un spa]iu aproape la
fel de mare. La ambele târ-
guri, procentajul compa -
niilor str\ine prezente este
substan]ial, 62% la Pro-
light, 67% la Musikmesse,
firme venite din 60 de ]\ri,
ceea ce a transformat
Frankfurtul `n locul de
`ntâlnire principal din lume
`n sectorul business-ului
muzical. Pe parcursul celor
patru zile cât ]in târgurile,
accesibile pentru prima
dat\ anul acesta pe toat\
durata lor atât profesio -
ni[tilor, cât [i amatorilor
de muzic\, la Frankfurt se
desf\[oar\ un Festival de
Muzic\ cu 50 de concerte
[i câteva sute de
interpre]i…

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Sunt un ascult\tor capricios de
jazz pur. Poate comit o impietate
dac\ scriu c\ jazzul e ca poezia, dar
o comit. {i adaug: e la fel ca [i feme-
ia. Simplu [i atractiv la suprafa]\,
complex [i tensionat `n profunzi-
me. Nu degeaba istoria consem-
neaz\, de-un veac `ncoace, mai
multe victime ale jazzului decât ale
oric\rui gen muzical modern. Au
fost cânt\re]i – [i nu m\ refer la vo-
cali[ti – care evadau din timp,
luând cu ei un auditoriu captiv,
`mpins ̀ n trans\ f\r\ substan]e ha-
lucinogene. Tr\iesc `nc\ printre
noi instrumenti[ti care, folosind
un instrument complex, e drept,
precum pianul, genereaz\ st\ri de
spirit epurate de reziduurile exis-
ten]ei, `ncât `]i vine s\ zbori f\r\
aripi [i f\r\ parapant\ (Tavitian e
primul care iese din magma creie-
rului meu `mbibat cu sunete). 
De-aia m\ consolez cu jazz-rockul...

Ce se ̀ ntâmpl\ când o femeie se
na[te s\ cânte jazz? Hiromi Ueha-
ra poate fi subiect de studiu [i de-
monstra]ie a ceea ce este capabil\
femeia respectiv\. Rog s\ nu-mi
fie atribuit vreun sentiment de su-
perioritate machist\. Orice oper\
de art\ e bun\ sau proast\, indife-
rent de cine o compune – b\rbat
sau femeie, alb sau negru, cre[tin
sau musulman. Orice pies\ muzi-
cal\ gâdil\ urechea sau r\scole[te
sufletul. C\ unii muzicieni las\ câ-
teodat\ [tacheta mai jos, e de `n -
]eles: nimeni nu poate tr\i perma-
nent pe piscurile mun]ilor. Ascen-
siunea e un spectacol plictisitor de
urm\rit, dac\ nu e[ti `n stare s\
urci tu `nsu]i. 

Am descoperit-o pe Hiromi da-
torit\ pasiunii nes\n\toase pentru
SACD-uri, care m-a lefterit de nis-
cai bani. Primele sale trei albume,
editate, ca [i urm\toarele [apte ofi-
ciale, la Telarc, au r\sucit `n jurul
meu o spiral\ de pâcl\ sonor\. Fo-
losesc sinonimul cuvântului cea]\

f\r\ semnifica]ia lui tangent\ la
valoarea interpret\rii, ci provocat
de tehnica `nregistr\ rii `n sur-
round, adev\rat\ `ncântare pen-
tru mintea dornic\ de experien]e
imersive. Audi]ia pe un sistem de-
cent e dificil\, fiindc\ solicit\ psi-
hicul [i-l r\v\[e[te f\r\ mil\. Hi-
romi are talentul, imens, de-a fi
natural\ `n cele mai diferite
mood-uri, exprimate prin muzic\,
f\r\ ab]ibildurile vreunui decor
[ocant alc\tuit ca s\ creeze iluzia
de spectacol total. Pe scen\ pare
modest\, doar coafura s\lbatic\ `i
confer\ vag un aer din pove[tile
extrem orientale. Fragilitatea de-
ruteaz\. Ai impresia c\ fiin]a deli -
cat\ din stânga podiumului, aproa -
pe ascuns\ de pianul Yamaha,
poa te cânta cel mult arpegii serafi-
ce, de ghei[\ debutant\. {i chiar
a[a cânt\, câteva m\suri de `nc\l -
zire, apoi câteva refrene, laolalt\
cu basistul [i tobarul. Pentru ca,
intrat\ `n miezul melodiei [i al
sim]\mintelor care au condus-o la
compozi]ie, degetele suave s\ de-
vin\ ghearele unui dragon cuprins
de fl\c\ri, ale c\rui membre parc\
smulg clapele deodat\ cu melodia
din ele. Improviza]ia nu câ[tig\ `n
dauna rigorii, temele abund\ [i
curg una dup\ alta, contopindu-se
`ntr-o armonie perpetu\, perfect\
[i perfectibil\ totodat\. Sim]i [i
tr\ie[ti la unison cu pianista, al
c\rei tu[eu are expresivitatea fur-
tunilor tropicale [i voluptatea ace-
lora[i fenomene. Cu precizarea,
esen]ial\, c\ senzualitatea lui Hi-
romi n-are multe leg\turi cu eroti-
ca, nici cu feminitatea, ci se na[te,
explodeaz\ [i se stinge la nivelul
cortexului cerebral, devastându-l.
Privi]i-i pe cei doi companioni, ba-
sistul Anthony Jackson [i bateris-
tul Simon Phillips, la finalul unui
concert `n Tokyo, când Hiromi,
ars\ de flac\ra invizibil\, mul]u -
me[te auditoriului: sunt epuiza]i
de parc\ i-a fug\rit o ceat\ de sa-
murai din Yakushima pân\ `n
Wakkanai, exilul pe insula vecin\,
Sahalin, p\rându-li-se un fleac!
Glumind serios, oricare component
lovit de privirea enigmatic\, dur\
[i comprehensiv\ simultan pe care
Hiromi o ]intuie[te asupra lui `n
timpul vreunei piese ar abandona
instrumentele [i-ar fugi! 

Noul album Hiromi – Spark
(2016) – are 9 piese, 72 de minute [i
este un tsunami sonor. Aten]ie: in-
cendiaz\!

Scântei(toar)e

Joesph Moog [i dirijorul Boian
Videnov la concertul de deschidere 
al Târgului Interna]ional de Muzic\ 
de la Frankfurt



Sunt mici ritualuri specifice ̀ n ca-
re noi, cei care iubim arta specta-
colului teatral, exper]i sau pro-
fani, „juc\m“ de fiecare dat\. De
aceea, [i participarea la un act cul-
tural poate deveni o art\, arta de a
fi spectator. Pentru care cu to]ii
trebuie s\ ne preg\tim, care se de-
prinde prin informare [i exersare.
Nu am de gând s\ elaborez acum
vreun decalog ori alt tip de set de
reguli, majoritatea le [tie. Departe
de mine gândul de-a da lec]ii ori
de-a ofensa pe cineva, `ns\ am
avut parte de multe faze nostime,
bizare, unele de-a dreptul stranii.
Care se cer `mp\rt\[ite.

Po[etele doamnelor ascund ui-
mitoare minuni. Inclusiv po[etele
de mici dimensiuni, pe care pri-
vindu-le te [i-ntrebi cum de pot
g\zdui atâta „recuzit\“. Secretul e
`n buzun\ra[ele interioare [i `n
[tiin]a aparte a posesoarelor de-a
valorifica fiecare centimetru. A[a
`ncât nu m\ mir c\ odat\ o tân\r\,
care mai st\tea [i-n primul rând,
cu câteva scaune mai `ncolo de
mine, pe la mijlocul spectacolului,
a dat tacticoas\ la iveal\ din acce-
soriul minuscul, foarte posh, cum
ar zice hipsteri]ele, un tub cu cre -
m\ pentru mâini. L-a m\surat din
priviri, l-a `ntors pe-o parte [i pe
alta, a de[urubat c\p\celul, [i-a
scos inelul masiv [i [i-a aplicat un
strat protector hidratant. Cu egal\
senin\tate, distribuindu-[i aten]ia
atât `nspre sce n\, cât [i c\tre pro-
priile mâini, [i-a rea[ezat pre]ioa-
sa podoab\ pe inelar, iar recipien-
tul cosmetic `n geant\. Era un
spectacol de formul\ studio [i nu-
mai câ]iva pa[i ne desp\r]eau de
zona actorilor. Foarte probabil, au
v\zut-o [i interpre]ii, mai ales c\
lumina r\zb\tea [i `nspre primele
rânduri de scaune.

{i tot `n primul rând st\team
`ntr-un alt teatru, dintr-un alt
ora[, la un festival cu multe stele,
la o premier\, când am asistat la
peripe]ia urm\toare. Al\turi de
mine, un distins domn, eseist pen-
tru reviste de cultur\ cu [taif, pre-
zent el `nsu[i `n programul eveni-
mentului cu o conferin]\. Ca s\ nu
derutez `ndreptând ghicitoarea
spre alte persoane decât cea `n
cauz\, o s\ dau ini]ialele persona-
jului – A.I. Ne-am salutat, iar dom-
nul, `mbr\cat foarte elegant, [i-a
c\utat o pozi]ie cât mai conforta-
bil\ `n fotoliu. Apoi, profitând de
obscuritatea zonei, s-a desc\l]at
pur [i simplu, `ntinzându-[i pi-
cioarele `nspre ramp\! A urm\rit
spectacolul din alveola lui como -
d\, la aplauze s-a `nc\l]at, a s\rit
`n picioare, a b\tut evaluativ din
palme, a strigat „Bravo“ [i, pe de-
plin mul]umit, a p\r\sit incinta.
Un episod similar mi-a fost poves-
tit [i documentat cu fotografii de
la locul faptei `n leg\tur\ cu F\ -
nu[ Neagu, `n vremea când ocupa
func]ia de director la Teatrul
Na]ional Bucure[ti. Celebru prin
lipsa lui de delicate]e, la o mani-
festare important\ pe care-o mo-
dera, `[i scosese pantofii `n v\zul
tuturor, a[ezându-i perfect alinia]i. 

Un pitoresc poet ie[ean, mare
fan al artei teatrale, avea obiceiul,
nu [tiu dac\-l mai are, s\ m\nânce
bomboane, crezându-se protejat
de obscuritate. Nimic grav, doar
c\ le prefera pe acelea ambalate ̀ n
nylonuri fo[nitoare, scoase din
buzunar [i „dezgolite“ taman `n
clipele de maxim\ lini[te [i ten-
siune dramatic\.

Nu de pu]ine ori, unii dintre
spectatori mai trag câte un scurt
pui de somn la teatru. Am `ntâlnit
situa]ia [i prin str\in\tate, unde
mai ales turi[tii asiatici obi[nu-
iesc s\ `nscrie `n traseul zilei câte
un spectacol, musicaluri de re-
gul\, la care trag [i cu ochiul, dar
trag [i la aghioase. Popasul `ntr-o
sal\ de gen e binevenit dup\ o zi
plin\ de plimb\ri prin citadele.
Dar am v\zut a[a ceva [i pe la noi,
chiar la speciali[ti ai genului, co-
legi de-ai mei critici, care, pierdu]i
de monotonia a ceea ce se petrecea
la ramp\, au preferat mrejele lui
Morpheu.    

La un spectacol pentru copii, o
m\mic\ venise cu un b\ie]el de
câ]iva ani, dar [i cu bebelu[ul aflat
`nc\ `n etapa landou. Cel foarte
mic [i-a urmat bioritmul, neafec-
tat de sound-ul scenic, pân\ când
ceasul biologic i-a semnalat c\ e
ora de mas\. S-a exprimat prin câ-
teva scâncete, rapid stopate de
mama care, pur [i simplu, l-a al\p -
tat pe loc. F\r\ s\-[i desprind\ pri-
virea de la peripe]iile din cutia
magic\ `n care Binele [i R\ul se
confruntau prin intermediul per-
sonajelor. Mul]umit, bebeul a re-
venit la somn, fratele a fost fasci-
nat de spectacol, iar la ie[ire, ma-
ma a replicat victorioas\: „V-am
zis c\ e cuminte!“. Un adev\rat
spectator `n fa[\!

Au fost [i situa]ii când m-am
sim]it aproape ca pe stadion. Oda -
t\, un grup de tineri, despre care
am aflat ulterior c\ urmau cursu-
rile unui liceu de art\ (!), se `nde-
letnicea [i cu mâncatul semin -
]elor. Pân\ când plasatoarea le-a
atras aten]ia [i s-au potolit. De alt-
fel, unii dintre junii care dovedesc
prin comportamentul nepotrivit
c\ s-au r\t\cit ̀ n sala de teatru, co-
mit [i alt gen de pozne. Mai ales
când sunt `n grup, lanseaz\ co-
mentarii nelalocul lor, deloc `n
[oapt\, cum s-ar cuveni, râzând
zgomotos nu tocmai când e cazul,
de parc\ s-ar afla `n propria sufra-
gerie.

La fel de inadecvat a fost b\utul
unei beri la cutie de c\tre, parol!,
un avocat celebru din Bucure[ti,
pe care-l [tiam de la buletinele de
[tiri [i talk-show-urile televizate.
Domnia sa nu s-a sfiit, c\ci, da, era
var\, [i da, era cald, c\ci sistemul
de ventila]ie nu func]iona, ca la
antract s\-[i cumpere o „r\cori-
toare“ din care sorbea cu pl\cere
`n cursul reprezenta]iei. Discret,
dar vizibil.

~ntâmpl\rile mele cu spectatori
sunt amuzante [i trebuie tratate
ca atare. Ve]i crede, poate, c\ sunt
fic]iuni. Sunt garantat reale, le-am
v\zut cu ochii mei [i nu m\-ndo-
iesc, pe unele le-a]i remarcat invo-
luntar [i voi. Tot ce sper e ca, dup\
ce zâmbim citindu-le, s\ mai [i
`nv\]\m câte ceva din ele.  
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Profesiunea de critic
teatral te pune, prin
exerci]iul func]iunii, `n
situa]ia de-a fi martor
ocular al unor `ntâmpl\ri
`n care „actori“ sunt cei
din jurul t\u. ~ntot deau -
na, pe lâng\ spectacolul
de pe scen\, mai exist\
un altul, care se petrece
`n foaier, la garderob\, la
stal, la balcon sau loje,
`nainte, `n timpul sau
dup\ reprezenta]ie. 

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu~ntâmpl\ri 

cu spectatori
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BANI PENTRU PROIECTE CULTURALE AR FI LA IA{I, DAR PAR GREU DE ATINS

Birocra]ie excesiv\ sau manageri
de proiecte slab preg\ti]i?

C\t\lin Hopulele

Chiar dac\ exist\ ̀ ns\ instrumente
de finan]are la `ndemâna ONG-
urilor sau chiar a persoanelor fizi-
ce, sistemul de acordare a proiec-
telor, `n `ncercarea de a fi ultra-
transparent, se ̀ neac\ ̀ n biro cra ]ie.
Mul]i bani nu ajung s\ fie chel-
tui]i la timp tocmai fiindc\ buge-
tele pe Legea 350 sunt anuale, se
aprob\ [i se valideaz\ la ̀ nceputul
fiec\rui an, iar pân\ la `nceputul
iernii toate deconturile trebuie
f\cute. De[i pare c\ drumul spre o
mai mare transparen]\ „a fost dat
`n lucru“, ]inând cont de faptul c\
Prim\ria a decis implicarea uni-
versit\]ilor [i a ONG-urilor `n co-
misiile care decid cum se `mpart
banii [i c\ CJ-ul intr\ `n al patru-
lea an de func]ionare sub inciden]a
acestei legi (dup\ ce i-a luat prea
mult timp s\ decid\ implementa-
rea), sistemul este departe de a
func]iona la capacitate maxim\. 

Proiecte de cel mult
100.000 de lei

Pentru anul 2016, Prim\ria [i Con-
siliul Jude]ean au preg\tit bugete
`n virtutea Legii 350/2005, cu pri-
vire la regimul finan]\rilor ne-
rambursabile din fonduri publice
alocate pentru activit\]i nonprofit
de interes general. Trebuie speci-
ficat faptul c\ ambele institu]ii
mai au instrumente financiare
prin care pot oferi bani c\tre pro-
iecte culturale, `n spe]\ Prim\ria,
care nu intr\ toate sub inciden]a
Legii 350/2005. ~n cazul acesteia
din urm\, ̀ n metodologie este spe-
cificat faptul c\ bugetul integral
pentru astfel de proiecte este de
aproximativ 1,8 milioane de lei,
programul pe anul 2016 fiind lan-
sat ̀ n 2015. Nu to]i ace[ti bani sunt
destina]i programelor culturale,
fiind identificate patru domenii:
cultural, cu 300.000 de lei, tineret,
cu 1 milion de lei, social-mediu-
educa]ie-s\n\tate, cu 400.000 de
lei, [i cel al culturii scrise, cu

100.000 de lei. „Cuantumul contri-
bu]iei de la bugetul local nu poate
dep\[i 90% din valoarea total\ a
proiectului [i, de asemenea, suma
solicitat\ nu poate fi mai mare de
o treime din fondul total alocat fi-
nan]\rii proiectelor sectorului
ONG pe acest domeniu. (...) La se-
lec]ia de proiecte pot participa or-
ganiza]ii neguvernamentale care
au sediul `n Ia[i [i care propun
pentru fiecare domeniu `n parte
proiecte cu impact la nivelul co-
munit\]ii locale“, se specific\ `n
metodologie. Prin urmare, cele
mai mari finan]\ri de proiecte
atrase de la Prim\rie nu pot de -
p\[i suma de 100.000 de lei pe do-
meniul culturii.

Exist\ [i dou\ aspecte pentru
care oficialii locali au fost apre-
cia]i anul acesta de c\tre repre-
zentan]ii mediului privat [i, `n
special, al ONG-urilor. Unul din-
tre acestea `l reprezint\ faptul c\
au reu[it s\ lanseze dou\ sesiuni
de derulare a proiectelor, `n
func]ie de data limit\ a depunerii
lor: 25 aprilie, respectiv 2 septem-
brie. Al doilea aspect care a fost
asociat cu transparentizarea acti-
vit\]ii pe aceast\ linie a fost impli-
carea ONG-urilor [i a reprezen-
tan]ilor universit\]ilor `n proce-
sul de selec]ie a proiectelor din
acest an. Astfel, momentan exist\
trei comisii `n Prim\rie care eva-
lueaz\ dosarele `n func]ie de 

domeniu: „Comisia de rela]ii cu
societatea civil\ [i evaluare a pro-
iectelor pentru domeniile social,
s\n\tate, educa]ie, mediu“, „Co-
misia de analiz\, evaluare [i se-
lec]ie a proiectelor de tineret“ [i
cea pentru „Analiza, evaluarea [i
selec]ia proiectelor din domeniul
cultural“.

~ns\ aceast\ decizie de a des-
chide activitatea c\tre ONG-uri [i
universit\]i, cât [i stabilirea exac -
t\ a membrilor au reprezentat un
proces care a iscat dezbateri `ntre
putere [i opozi]ie `n cadrul [edin -
]elor de Consiliu Local. Din comi-
siile finale, care nu au reu[it `nc\
s\ se `ntruneasc\, fac parte [i re-
prezentan]i ai Comisiilor ONG, ai 

Universit\]ii „Alexandru Ioan
Cu za“ [i ai Universit\]ii de Art\
„George Enescu“ din Ia[i, ai Casei
de Cultur\ a Studen]ilor, Direc]iei
Jude]ene pentru Tineret [i Sport
[i ai Consiliului Tineretului din
România. „S-au votat acest regula -
ment [i aceast\ organizare pentru
mai mult\ transparen]\. S\ nu fie
acelea[i ONG-uri care iau banii de
la prim\rie. Am vorbit chiar cu
biroul care era `n Prim\rie pe re-
la]ionarea cu societatea civil\
pentru a informa toate ONG-urile
din Ia[i. Cu siguran]\ sunt unele
care au proiecte [i nu [tiau de fap-
tul c\ se pot accesa bani de la
Prim\rie. A existat un feedback
pozitiv ̀ n urma acestei deschideri.

De[i s-a contestat `ntotdeauna felul `n care
sunt finan]ate programele culturale la nivelul
jude]ului [i al municipiului Ia[i, `n prezent
exist\ o serie de mecanisme care pun la
dispozi]ia doritorilor posibilitatea de a-[i g\si
bugete pentru ideile lor. Fie c\ se apeleaz\ la

comisiile care guverneaz\ implementarea
Legii 350/2005 sau c\ e vor ba de Comisii
individuale de Cultur\, Con siliul Jude]ean Ia[i
[i Prim\ria Munici piului Ia[i au o serie de
instrumente prin care doresc, dac\ exist\
bun\ inten]ie, s\ finan]eze sectorul privat 

sau public care dore[te s\ investeasc\ `n
cultur\. „Suplimentul de cultur\“ a analizat
mecanismele prin care cei interesa]i pot
atrage bani publici pentru proiectele culturale
pe care doresc s\ le realizeze `n acest an [i le
prezint\ pe larg `n aceast\ edi]ie.
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Mi-a[ dori ca transparen]a s\ nu
fie doar pentru cele trei luni ̀ nain-
te de alegeri, chiar dac\ m\sura
poate fi luat\ preelectoral, m\car
s\ se men]in\ [i s\ se `m bun\ -
t\]easc\“, a declarat Anca Preda,
consilier local, membr\ `n Comi-
sia de rela]ii cu societatea civil\. 

CJ-ul ofer\ bani 
din dou\ surse

~n ceea ce prive[te activitatea
desf\[urat\ de c\tre Consiliul Ju-
de]ean pentru a sprijini finan -
]area proiectelor culturale, aceas-
ta se desf\[oar\ pe dou\ linii
mari. Pe de o parte, din 2012 ̀ ncoa-
ce, dup\ o perioad\ `n care insti-
tu]ia nu a respectat prevederea
Legii 350/2005, s-a constituit o co-
misie care s\ realizeze o metodolo-
gie, un ghid de aplicare [i care s\
finan]eze anual proiecte. Pe de
alt\ parte, CJ-ul are o Comisie de
Cultur\ a c\rei activitate este oa-
recum autonom\. Cu buget pro-
priu, aceasta evalueaz\ proiectele
depuse de c\tre diverse institu]ii
sau ONG-uri din `ntreg jude]ul,
dar f\r\ s\ mai existe rigoarea [i
stricte]ea competi]iei pe proiecte
care intr\ sub inciden]a legii, fi-
ind l\sat\ integral la latitudinea
comisiei `n sine. ~n ceea ce pri -
ve[te proiectele finan]ate pe Le-
gea 350/2005, anul acesta s-au ofe-
rit 550.000 de lei, dintre care
350.000 de lei pentru proiectele cul-
turale, iar 200.000 de lei pentru ce-
le sociale. Valoarea unui proiect
trebuie s\ fie de cel mult 25.000 de
lei, iar contribu]ia din fonduri pu-
blice s\ fie de cel mult 90% din
`ntreaga valoare a acestuia. „Fi-
nan]\rile nerambursabile vor fi ̀ n -
so]ite de o contribu]ie, ̀ n numerar,

din partea beneficiarului, alc\ -
tuit\ din cofinan]area de minim
10% din valoarea total\ eligibil\ a
proiectului [i din valoarea neeligi-
bil\ a proiectului. (...) Beneficiarii
direc]i ai Programului sunt: soli-
citan]ii (persoane fizice sau juridi-
ce f\r\ scop patrimonial – aso cia]ii
ori funda]ii constituite conform le-
gii – sau culte religioase recunos-
cute conform legii, care des f\[oar\
activit\]i culturale sau sociale, ca-
re depun o propunere de proiect [i
c\rora li se atribuie un contract de
finan]are nerambursabil\ `n ur-
ma aplic\rii procedurii selec]iei
publice de proiecte“, se precizeaz\
`n ghidul solicitantului.

CJ-ul `ns\ are mai multe pro-
bleme raportate `n ultimii ani cu
privire la func]ionarea acestor co-
misii. Spre exemplu, una dintre
cele mai mari a fost reprezentat\
la nivel birocratic. Anul trecut s-a
`ntârziat demararea concursului
de proiecte, astfel `ncât s-a ajuns
la un minim al proiectelor finan -
]ate de la lansarea comisiei pe 
Legea 350/2005. Din cele 24 de pro-
puneri, doar nou\ au primit aviz
pozitiv [i, `n cele din urm\, banii
solicita]i. De[i ghidul solicitantu-
lui a fost aprobat `nc\ din decem-
brie 2015, competi]ia de proiecte 
s-a lansat abia acum, iar dosarele
pot fi depuse pân\ pe 4 mai, decon-
turile urmând s\ fie `ncheiate
pân\ `n noiembrie. Practic, pot fi
finan]ate `ntr-un an de zile doar
proiectele din urm\toarele cinci
luni, iar vina este pasat\ ̀ ntre apa -
ratul executiv al CJ-ului [i repre-
zentan]ii „Monitorului Oficial“. 

„M\ a[teptam ca cel târziu prin
februarie s\ se dea drumul la pro-
iecte, dar nu s-a ̀ ntâmplat asta din
cauza unei coresponden]e prea

lungi `ntre func]ionarii CJ [i cei
de la «Monitorul Oficial». Acolo 
s-a blocat, cei de la «Monitorul» au
cerut l\muriri prin e-mailuri, nu
adrese oficiale, din câte am `n -
]eles, [i a fost un du-te-vino inutil
care m\ `mpinge pe mine s\ eva-
luez imediat dup\ Pa[te proiecte-
le, cel mai mult având de suferit
beneficiarii finan]\rii“, a declarat
Liviu Vornicu, consilier jude]ean
[i pre[edinte al comisiei ce anali-
zeaz\ validarea proiectelor pe ba-
za Legii 350/2005. Acesta a preci-
zat c\ `n fiecare an nu se cheltuie
to]i banii aloca]i, dar a adaugat c\,
pe lâng\ birocra]ie, vina este [i a
celor care depun proiecte, pentru
c\ nu trateaz\ `n mod serios for-
mularele de `nscriere. „Cei care
depun proiectul nu trateaz\ la mo-
dul cel mai serios acest lucru.
~n]eleg c\ sumele nu sunt prea
mari, dar chiar [i a[a, trebuie s\
te ui]i, s\ cite[ti ghidul [i s\ te con-
formezi“, a mai spus Liviu Vorni-
cu. Conform acestuia, `n 2012 au
fost cele mai multe cereri de astfel
de proiecte, `n jur de 40, apoi
num\rul lor a sc\zut spre 30, cele
mai pu]ine `nregistrându-se anul
trecut, când au fost doar 24 de soli-
cit\ri. 

Nu se poate m\sura
impactul proiectelor

Birocra]ia ar putea crea probleme
`n special pentru operatorii cultu-
rali care inten]ioneaz\ s\ `[i fi-
nan]eze anual proiecte [i care do-
resc s\ le gândeasc\ `ntr-un anu-
mit interval de timp. Liviu Br\tes-
cu, membru ̀ n Comisia de cultur\
[i fost membru `n Comisia pe Le-
gea 350, a precizat c\ anul trecut
aparatul birocratic al CJ-ului a

`ngreunat desf\[urarea procedu-
rilor. „Operatorii culturali când
au v\zut c\ au doar câteva luni de
zile pentru a organiza o ac]iune de
amploare au refuzat s\ se mai im-
plice. Vorbim de un proiect care
ar trebui s\ se desf\[oare pe 12
luni de zile [i care trebuie `nceput
[i finalizat `n cinci luni, pentru c\
`n rest lucreaz\ aparatul birocra-
tic“, a declarat acesta. 

Liviu Br\tescu mai spune c\ a
ridicat `n plenul CJ-ului [i proble-
ma proiectelor finan]ate de c\tre
Comisia de Cultur\, care a avut la
rândul ei un buget de 500.000 de lei
pe care l-a cheltuit integral, ba
chiar fiind solicitat\ anul trecut [i
suplimentarea acestuia. Br\tescu
a argumentat c\ ar trebui s\ exis-
te un birou cu doi-trei angaja]i la
nivelul institu]iei care s\ poat\ s\
aprecieze care este impactul cul-
tural pe care `l au proiectele ce
primesc bani de la CJ. „Poate
avem un operator care se mobili-
zeaz\ [i spune c\ anul acesta adu-
ce 1.000 de spectatori, dar la eveni-
mentul c\ruia au venit doar trei.
~nseamn\ c\ are o problem\ de
mobilizare, chiar dac\ el `[i pred\
toate deconturile `n mod onest [i
cinstit. Dac\ sunt `n regul\ cifrele
nu este de ajuns, fiindc\ eveni-
mentul are o problem\, dar dac\
noi nu suntem `n teren la eveni-
mentul respectiv nu [tim lucrul
acesta. Am devenit speciali[ti `n
scrierea de proiecte, dar nu e de
ajuns, trebuie s\ le [i urm\rim
implementarea [i impactul. Mo-
mentan, ar `nsemna ca oamenii
din Comisia de Cultur\ s\ fie tra[i
de mânec\ s\ mearg\ la toate
aceste evenimente, doar c\ aceas-
ta finan]eaz\ [ase-[apte lunar“, a
insistat Liviu Br\tescu. Acesta

propune `nfiin]area unui astfel de
birou care s\ urm\reasc\ imple-
mentarea proiectelor, precum [i
crearea unor liste negre cu opera-
torii care promit c\ vor organiza
evenimente de anumite standar-
de, dar nu le respect\.

Vizitele `n teren ale membrilor
oric\rei comisii s-ar petrece, evi-
dent, `n timpul lor liber. Activita-
tea din comisii nu e remunerat\
suplimentar [i nici echivalat\ cu
vreo [edin]\ obligatorie la care un
consilier jude]ean trebuie s\ asiste
lunar. Spre exemplu, pre[edintele
Comisiei de Cultur\, Mihaela Ivan -
cia, a declarat c\ asist\ la toate eve-
nimentele finan]ate de c\tre CJ la
care este invitat\, „ca un gest de
po lite]e“. „Ar fi oportun un astfel
de birou, dar ]ine de executiv, [i nu
de Comisia de Cultur\. ~n general,
cei care ne solicit\ parteneriatele
ne [i invit\ la evenimentele lor, iar
`n m\sura ̀ n care pot, eu merg, al]ii
nu vor. Am mers la aproa pe toate
evenimentele la care am fost invi-
tat\ [i am plecat de acolo `ncân-
tat\“, a declarat Mihaela Ivancia. 

Pentru anul acesta, pre[edinte-
le Comisie de Cultur\ anticipeaz\
c\ va fi nevoie din nou ca bugetul
institu]iei s\ fie suplimentat. „Sunt
proiecte din ce ̀ n ce mai multe, nu
avem probleme cu cheltuirea ba-
nilor [i anul acesta vom avea ne-
voie de o suplimentare. Printre
pro iectele mari finan]ate `n ulti-
mii trei ani se num\r\ [i Gala Oa-
menii Timpului, Festivalul de
Muzic\ Coral\, Festivalul de Fol-
clor «C\t\lina», Festivalul de Fan-
fare de la Cozme[ti, dar avem [i
multe parteneriate cu prim\rii, cu
Casa de Cultur\ a Studen]ilor sau
cu Inspectoratul {colar Jude ]ean“,
a ad\ugat aceasta.

Atât Prim\ria Ia[i, cât [i Consiliul Jude]ean aloc\ fonduri pentru proiectele culturale `n cadrul unor sesiuni de finan]are. ~n ultimii ani s-au f\cut eforturi de transparentizare a acestor aloc\ri 
[i s-au `ntocmit ghiduri pentru cei care sunt interesa]i s\ aplice. 2016 va fi un test pentru a vedea cât de bine vor func]iona mecanismele.
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Cartea iluziilor necesare 

Alina Purcaru 

Anna Brâncoveanu de Noailles, o
aristocrat\ cu origini româno-ele-
ne, s-a impus, a[adar, `n cele mai
`nalte cercuri literare franceze ca
poet\ [i scriitoare ̀ nc\ de la debutul
cu volumul de poeme Le Coeur in-
nombrable (1901). Au urmat alte vo-
lume de versuri, L’Ombre des
jours (1902), Les Ébloui ssements
(1907), Poème de l’amour (1924) [i
L’Honneur de souffrir (1927), c\rora
li s-au ad\ugat romane [i un volum
autobiografic, poate cel mai cunos-
cut titlu din tot ce a scris: Le Livre
de ma vie (1932). A fost mem br\ a
Academiei Regale a Belgiei [i a Aca-
demiei Franceze, care i-a [i acordat,
`n 1921, Marele Premiu pentru lite-
ratur\. A fost admirat\, imitat\,
contestat\, r\sf\]at\ cu onorurile
cuvenite rangului nobiliar, dar [i
cu bucuriile faimei, statutului [i re-
cunoa[terii literare. Pe scurt, a fost
un personaj cu o biografie capti-
vant\, care vorbe[ te, de fapt, despre
o `ntreag\ „lume disp\rut\“. 

~ntr-o carte ap\rut\ de curând
la Editura Humanitas, Aristocra]i
români ̀ n lumea lui Proust, istoricul

Mihai Dimitrie Sturdza face un
portret foarte expresiv [i l\muri-
tor al existen]ei acestei aristocra-
te `n cercurile literare de elit\ din
Paris de la ̀ nceputul secolului tre-
cut [i etaleaz\ dovezi pentru prie-
tenia strâns\ [i admira]ia reci-
proc\ dintre Anna de Noailles [i
Marcel Proust. Voi cita un scurt
pasaj dintr-o scrisoare `n care
Proust ̀ i aducea un adev\rat oma-
giu, dup\ ce primise, cu autograf,
volumul acesteia, Cântarea cânt\ -
rilor: „Un talent nem\surat cores-
punde unei inimi nem\surate,
unei puteri de crea]ie cum nu s-a
mai v\zut. Desigur, chiar dac\ vi
s-ar arde toate c\r]ile pe rug, tot
a]i r\mâne nemuritoare pentru c\
a]i r\zb\tut, r\sturnând via]a [i
moartea, jucându-v\ cu tainele in-
ferioare marelui Dumneavoastr\
talent. Nemiloas\ putere! Am tr\it
lini[tit ani de zile. Prin ce suferin -
]e trebuie s\ trec acum, din cauza
c\r]ii acesteia“ (op. cit., pp.148). 

Despre O nou\ speran]\, roma-
nul tradus de curând la Editura
Polirom, presa literar\ a vremii se
pronun]a m\gulitor, plasând vo-
lumul ̀ n descenden]\ flaubertian\.

L\sând la o parte un entuziasm al
recept\rii, insuflat [i de haloul ca-
re a `nconjurat profilul monden al
contesei de Noailles, O nou\ spe-
ran]\ ofer\ o incursiune lipsit\ de
menajamente `n biografia unei
aristocrate din Parisul contempo-
ran cu autoarea `ns\[i. Protago-
nista pove[tii este o tân\ r\ nobil\,
Sabine de Fontenay, un adev\rat
avatar al Emmei Bovary – dup\
cum apare caracterizat\ `n tr-o
cronic\ din  „Le Magazine Litté-
raire“. C\s\torit\ cu un b\rbat ca-
re `i prive[te dorin]ele [i a[tep -
t\rile cu o indulgen]\ p\rinteasc\,
Sabine teoretizeaz\, `n episoade
diferite, posibilitatea fericirii, dis-
cutând cel mai adesea cu tân\ra
sa cumnat\, Marie de Fontenay.
C\tre sfâr[itul c\r]ii, va ajunge s\
denun]e lipsa de sens sau, mai
precis, imposibilitatea unei `mpli-
niri autentice `n cercul `n care `[i
duce existen]a. Romanul `ncepe
cu o discu]ie despre fericire `ntre
cele dou\ tinere femei, surprinse
`n timp ce se plimb\ prin Bois de
Boulogne. Sabine, abulic\ [i sl\ -
bit\ dup\ moartea primului copil,
`ncearc\ s\-[i l\mureasc\ o stare
de interior, s\ aproximeze un
sens: „{tii tu, Marie, [...], de la du-
rerea pricinuit\ de na[terea [i
moartea feti]ei, de la o atât de ma-
re oboseal\, nu mai [tiu foarte 
bine unde-i bucuria; dar m\ simt
totu[i fericit\, a[a cred. Odihna,
siguran]a, sentimentul de a fi
ocrotit\ [i la ad\post, de a nu
sim]i pulsul vie]ii decât atenuat,
lucruri de care am nevoie acum [i
de-a pururi, `mi dau o satisfac]ie
care poa te fi numit\ fericire“.

Acalmia consolatoare, care `i
ofer\ Sabinei un confort provizo-
riu, va fi scuturat\ de dorin]e noi,
care se insinueaz\, de nimic anun -
]ate, `n existen]a tinerei femei.
C\s\toria nu-i aduce palpitul de
care are nevoie, iar delicate]ea con -
versa]iilor cu ingenua Marie este
insuficient\ pentru femeia care
`[i d\ seama c\ tânje[te dup\ sti-
muli de alt calibru. Treptat, trep-
tat se apropie de un tân\r muzi-
cian din anturajul de familie, 
Jérôme, dar idila se risipe[te [i
Sabine va trebui s\ accepte faptul

c\ l-a investit pe tân\r cu ni[te ca-
lit\]i total str\ine de el. O nou\
speran]\ e legat\ de alt apropiat al
familiei, care, la rândul lui, dispa-
re `ntr-o lume mult mai larg\ de-
cât salonul Sabinei. {irul iluziilor
e `ncheiat de `ntâlnirea cu Philipe
Forbier, al c\rui profil intelectual
o cucere[te cu totul. Chiar [i acum,
Sabine va continua s\-[i alimente-
ze, cu un masochism obsesiv, mi-
cile drame solitare, doar pentru a
ajunge la o intensitate a tr\irii `n
acord cu cea a fantasmelor despre
`mplinirea prin cel\ lalt. Cu Phili-
pe Forbier, aceste drame ating un
punct critic [i abia de aici tran -
sform\rile din via]a ei vor fi acce-
lerate cu o for]\ inconturnabil\.
Ceea ce lipse[te pentru ca apro -
pierea dintre cei doi s\ capete sen-
sul `ndelung a[teptat [i proiectat
de Sabine este tocmai imposibili-
tatea renun]\rii la propriile egois-
me, la micile condi]ion\ri pe care
`ndr\gostita le practic\ tot mai
adesea, exhibând un gust pentru
teatral [i pentru crescendourile
emo]ionale `n regim de lamento. Fi-
nalul este unul simplu de prev\ zut,

neocolit de un oarece iz sentimen-
tal, exacerbat, [i el, ca `ntr-un li-
bret de operet\. 

Roman al iluziilor necesare,
dar [i al deziluziilor redate `n to-
nalit\]i nietzscheene, O nou\ spe-
ran]\ e, `n acela[i timp, o radio-
grafie a unui univers bine cunoscut
scriitoarei: lumea aristocra ]iei pa-
riziene, cu corvezi, cutume [i con-
ven]ii, o lume cu un orizont al
existen]ei limitat de rigori trasate
de secole. ~n ce m\sur\ libertatea
[i ̀ mplinirea, intelectual\ [i senti-
mental\, `i sunt `ng\duite unei fe-
mei `ntre aceste linii des p\r]i -
toare e, pân\ la urm\, `ntrebarea
care dirijeaz\ cursul `ntregii po-
ve[ti; una care are suficiente date
s\ atrag\ cititori nefamiliariza]i
cu opera Annei de Noailles – o
scriitoare subtil\, p\trunz\toare,
cu un gust pentru micile r\zvr\ -
tiri cotidiene, care, cu siguran]\,
merit\ urm\rit\ `n noi traduceri.

O nou\ speran]\, Anna Brâncoveanu
de Noailles, traducere din limba
francez\ de Ana Antonescu, 
colec]ia „Biblioteca Polirom. Esen]ial“,
Editura Polirom, 2016

Scrierile artistocratei Anna de Noailles, descendent\ a Brâncovenilor [i figur\
pregnant\ a literelor franceze de la `nceputul secolului XX, `nc\ au, `n România,
statutul operelor care se cer recuperate, descoperite [i (re)valorizate. Apari]ia
romanului O nou\ speran]\, `n traducerea Anei Antonescu, este un gest necesar
de punere `n circuit a unui corpus de opere care, `n Fran]a, la momentul apari]iei,
au mobilizat admira]ia necondi]ionat\ a unor scriitori de talia lui Proust, 
Gide sau Paul Valéry. 
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Claudiu M. Florian este laureat al Premiului
Uniunii Europene pentru Literatur\, 2016

Printre laurea]ii din acest an se
num\r\ scriitorul român Claudiu
M. Florian, autorul romanului
Vârstele jocului. Strada Cet\]ii,
ap\rut la Editura Cartea Ro mâ -
neasc\, `n 2012.

Laurea]ii premiului sunt:
Christophe van Gerrewey (Belgia),
Tanja Stupar-Trifu nović (Bosnia
[i Her]egovina), Antonis Geor-
giou (Cipru), Bjørn Rasmussen

(Danemarca), Paavo Matsin (Esto-
nia), Selja Ahava (Finlanda), Ne-
nad Joldeski (Fosta Republic\ Iu-
goslav\ a Macedoniei), Bene dict
Wells(Germania),Gast Groeber (Lu -
xemburg), Jasmin B. Fre lih (Slo-
venia) [i Jesús Carrasco (Spania).

Premiile vor fi acordate câ[ti -
g\torilor ̀ n cadrul unei ceremonii
care va avea loc pe 31 mai la Con-
cert Noble din Bruxelles. 

Romanul Vârstele jocului. Stra -
da Cet\]ii a fost scris ini]ial ̀ n lim-
ba german\ [i a ap\rut ̀ n anul 2008
la Editura Transit, Berlin, cu ti-
tlul Zweieinhalb Störche – Roman
einer Kindheit in Siebenbürgen
(Dou\ berze [i jum\tate – Roma -
nul unei copil\rii ̀ n Transilvania).

Vârstele jocului. Strada Cet\]ii
este o imersiune high fidelity `n da -
tele [i atmosfera unei epoci [i ̀ n cer -
carea de a schi]a confluen]a dintre
cinci mentalit\]i (ardeleneasc\,
olteneasc\, s\seasc\, „re g\ ]ean\“,

vest-german\), patru ge nera]ii
(str\ bunici, bunici, p\ rin]i, copil –
prezente sincronic, `n ace la[i mo-
ment temporal), trei istorii (ro mâ -
neasc\, s\seasc\, german\), dou\
culturi (a românilor [i a sa [ilor
transilv\neni) [i un prezent con-
tinuu (mijlocul anilor ’70, având ca
punct terminus moartea dicta-
torului chinez Mao Zedong [i  `n -
ceputul [colii primare). 

~ntr-un burg transilvan mul-
tietnic, ̀ n casa bunicilor, un viitor
[oim al patriei deprinde regulile
unui joc complicat… Ale unui joc
care este existen]a `ns\[i. Roman
„nem]esc“, admirabil scris [i or-
chestrat, Strada Cet\]ii reune[te
pove[tile de via]\ ale unei familii
prinse `ntre urm\rile r\zboiului,
iluziile destinderii ceau[iste [i mi-
rajul Germaniei Federale [i im-
pune, cu siguran]\, un prozator 
de vârf (chiar dac\ aflat abia la
prima carte): Claudiu M. Florian.   

„Din perspectiva `nduio[\toa -
re a copilului, Claudiu M. Florian
reu[e[te s\ tematizeze cu o profun-
zime ie[it\ din comun pro bleme

politice, istorice [i sociale, f\r\ a
renun]a niciodat\ la umorul fin [i
inocent care str\bate `ntregul ro-
man.“ (Alexandra {ora)

Cel mai controversat [i premiat
roman semnat de Octavian So-
viany, Via]a lui Kostas Venetis,
ap\rut `n 2011 la Cartea Româ -
neasc\ [i `n 2013 la Editura Po -
lirom, `n colec]ia „Top 10+“, va fi
publicat `n toamna acestui an la
Paradox Group din Bulgaria, `n
traducerea Vaninei Bojikova.

Romanul semnat de Octavian

Soviany a fost distins cu Premiul
Radio România Cultural, la sec -
]iunea „Proz\“, `n 2012, fiind no -
mina lizat la Premiile revistei
„Observator cultural“ [i la Pre-
miul Cartea anului 2011.

Kostas Venetis, care `n copi -
l\rie a ucenicit `ntr-o m\n\stire
din Grecia, cunoa[te o spectacu-
loas\ „schimbare la fa]\“: invertit

demonic, c\l\tore[te mult – cu -
noa[te mizeria [i farmecul Istan-
bulului, pitorescul unui Bucu re[ti
ce aminte[te de atmosfera Prin -
cipelui, efervescen]a Parisului
revolu]ionar, splendoarea Vie nei
[i melancolia Vene]iei – [i `ntâl -
ne[te oameni din cele mai diferite
medii, de la drojdia societ\]ii la
cercurile nobiliare. Pe m\sur\ ce
evenimentele se complic\, poves -
tea sa, `n care violen]a, crima,
`n[el\toria [i complexele oedipi-
ene se `mpletesc strâns, cap\t\ ac-
cente tot mai `ntunecate, deve -
nind o m\rturie cutremu r\toa re
despre ini]ierea `ntru R\u.

„Când p\c\tosul are revela]ia
sacrului, nimic [i nimeni nu-l
mai pot `ntoarce. Cam a[a e [i cu
scriitorul: o s\ v\ linge]i pe de -
gete cu limba român\ a lui Octa-
vian Soviany, curg\toare, spu -
moas\, arhaic\ [i nervoas\, o s\
chefui]i [i o s\ suferi]i odat\ cu
personajele lui retro [i cu pasiu-
nile lor sfâ[ietoare `n cel mai
savuros roman de epoc\ din lite -
ratura român\ recent\“, sus]ine
Alexandru Matei.

Romanul Via]a lui Kostas
Venetis, de Octavian
Soviany, tradus `n bulgar\

Mar]i, 5 aprilie, Comisia
European\ a anun]at lista
câ[tig\torilor Premiului
Uniunii Europene pentru
Literatur\ (EUPL) pentru
anul 2016. Din 2009,
premiul se acord\ anual
scriitorilor contemporani
de fic]iu ne din fiecare
]ar\ participant\ la
competi]ie. 



– Fragment –

Dintr-o scobitur\ mai adânc\ pe-
semne, din fân, se aude alt glas.
R\gu[it. Batjocoritor:

Te zbengui, Chiric\; `]i arde de
joac\...

Cel numit Chiric\ se `ntoarce
brusc. Fa]a lui. Nimic sarcastic,
nici urm\ de rânjet, mirare, sur-
priz\ pl\cut\, batjocur\ amical\,
nep\sare. Fa]a unuia iste], poz-
na[, hahaler\, dar cu neputin]\ de
prins `n la]. Lunecos peste poate.
Om `n toat\ firea, dar poate s\
par\ un fl\c\u abia ie[it din scute-
ce, cu ca[ la gur\, nu i-ai putea `n
nici un fel ghici vârsta, e [i tân\r,
[i b\trân, cu toate c\, dup\ cum
suce[te neastâmp\rat capul ba `n
lumin\, ba `n umbr\, ai zice c\-i
un b\ietan sfrijit.

Na[ule, spune el, ia te uit\,
na[u’... Ce faci, na[ule?!

Din adâncul moale [i tulbure
mirositor al fânului se `nal]\ alt
cap. Da, \sta e om `n toat\ firea.
Dup\ cap ai zice c\ are peste o
sut\ de kile [i mai-mai s\ treac\
peste doi metri. A[tep]i s\ ias\ din
fân, cum o fi ar\tând huiduma as-
ta? Cap de bostan turcesc, chelie
pân\ spre cre[tet, dar pe urechi [i
de jur ̀ mprejurul bostanului o cla-
ie de p\r cârlion]at, ro[cat, cu 

reflexe g\lbui din loc `n loc [i
`nc\run]it pe tâmple. O fi tân\r, o
fi b\trân? Este [i a[a, [i a[a. Cum
nici pe Chiric\ nu-l po]i prinde.
De[i atât de deosebi]i, neputin]a
de a le ghici vârsta `i apropie. Nu
vrea deloc s\ ias\ din fân. Capul
pare t\iat [i a[ezat `nc\ viu pe pa-
iele moi. ~nchide ochii. Trage pe

n\ri. Mul]umire mare, pl\cere in-
tens\.

Hmm, `mmhh, face din gât, bu-
zele strânse, obrajii umfla]i dau ̀ n
fiert.

Ce miros, ce miros, te `mbat\,
Chiric\, finule, te doboar\ miro-
su’ \sta, te `nmoaie tot, hm (trage
adânc pe nas). S\ tot zaci `n iarba

asta, ferice de cine numai a[a poa-
te tr\i...

Of, na[ule, apoi dac\ fânul \sta
te istove[te, ce mai zici de floarea
de tei, când d\ teiu-n floare... aco-
lo... unde-i p\durea de tei la dracu-n
praznic...

Cel\lalt deschide ochii. Nemul -
]umit, i-a trecut pl\cerea mirosu-
lui...

Cum vorbe[ti, finule... Care
drac `n praznic?

Iart\-m\, na[ule, e o vorb\...
Ocole[te-o, finule. Vorba-n col -

]uri [i rotund\, f\r\ cercuri se `n -
fund\. Ai vorbit ca surda-n clac\.

Chiric\ [i mai ipocrit.
A[a-i, na[ule, iart\-m\. C\ bine

le mai zici.
Cel\lalt, p\c\lit, dar `nc\ b\ -

nui tor:
Las\, las\, ne cunoa[tem noi,

[tim ce ne poate pielea.
Dintr-un salt, Chiric\ se atârn\

de o frânghie [i penduleaz\ larg.
Cu un salt scurt se opre[te `n fa]a
na[ului. Cu spaim\ pref\cut\:

Nu b\nui, na[ule, [tii c\ nu-]i
trec pe dinainte, numai o sprân-
cean\ dac\ o `ncrun]i [i n-am sta-
re o sut\ de ani.

M\gulit ̀ n sine, ̀ mbrobodit, ce -
l\lalt face prietenos cu ochiul...
Des chide gura pentru sfaturi [i
moralioare de doi bani, el este cel
mai `n vârst\, fire[te, se simte da-
tor s\ o fac\, cu atât mai mult cu
cât „finul“, mai tân\r, disimu-
leaz\ abil batjocura. 

Ei s-au ̀ ntâlnit din ̀ ntâmplare ̀ n
podul cu fân. Sunt doi draci um-
blând cu treburile lor prin lume.
Arat\, fire[te, ca doi oameni. Oricât
de neobi[nuite, `nfior\toare sau
hazlii, toate dr\coviile lor sunt in-
cluse `n obi[nuit, f\cute cu cel mai
banal calm, par la ̀ ndemâna oricui.

Din picioare, Chiric\ sare `n
cap, dar nu atinge podeaua. O ia ̀ n

sus, cu picioarele `nainte, urc\
spre acoperi[, p\trunde printr-o
gaur\ zbur\t\cind [indrila pu-
tred\, plute[te deasupra hamba-
rului care se vede acum tot de la
`n\l]ime. Mi[carea continu\ ra-
pid pân\ aproape de sol, de fântâ-
na din mijlocul cur]ii largi. ~n curte,
nici ]ipenie. Din nou deasupra
acoperi[ului, p\trunde prin gau -
r\. O tumb\ `n fa]a na[ului, deloc
mirat de evolu]ia lui Chiric\.

Nu se vede nimic, na[ule. Ne-am
sculat cu noaptea-n cap!

*

La rândul lui, na[ul dispare. Chi-
ric\ e u[or nelini[tit. Mi[c\ ceva
`n fân, `n alt\ parte. Apare `ncet o
pereche de coarne de cerb. Râsul
`nfundat al na[ului. Iese pe ju m\ -
tate din fân. }ine `n mâini coar -
nele.

Ce faci, na[ule? Ziceam c\ ]i-a
venit porunc\ [i-ai tulit-o f\r\ s\
spui. M-ai b\gat `n sperie]i.

E[ti slab de `nger, finule!
Mai las-o cu `ngerii, na[ule.

Nu-mi plac...
Nici mie... Un `nger e un fel de

drac `mbr\cat `n rochie de mi-
reas\.

Na[ule, nu te-ai schimbat de-
loc, tot [ugub\] ai r\mas. {i nu 
ne-am v\zut de multi[or.

Nu tocmai. Abia vreo trei sute
de ani.

Dumneata, na[ule, e[ti de mo -
d\ veche. ~]i trece timpul u[or. Te
iei cu vorba, `i dai cu gluma...

Da, voi \[tia tineri face]i sânge-
le balig\. A]i umblat pe la [coli [i
a]i uitat obiceiurile str\mo[e[ti.
Praf o s\ se aleag\ de iadu’ nostru
când o s\ pune]i voi mâna pe el.
Numai c\ mai ave]i de a[teptat...
ehe...
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George B\l\i]\ – ~nvoiala
„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
~nvoiala, de George
B\l\i]\, care va ap\rea 
`n curând `n colec]ia
„Fiction LTD“ a Editurii
Polirom.

CARTEA

„M-am tot `ntrebat, dup\ ce am citit extraordina-
rul «scenariu» de George B\l\i]\ sub titlul ~nvoia-
la, `n ce raport exact st\ el cu Povestea lui Stan
P\]itul a lui Creang\, dup\ care se pretinde a fi fost
scris. Cum oricine `[i poate da seama, B\l\i]\ a in-
ventat o poveste paralel\ cu aceea a lui Creang\,
plin\ de via]\, cu am\nunte autentice, vii, pito -
re[ti, cu personaje memorabile. Aceast\ poveste
este un adev\rat roman ]\r\nesc, realist [i fabulos
totodat\, ceea ce povestea lui Creang\ nu voia s\
fie. De aici diferen]a principal\ [i care, cum suge-
ram, nu ]ine de deosebirile faptice, ci de altceva,
mai profund, [i anume de sensul ̀ ntregului. Poves-
tea lui Creang\ este, `n felul celor populare, para-
digmatic\, ilustrarea propozi]iei c\ b\rbatului
ne`nsurat pân\ la 30 de ani «numai dracu-i vine de
hac» (evident, `ntrupat `ntr-o femeie care posed\

una sau mai multe dintre coastele necesare); [i nu
[tiu dac\ nu cumva numele de Stan P\]itul i se tra-
ge mai curând eroului de la experien]a lui matri-
monial\ tardiv\ decât de la Chiric\, dracul, care
mai mult l-a ajutat. Scenariul lui B\l\i]\ este mai
complex [i nu poate fi redus la o singur\ idee (era
s\ spun coast\ de drac), cum ar fi bun\oar\ aceea
(inexistent\ la Creang\) c\ nu e om f\r\ ceva dia-
volesc `n sine, dup\ cum nu e diavol f\r\ capacita-
te de umanizare. Personajul principal nu mai este,
cred, Stan, ca la Creang\, ci Chiric\ (sau, m\ rog,
cei doi ajung pe picior de egalitate, fra]i). Acest
Chiric\ `mp\timit de jocuri de noroc [i p\pu[\rii,
ba chiar c\zând `n ispite erotice, este delicios, pro-
fund [i totodat\ insesizabil, un personaj complet
nou. Chiric\ [i Stan sunt asem\n\tori, iar de la un
punct ̀ [i fac unul altuia pandant. Aici este origina-
litatea scenariului, care transform\ o oper\ dup\
Creang\ `ntr-una nou\, inedit\, personal\.“ (Nico-
lae Manolescu) 

AUTORUL

GEORGE B|L|I}| (n. 1935) este unul dintre cei mai cunoscu]i
prozatori ai literaturii române contemporane. Absolvent al Fa-
cult\]ii de Filologie, Universitatea „Al.I. Cuza“ din Ia[i (1967). A fost
desenator tehnic, profesor suplinitor, instructor metodist. Din 1964,
redactor, apoi redactor-[ef adjunct al revistei b\c\uane „Ateneu“.
~n 1979 se mut\ la Bucure[ti, ca secretar al Uniunii Scriitorilor. A
fost director al Editurii Cartea Româneasc\ `ntre 1980 [i 1989. Din-
tre c\r]ile sale, publicate ̀ n numeroase edi]ii [i traduse ̀ n mai mul-
te limbi, amintim: C\l\toria (1964), Conversând despre Ionescu
(1966), ~ntâmpl\ri din Noaptea Soarelui de Lapte (1968), Ucenicul
neascult\tor (1977). I s-au acordat, printre altele, Premiul Uniunii
Scriitorilor (1975) [i Premiul Academiei Române (1977). Bursier
Fulbright (Iowa University, SUA, 1980). La Editura Polirom au
ap\rut: Opere I. Lumea `n dou\ zile (2009), Opere II. Marocco (I)
(2011) [i Opere III. Marocco (II) (2011).



Locurile pentru femei din armata
SUA nu se prea ocup\. Ar exista,
se pare, peste 200 de femei absol-
vente ale cursurilor de infanterie
marin\, dar nu doresc s\ se anga-
jeze pe pozi]iile pe care armata
american\ a decis anul trecut s\
le deschid\ [i femeilor. ~n decem-
brie 2015, când s-a luat decizia ca
femeile s\ poat\ s\ fac\ parte din
infanterie, trupe de recunoa[tere
[i anumite trupe de opera]iuni
speciale, pân\ atunci disponibile
doar b\rba]ilor, aceasta a fost
destul de controversat\. Secre-
tarul american al Ap\r\rii, Ash-
ton Carter, a motivat atunci c\ ar-
mata are nevoie s\ poat\ s\

apeleze la cât mai mul]i oameni
pentru a se asigura c\ g\sesc cele
mai potrivite persoane pentru
joburile respective, iar l\rgirea
ariei de recrutare nu ̀ nseamn\ re-
nun]area la standarde. Oficialii
americani `nc\ nu sunt panica]i
de lipsa de interes din partea fe-
meii: atâta timp cât ele au apar]i -
nut, `n mod tradi]ional, b\rba -
]ilor, e posibil s\ fie nevoie de o 
anumit\ perioad\ pân\ ca ideea
s\ se bucure de succes.

România ar trebui s\ le dea
câteva lec]ii din acest punct de
vedere. Ministerul Ap\r\rii a de-
cis deja c\ femeile – timp de câteva
zile pe lun\ sunt practic inutile

din cauza „structurii morfo-fizio-
logice [i biologice a p\r]ii femi-
nine“ – trebuie protejate de varii
nepl\ceri, cum ar fi r\ul de ma -
re, iar dac\ mai fac [i copii,
creeaz\ un mare haos `n armat\.
A[a c\ s-a stabilit exact de ce
anume ar fi femeile la fel de capa-
bile ca b\rba]ii, [i anume la pre -
pararea hranei.

Mersul pe biciclet\ `n stare de
ebrietate este o mare problem\ `n
Olanda. Dup\ câteva beri [i cânte-
cele vesele, tinerii olandezi decid
c\ pot s\ se suie pe biciclete f\r\
probleme. Din p\cate, statisticile
arat\ c\ `n nop]ile de weekend au
loc multe accidente [i jum\tate
din f\pta[i recunosc c\ au con-
sumat alcool `nainte.

Recomand solu]ia româneasc\
la aceast\ problem\, [i anume
amenajarea unor piste de bici-
clet\ pres\rate cu chio[curi, trun -
chiuri de copac, suporturi de pu -
blicitate outdoor, canale, gropi
etc. Astfel, va fi descurajat nu
doar mersul pe biciclet\ `n stare
de ebrietate, ci efectiv mersul pe
biciclet\, cea mai sigur\ cale de a
nu avea accidente de acest fel.

Actri]a de comedie Amy Schumer

e furioas\ c\ a ap\rut `n revista
„Glamour“ ̀ ntr-un num\r dedicat
frumuse]ii femeilor su pra pon -
derale. Purt\toare a m\ rimii 38 la
haine, Amy Schumer s-a revoltat
nu pentru c\ ar fi jignit\ de ter-
menul „m\rime-plus“, ci pentru
c\ revista va fi v\zut\ de nu-
meroase adolescente care vor
`n]elege c\, mai pu]in `n cazul `n
care e[ti anorexic\, corpul t\u
este prea mare.

România a reu[it s\ evite pân\
acum astfel de momente delicate
prin faptul c\ nici m\car nu [i-ar
pune problema ca `n revistele de
mod\ [i frumuse]e s\ apar\ astfel
de fiin]e caraghioase [i defecte, cu
m\rimi peste 36. Eventual, m\
gândeam c\ am putea s\ le-o tri -
mitem pe Mihaela R\dulescu s\ se
ocupe direct de adolescentele de
acolo, s\ le pun\ pe cântar [i apoi
s\ le spun\ s\ piar\ din ochii ei
pân\ ce nu sl\besc 5 kilograme,
a[a cum a f\cut la „Românii au
Talent“.

Presupun c\ a]i prins ideea.
Alt\ problem\ care m-a mai con-
sumat a fost recentul episod din
Simpsons `n care Smithers, `n cel
de-al 27-lea sezon al serialului ani-
mat, a recunoscut c\ este gay, din

p\cate f\r\ s\ pronun]e cuvântul.
Utilizatorii jocului „Siege of Dra -
gonspear“ se confrunt\ uneori cu
numeroase glume [i mesaje de
ur\ atunci când aleg s\ intre ̀ n joc
`n pielea unui personaj transexu-
al, ap\rut ca o op]iune recent\ la
`nceputul jocului. Disney a anun -
]at c\ nu va mai realiza film\ri `n
statul Georgia, dac\ legislatorii
vor alege s\ promoveze o lege a
„libert\]ii religioase“ care per-
mite magazinelor [i furnizorilor
de servicii s\ refuze clien]i homo-
sexuali.

La noi e lini[te, nu exist\ di -
leme. ~mi r\mâne doar s\ oftez
dup\ problemele altora, care `mi
arat\ `n primul rând ce probleme
nu au.

Camera Deputa]ilor, `n calitate de
for decizional, a transformat o do-
rin]\ `n lege: jurnali[tii vor putea
primi pensii speciale, la fel pre-
cum membrii Uniunii Scriitorilor
([i ai altor uniuni de creatori). Ves-
tea nu a creat prea mari emo]ii `n
spa]iul public, trecând la capitolul
„[tiri de coloan\“ `ntr-o zi (de
miercuri) `n care am aflat c\ „fata
bine inten]ionat\“ din stenogra-
mele cu Adrian N\stase este pro-
pus\ pentru func]ia de Pre[edinte
Director General al TVR, c\ doi
fo[ti agen]i ai Mossad au „filat-o“
pe Laura Codru]a Kovesi [i apro-
pia]i ai acesteia, precum [i c\
[eful PSD, Liviu Dragnea, a fost
`nvinuit de DNA `ntr-un nou do-
sar. Se pare c\ nici m\car jur-
nali[tilor care se vedeau cu o
plea[c\ oferit\ de ale[ii neamului
care s\ le asigure o pensie mai

u[oar\ nu li s-a p\rut un mare
eveniment.  

Cum a ajuns `ns\ lege bun\ de
tip\rit `n „Monitorul Oficial“ po-
vestea pensiilor speciale pentru
jurnali[ti? O propunere de modifi-
care la „Legea 8/2006 privind in-
stituirea indemniza]iei pentru
pensionarii sistemului public de
pensii, membri ai uniunilor de
creatori legal constituite [i recu-
noscute ca persoane juridice de
utilitate public\“ a trecut tacit la
Senat, iar pe 6 aprilie a fost votat\
`n Camera Deputa]ilor. Prezen-
tat\ anul trecut ca o repara]ie mo-
ral\ pentru stima]ii jurnali[ti ai
]\rii de c\tre UNPR (de altfel,
printre ini]iatori se afl\ [i Gabriel
Oprea), ini]iativa purta [i alte
semn\turi mai mult sau mai pu -
]in celebre: Gabriela Firea, Ruxan -
dra Florina Jipa, Daniel Savu ori

parlamentarii de Ia[i Camelia
Bogd\nici, Ionel Agrigoroaiei, Flo -
rin Constantinescu [i Sorin La z\r.
S\ nu-l uit, pentru amuzament, pe
Mihai Alfred Lauren]iu Antonio.
Totu[i, domnilor parlamentari nu
le-a venit ideea din senin, la bufe-
tul Casei Poporului, ci au fost tra[i
de mânec\ de c\tre „celebra“ Uni-
une a Ziari[tilor Profesioni[ti din
România (UZPR). Uniunea a cerut
ca [i munca jurnali[tilor s\ fie re-
cunoscut\ drept una de crea]ie, ai-
doma ca `n cazul scriitorilor, pic-
torilor, actorilor, compozitorilor
[.a.m.d. ~n expunerea de motive a
parlamentarilor ini]iatori st\ scris
faptul c\ Academia Român\, prin
Eugen Simion [i R\zvan Theodo-
rescu, [i-a dat cu p\rerea ̀ n chip su-
veran: [i jurnali[tii sunt creatori.

D\m fuga pe internet ca s\ ve-
dem cine conduce aceast\ miri-
fic\ asocia]ie de interes public cu
un num\r uria[ de membri: 4.000
(`n condi]iile `n care pân\ [i Uni-
unea Scriitorilor este mai mo-
dest\ – doar vreo 2.800). Pre[edin-
te este „celebrul“ Doru Dinu Gl\van.

Deja m\ ia cu ame]eal\, pân\ când
aflu c\ vicepre[edinte al `naltului
for jurnalistic este nimeni altul
decât ie[eanul Adi Cristi. Asta ca
s\ avem o imagine cât de cât apro-
piat\ a ceea ce reprezint\ Uni-
unea Ziari[tilor Profesioni[ti din
România. Un alt „vice“ este Ion
Petrescu. Un personaj care se re-
comand\ drept „editorialist [i
analist politico-militar“ [i care a
condus din 2000 pân\ `n 2009
„trustul de pres\ al Ministerului
Ap\r\rii Na]ionale“, de atunci „jur-
nalist freelance“ [i care pe pagina
personal\ de Facebook `[i trece la
„interese“: „dulce ca mierea este
glon]ul patriei“.  Cine are nervi s\
parcurg\ lista complet\ a structu-
rii de conducere `l va reg\si (nu
este o glum\!) la mem bri su-
plean]i ai Consiliului Director al
Uniunii pe scriitorul Cassian Ma-
ria Spiridon, pre[edintele filialei
Ia[i a Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia!  Nota bene, [i Adi Cristi es-
te membru al USR. 

~n lumina acestor descoperiri, ne
d\m u[or seama c\ toat\ povestea

cu modificarea Legii 8/2006 a fost
`nc\ un episod din lungul [ir al
concubinajului politico-„unio nist“
prin care s-a trecut [i Uniunea
Ziari[tilor Profesioni[ti `n rândul
lumii bune. Legea nu face bine
nici unui jurnalist care s-a zb\tut
o via]\ f\r\ carte de munc\, cu
con tracte pe drepturi de autor sau
d\ri la stat niciodat\ pl\tite de an-
gajator, ci doar aceleia[i g\[ti
eterne care s-a ocupat cu ob]ine-
rea de privilegii prin influen]area
prietenilor politici. La fel ca `n ca-
zul USR sau UNITER, [i UZPR
are, prin lege, „monopolul“ asu-
pra unei `ntregi bresle. E[ti prie-
ten cu Dinu Gl\van [i Adi Cristi,
„te bagi“ `n Uniune [i apoi a[tep]i
pensia. F\r\ s\ ui]i s\ pl\te[ti [i
cotiza]ia anual\ de 60 de lei. Ce fac
domniile lor cu banii? P\i asta (po-
trivit revistei „Ca]avencii“): „ra -
portul cenzorului vorbe[te despre
iPhone-uri [i laptopuri de ultim\
genera]ie [i despre niscaiva ma -
[inu]e de lux“.
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6 probleme pe care a[
vrea s\ le aib\ România

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Dulce ca mierea e glon]ul patriei. {i pensia special\

M\ simt, de câteva s\pt\mâni, foarte `mpov\rat\ de
griji. Problema mea este c\ citesc mult presa str\in\
ca s\ fiu permanent la curent cu aceast\ lume a
showbizului despre care scriu s\pt\mânal. Iar aceast\
lume este bântuit\ de dileme, de controverse [i de
tot felul de scandaluri. Curge cerneal\, se aprind
pixeli pe monitoare, se `nfierbânt\ min]i pentru a se
pune pe tav\ `ntreb\ri grele despre reclame, despre
personaje din jocuri video, despre Trezorerie [i,
preferata mea, despre armata SUA.

Idei pe contrasens
George Onofrei



„Decep]ie!“, „Tr\dare!“. Asta scriu fanii lui
Almodóvar pe re]elele de socializare dup\
ce numele faimosului cineast spaniol a ap\ -
rut pe listele scandalului „Panama Papers“.

Numele lui Almodóvar [i al fratelui s\u,
Augustin, au fost scoase la iveal\, prima
oar\, de cotidianul spaniol „El Mundo“. Cei
doi stau `n spatele societ\]ii Glen Valley
Corporation, `nregistrat\, `n 1991, `n Insu -
lele Virgine Britanice. 

La `nceput, purt\torul de cuvânt al celor
doi a `ncercat s\ evite acuza]iile, declarând
c\ fra]ii Almodóvar [i El Deseo, societatea
lor de produc]ie, sunt cu toate taxele pl\tite
la zi. Pe urm\ `ns\, Pedro Almodóvar a
anun]at, f\r\ alte explica]ii, c\ renun]\ s\
mai participe la promovarea ultimului s\u
film, Julieta, care a avut premiera `n Spa -
nia pe 8 aprilie. Motivele oficiale pentru
aceast\ decizie? „Presiunile“ [i „prioritatea
dat\ altor subiecte care nu sunt legate de
Julieta“. Oricum, pentru Pedro Almodó-
var, subiectul „Panama“ va fi greu de evitat
`n interviurile pe care urmeaz\ s\ le ofere

`n perioada urm\toare, interviuri la care a
anun]at c\ nu renun]\.

Pe de alt\ parte, Augustin Almodóvar a
declarat cotidianului „El Confidential“ c\
fratele lui nu era la curent cu existen]a so-
ciet\]ii off-shore. „Pedro se ocup\ doar de
aspectele creative. Acea societate am l\sa t-o
s\ moar\, fiindc\ nu se potrivea cu ma nie -
ra noastr\ de lucru“, a spus Augustin, in-
sistând, din nou, c\ ambii fra]i sunt la zi cu
plata taxelor.

Un alt nume mare care a ap\rut `n scan-
dalul „Panama“ printre primele este cel al
lui Jackie Chan, citat [i el de „El Mundo“.
Conform documentelor firmei Mossack
Fon seca, Chan ar fi ac]ionar `n nu mai pu -
]in de [ase societ\]i care au sediul ̀ n acela[i
paradis fiscal al Insulelor Virgine.

{ifonat de aceste dezv\luiri este [i regi-
zorul de teatru italo-belgian Franco Drago -
ne, foarte cunoscut pentru munca sa cu
Cirque du Soleil [i cu Céline Dion. Dragone,
potrivit „Le Soir“, „este la fel de competent
[i plin de imagina]ie când vine vorba s\ di -
simuleze contracte [i tranzac]ii financiare
`n paradisuri exotice. Pasiunea lui pentru
a[a ceva l-a f\cut s\ fie deja, de trei ani,
subiectul unei anchete judiciare“.

Nici vedetele de telenovele nu puteau lip-
si de pe aceste liste din „Panama“, cum este
Edith González, star al produc]iilor stu-
dioului Telemundo.

~n India, dou\ mari vedete ale Bolly-
wood-ului sunt atinse de scandal. Una este
actri]a Aishwarya Rai, fost\ Miss World,
cea lalt\ vedet\ este socrul s\u, actorul
Ami tabh Bachchan. Aishwarya Rai, consi -
derat\ drept una dintre cele mai frumoase
femei din lume, apare `n documente ca 
fiind ac]ionar `ntr-o firm\ deschis\ `n In-
sulele Virgine, al\turi de p\rin]ii [i fratele
ei. „Documentele sunt false“, spune purt\ -
torul de cuvânt al actri]ei. Amitabh Bach -
chan, care a putut fi v\zut `n filmul Marele
Gatsby, ar fi directorul a patru firme de
shipping, cu toate c\ o surs\ anonim\ sue -
dez\ sus]ine c\ celebrul actor a fost impli-
cat „`n mod fals“ `n acest scandal. 

Pu]ine nume americane apar deocam-
dat\ `n scandal, atât de pu]ine, `ncât unii 
s-au `ntrebat, mali]ios, dac\ nu cumva bo-
ga]ii din SUA sunt „atât de cinsti]i“. Ade -
v\rul este c\, scrie „Slate“, americanii „nu
au nevoie de Mossack Fonseca pentru a-[i
ascunde averile“. Cu toate acestea, pe liste -
le „Panama“ a ap\rut deja numele lui Da -
vid Geffen, proprietarul Geffen Records [i
DGC Records, dar [i cofondator al studio u -
rilor Dreamworks SKG al\turi de Steven
Spielberg [i Jeffrey Katzenberg.

{i numele Tinei Turner a fost legat din
gre [eal\ de „Panama Papers“. Celebra cân -
t\rea]\ a devenit cet\]ean elve]ian `n 2013
(ea locuie[te la Zurich), motivul neoficial al

acestei schimb\ri de cet\]enie fiind, se pa -
re, tocmai evitarea a ceea ce mul]i expa]i ame -
ricani consider\ a fi „o taxare nedreapt\ [i
discriminatorie practicat\ de guvern“.

Adev\rul legat de „Panama Papers“ este
c\, cel pu]in pân\ când anchetatorii vor
spune altceva, prezen]a pe aceste liste nu
este, `n sine, dovada unei ilegalit\]i. Dar
nici mai pu]in adev\rat este faptul c\ aso -
cierea unor personalit\]i cu acest scandal
va [ifona serios câteva reputa]ii.
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Pe listele celui mai zdrav\n
scandal al momentului se
`n[iruie politicieni, oameni 
de afaceri, infractori [i sportivi. 
Din ecua]ie nu puteau lipsi 
`ns\ arti[tii.

Almodóvar, lovit de „Panama“.
Ceilal]i `nc\ a[teapt\

Suplimentul lui Jup  Speedy Gonzales se `ntoarce
s\-l enerveze pe Donald Trump
Are 63 de ani, dar gone[te la fel de
bine ca `n tinere]e. 

{oricelul Speedy Gonzales revi -
ne ca erou al unui lungmetraj de

anima]ie la care lucreaz\, `n pre-
zent, studiourile Warner. De da ta
aceasta, vocea lui Speedy va apar ]i-
ne unui mexican, popularul regizor

Eugenio Derbez, dup\ ce, `n toat\
cariera sa, Speedy a fost „interpre-
tat“ de legendara voce a progra-
mului Looney Tunes, Mel Blanc.

Vitezomanul roz\tor a ap\rut
`n 1955, ca parte a programului de
anima]ie Looney Tunes. Primul
scurtmetraj oficial care l-a avut erou,
regizat de Friz Freleng, a câ[tigat
un Oscar.

Foarte popular, mai ales `n Me -
xic [i lumea latino, Speedy a fost
„retras“ de Warner Bros. `n anii
’90, de team\ s\ nu fie acuza]i de
promovarea unor stereotipuri ra -
siale.

„The Guardian“ insinueaz\ c\
un film cu Speedy Gonzales ar pu -
tea s\ `l agaseze teribil pe Donald
Trump, care are idei foarte con-
troversate despre rela]iile cu emi-
gran]ii din ]ara vecin\, [i ar putea
„bandaja“ cât de cât rela]iile cu
Me xicul, enervat peste poate de
ideile lui Trump.

Cei de la „Charlie Hebdo“ au salutat, `n stil
propriu, scandalul „Panama Papers“
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Este primul concert dintr-un turneu
care va dura toat\ vara lui 2016 [i
`n cursul c\ruia vor urca pe
scen\ Axl Rose, Slash [i Duff Mc -
Kagan, pentru prima oar\ ̀ mpre-
un\ din 1993 `ncoace. Chitaristul
Izzy Stradlin [i bateristul Steven
Adler lipsesc `ns\ de la apel.

Guns N’ Roses este un ade v\ -
rat mastodont rock, care s-a pr\ -
bu[it, `n culmea succesului, sub
propria lui greutate. Dup\ dezin-
tegrarea formulei ini]iale [i câte-
va discuri de platin\, turnee 
gigantice [i milioane de fani `n
`n treaga lume, ultima parte a
carierei Guns N’ Roses a `nsem-
nat un lung [ir de controverse,
desp\r]iri, procese, certuri [i
nos talgie (din partea fanilor)
dup\ primii ani ai carierei.

De ce a implodat Guns N’ Ro -
ses? Publica]ia „What Culture“
redacteaz\ o list\ de motive.

n Direc]ia muzical\. Membrii

forma]iei voiau fiecare altceva:
Axl Rose ar fi dorit mai multe
balade, Slash cerea mai multe
pie se hard rock, Duff c\uta „ele-
mentul punk“, iar Izzy Stradlin
`nclina spre rockul clasic. De 
exemplu, se spune c\ Slash nu su-
porta cel mai mare hit al trupei,
„Sweet Child O’ Mine“.

n Lupta pentru control. Cum
GN’R nu este doar o trup\, ci [i o
adev\rat\ firm\/ma[in\ de pro-
dus bani, membrii forma]iei vo -
iau fiecare o parte cât mai mare
din tort. ~n perioada desp\r]irii,
Axl, Slash [i Duff s-au dat ̀ n jude-
cat\ de câte ori au putut.

n Ego. Axl, `n primul rând –
dar [i Slash – nu e str\in de multe
dispute de acest tip.

n Perla Hudson. O groupie
care s-a cuplat cu Slash ([i care 
s-a [i c\s\torit cu el). ~mpreun\,
cei doi erau cunoscu]i, `n culise,
drept „Sid and Nancy“ – o rela]ie

ce implica petreceri, droguri [i
alcool. Interesant este c\ `mp\ca -
rea lui Slash [i Axl a avut loc du -
p\ ie[irea Perlei din peisaj.

n Managerii. 
n „Circul mediatic“. A avut

un cuvânt greu de spus, cu atât
mai mult cu cât nici unul dintre
membrii trupei nu avea cum s\
fie preg\tit psihic pentru tre-
cerea, aproape peste noapte, de la
statutul de debutant la cel de
membru al celei mai mari trupe
de rock din lume.

n Drogurile. {i toate celelalte
excese erau s\ rup\ GN’R, atât `n
anii ’80, cât [i `n ’90. 

n Michael Jackson. Ei, da. 
Exist\ [i teoria asta. Pe vremea
când Jackson era acuzat de mo-
lestarea unui copil, Slash era bun
prieten cu el, iar cei doi cântau
`mpreun\. Aceast\ colaborare, se
pare, l-a `nfuriat pe Axl, care fu -
sese molestat ̀ n copil\rie, ar\ tân -
du-se foarte sup\rat pe Slash pen-
tru op]iunea lui.

n Propriul succes [i excesele
pe care acest succes le-a adus 
cu el.

Guns N’ Roses: motive
pentru implozie
Spre `ncântarea fanilor, forma]ia Guns N’ Roses a
sus]inut, vinerea trecut\, primul concert `n formula
de aur, reunit\ dup\ o desp\r]ire de decenii.

Stephen King `[i mai
adapteaz\ un Shining
La 36 de ani de la capodopera Shining, adaptarea semnat\ de Stan-
ley Kubrick a romanului lui Stephen King, studiourile Warner
anun]\ o continuare: adaptarea romanului Doctor Sleep, `n care
King continu\ povestea hotelului malefic Overlook [i a b\iatului cu
puteri paranormale, Danny Torrance.

King a urât din r\sputeri adaptarea lui Kubrick [i nu s-a ferit s\
declare public acest lucru. Mai mult, el a produs o alt\ adaptare, sub
forma unei miniserii TV, care respecta la liter\ romanul original.

Doctor Sleep este numai una dintre multele adapt\ri ale ro-
manelor lui King care vor vedea lumina ecranelor `n acest an,
al\turi de Cell, It [i The Dark Tower.

David Bowie 
domin\ `n topuri
~n prima parte a anului 2016, regretatul artist britanic a avut cele mai
multe intr\ri `n topurile de albume, un „succes“ venit ca o consecin]\ a
decesului s\u, din luna ianuarie. Bowie are [ase albume `n Top 40,
noteaz\ BBC News, Adele fiind `ns\ pe primul loc la vânz\ri, cu 406.000
de unit\]i din 25, ultimul ei disc. Bowie se claseaz\ pe locul 2 la vânz\ri,
cu Blackstar, ultimul lui disc, lansat cu doar câteva zile `nainte de dece-
sul s\u. ~n afar\ de Blackstar, David Bowie mai are dou\ albume `n
primele zece locuri: Best of Bowie, situat pe locul 4, [i Nothing Has
Changed – The Very Best Of, pe 10.



Dac\ lumea dintr-o scar\ de bloc
spune despre cineva c\ e un vecin
exemplar, apoi `nseamn\ c\ este.
Adic\ vorbim despre o persoan\
care nu sup\r\ pe nimeni [i care
d\ un oarecare exemplu de cur\ -
]enie. Altfel, nimic nu se compar\
cu bârfa veninoas\ a babelor de pe
banca din fa]a blocului. Faptul c\
Doamna Caty era divor]at\ a fost

unanim acceptat `n rândul aso-
cia]iei de proprietari, consensul
fiind `n direc]ia c\ acel colectiv a
sc\pat de un be]iv scandalagiu.
~ntre dou\ vârste, madam Caty `[i
savura acum respectul ar\tat de
vecini. 

~ntr-o diminea]\ de sâmb\t\,
fix la ora [apte, când a dat s\ ias\
pe u[\ ca s\ mearg\ la pia]\, fe-
meia s-a `mpiedicat atât de r\u,
`ncât era s\-[i luxeze glezna. Pe
pre[ul din dreptul u[ii ei dormea
un nene. |sta ar fi momentul `n
care un locatar fervent ar face
scandal. Dar nu [i conform ul-
timei [edin]e a asocia]iei, când

unui vecin de la doi i s-a cerut s\-[i
ia florile de pe palier, fiindc\ pa -
lierul este proprietate `n cot\ co-
mun\, adic\ a tuturor [i a fiec\ -
ruia ̀ n parte, a[a c\ oricare dintre
ei are drept de veto. Deci nu putea
s\-i spun\ str\inului D\-te, be]i -
vule, din dreptul u[ii mele, fiindc\
respectivul spa]iu se `ncadra `n
sfera aia asociativ comunist\.

B\i, [i nici nu p\rea a fi vreun
be]iv. Mai degrab\ un intelectual
din \la care a pierdut tot. Evident
c\, `n scurt timp, lumea a `nceput
s\ arunce pastile `n curtea intimi -
t\]ii lui Caty. C\ de ce, doamn\, s\
nu-l iei la tine `n cas\? {i a[a e[ti
singur\. E p\cat, st\ a[a pe pre[,
murdar [i fl\mând. Dar femeia nu
mai avea loc rezervat pentru con-
cubinaje sau pentru ideea de cuplu,

`n genere. De gura lumii ̀ ns\, par -
c\ a `nceput s\ se simt\ responsa -
bil\. I-a sp\lat hainele [i a `nceput
s\ ̀ l hr\neasc\. P\strând ̀ ns\ acea
barier\ personal\. Nu l-a chemat
niciodat\ `n\untru. Dac\ `ncepea
s\ miroas\ pe palier, imediat un
vecin o f\cea atent\ [i ea `l trimi -
tea s\ fac\ du[ la centrala termic\,
fiindc\ era cumva `n joc reputa]ia
ei de gospodin\.

Necunoscutul adoptat a `nce put
chiar s\ fac\ mici munci prin ju-
rul blocului. Ba o frunz\, ba un pom
v\ruit. Era un fel de maidanez,

necastrat [i biped. Doar c\ nu
mu[  ca str\inii.

Se apropia Pa[tele [i Caty sim -
]ea din plin febra cur\]eniei. A fre-
cat geamurile pân\ s-au sub]iat, a
[ters tot prin cas\, de ziceai c\ nu
e cas\, ci `ns\[i coperta revistei
„Neckermann“, edi]ia octombrie
1988. Apoi [i-a amintit de domnul
de pe pre[…

Sim]ea c\ e momentul s\ fac\ o
schimbare `n bine pentru existen ]a
lui. A ie[it, l-a privit fix [i l-a rugat s\
se ridice. Acum doarme fericit, pe
un pre[ nou, ro[u, imprimat cu ou\. 
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Pentru Adrian Lustig, Poker (re-
gia Sergiu Nicolaescu) r\mâne o
mare tinichea de coad\, de[i sce-
nariul la Nunta mut\ nu era o ca -
tastrof\ (dar nici filmul nu era o
comedie). ~n ceea ce-l prive[te pe
Iura Lunca[u, acesta a r\mas
formatat pe telenovele, chiar [i
atunci când a trecut la a[a-zise
comedii romantice sau a p\r\sit
Media Pro-ul.

Minte-m\ frumos `n Centrul
Vechi e mai elaborat la nivelul po -
ve[tii decât era Minte-m\ frumos
(2012, scris [i regizat de aceia[i
doi), pentru c\ folose[te teatrul `n
film [i piesa Jocul dragostei [i al
`ntâmpl\rii, de Marivaux, oare-
cum ca o sugestie pentru mecani-
ca rela]iilor dintre personaje, dar
e [i el, pân\ la urm\, lax [i inau-
tentic. Povestea se concentreaz\

sau, mai exact, se risipe[te pe cinci
actori care pun `n scen\ piesa lui
Marivaux `ntr-un teatru din Cen-
trul Vechi bucure[tean. ~ntre doi
dintre ei povestea de dragoste e pe
butuci, alt\ actri]\ e geloas\, un
alt actor tânje[te la actri]a a c\rei
rela]ie e pe butuci, iar regizorul
gay (ca filmul s\ fie `n trend) e, de
fapt, indecis `n privin]a propriei
sexualit\]i (deruta lui dorindu-se
o surs\ de umor).

~n aten]ie intr\ [i cuplul format
din Antoaneta Zaharia [i Marius
Damian (care ap\reau [i `n filmul
din 2012), asta ca s\ fie suficient 
de multe personaje `ncât s\ le fie
imposibil autorilor s\ pun\ pu -
]in\ carne pe ele [i s\ le fac\ s\
evolueze. Ca s\ se `ndep\rteze de
ariditatea telenovelei, realizatorii 

`nghesuie cli[ee unele peste altele,
amestecându-le cu detalii autenti-
ce, `ns\ rezultatul este unul artifi-
cial, nu autentic. De pild\, actorul
Doru, care `[i câ[tig\ existen]a
asudând la teatru, f\când stand-
up comedy [i pe statuia vivant\ ̀ n
strad\ (strecurând `ntre pic\turi
[i un casting la un film cu Van
Damme), nu reu[e[te s\ fie prin
asta un personaj consistent, pro-
blema lui principal\ – dependen]a
de jocuri de noroc – nefiind deloc
explicat\. Sau poate o aprofunda-
re a ei e faptul c\ `[i frânge mâini-
le când se duce la p\c\nele, ca ac-
torii din filmele mute. Viorel Lis,
care are un cameo `n film, f\când
pe amatorul de p\c\nele, e mai sim-
patic decât acest „Doru actoru’“.

De fapt, unii actori joac\ cu un

picior `n u[\ (Antoaneta Zaharia,
de pild\), `ncercând poate incon -
[tient s\ compenseze s\r\cia 
scenariului. Al]ii (Pavel Ulici, Ni-
coleta Hâncu, Sorin Miron) sunt
pur [i simplu [ter[i. Umorul, când
e, e involuntar. Dou\ personaje
fac la un moment dat sex, dar din
motive de rating, se mul]umesc s\
gâfâie `n chilo]i [i sutien. Tot
b\nuind c\ publicul ar dori s\
vad\ nuditate, regizorul mai pune
o actri]\ s\ r\mân\ `n chilo]i sau
s\-[i arate picioarele. Trebuie s\
ai o p\rere destul de proast\ de -
spre public dac\ gânde[ti a[a. Oa-
recum amuzant e Emilian Oprea,
pe post de poli]ist undercover. Nu
[tiu dac\ asta a fost inten]ia, dar
`ncrâncenarea pe care o aduce din
De ce eu? d\ rolului pu]in\ via]\. 

La fel ca `n telenovele, rela]iile
dintre personaje sunt [i ele stereo-
tipe [i uscate. De la un punct `nco-
lo, când speran]ele tale de a vedea
o comedie autentic\ se spulber\,
nici nu-]i mai pas\ cum evolueaz\
rela]iile dintre personaje. 

Dac\ madam Asaftei, cro ni -
c\reasa, refolose[te cronici mai
vechi c\rora le modific\ doar nu-
mele personajelor, s\ nu se supe-
re nimeni dac\ [i cronicarii de
film vor refolosi cronici mai vechi
pentru acest gen de comedii e[ua-
te. ~n fond, tot nu ne cite[te ni-
meni, nu?

Minte-m\ frumos `n Centrul Vechi, 
de Iura Lunca[u. Cu: Pavel Ulici,
Nicoleta Hâncu, Sorin Miron, Ada
Economu, Antoaneta Zaharia, Marius
Damian, Coca Bloos, Adriana Trandafir

Film

Iulia Blaga

Ce mare chestie s\ faci o comedie?
„Ce mare chestie s\ scrii
azi o cronic\?“, spune 
pe ecran criticul teatral
interpretat de Coca
Bloos. Foarte posibil c\
a[a gândesc despre
cinema [i scenaristul
Adrian Lustig [i regizorul
Iura Lunca[u, care
continu\ s\ insiste cu
comedia, de[i ceea ce 
au f\cut pân\ acum n-a
fost OK. 

521

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

Bobi 

B\rbatul de pe pre[
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