
Refrenul v\ilor
de jad [i s\lb\]ie

Eli B\dic\

Am citit Spre v\i de jad [i s\lb\]ie
[i singurul lucru pe care mi l-am
dorit dup\ lectur\ a fost s\ o re-
citesc. Lent, lent. 
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Noaptea `n
care ie[enii 
au `mblânzit
tigrul artei

C\t\lin Hopulele

Ie[enii au prins gustul nop]ilor
albe. Aceasta dup\ ani ̀ ntregi ̀ n
care Noaptea Alb\ a Muzee lor a
scos mii de oameni pe str\zi –
oameni care nu s-ar fi dus s\
viziteze, spre exemplu, suita de
spa]ii expozi]ionale ale Muzeu-
lui Na]ional al Literaturii Ro -
mâne Ia[i sau ale Complexului
Na]ional Muzeal Mol dova. 

» pag. 2-3

Citi]i interviul realizat de Maria Poinescu `n » paginile 8-9

INTERVIU CU VIOLONISTA M|LINA CIOBANU 

„Singurul mod prin care
po]i ajunge la performan]\
este `nv\]area continu\“

Westworld:
cowboy, robo]i 
[i `ntunecata
natur\ uman\

Drago[ Cojocaru

Inten]iile HBO sunt clare: se a[ -
teapt\ din partea noului serial
Westworld s\ fac\ pentru SF ceea
ce a f\cut Urzeala tronurilor pen-
tru fantasy. 

» pag. 14

Cronic\ de carte

Elev\ `n clasa a XII-a la Colegiul de Art\ „Octav B\ncil\“ din Ia[i, M\lina Ciobanu [i-a dovedit talentul
`n zecile de concursuri la care a participat [i prin pre miile pe care le-a câ[ tigat de fiecare dat\, dar [i
`n concertele la finalul c\rora a primit aplauze la scen\ deschis\. A fost premiat\ la prima edi]ie a
Galei „Oamenii Tim pului“, categoria Tinere Valori (2014). Am stat de vorb\ cu M\lina despre muzic\,
arta [i talentul ei, dar [i despre planuri, f\r\ a uita s\ arunc\m o privire [i c\tre biroul plin cu trofee. 
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Dimitrie Cantemir
`n muzic\

Radu Cucuteanu

Figura lui Dimitrie Cantemir
(1673-1723) are nevoie de prea pu -
]in\ prezentare `n fa]a publicului
român. Poate c\, dintre diversele
fa]ete ale personalit\]ii prin cipelui
c\rturar, cea mai pu]in cunoscut\
este cea de muzicolog. 

» pag. 6
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Noaptea `n care ie[enii
au `mblânzit tigrul artei
Ie[enii au prins gustul nop]ilor albe. Aceasta
dup\ ani `ntregi `n care Noaptea Alb\ a Mu -
zeelor a scos mii de oameni pe str\zi – oa -
meni care nu s-ar fi dus s\ viziteze, spre
exemplu, suita de spa]ii expozi]ionale ale
Muzeului Na]ional al Literaturii Române Ia[i
sau ale Complexului Na]ional Muzeal Mol -
dova. Nu pentru c\ s-ar fi temut de oare[ce
pre]uri restrictive `n cazul biletelor de

intrare, ci pentru c\ nu [tiau de ele [i exist\,
explic\ speciali[tii, un fel de temere mani -
fes tat\ fa]\ de aceste spa]ii expozi]ionale.
C\ ar fi dintr-o alt\ lume, una restrictiv\, a
artei, cu propriile reguli [i propriul public.
Mai grav este cu galeriile de art\ con -
temporan\. Speria]i de „tigrul artei“, dup\
cum explic\ artistul ie[ean Matei Bejenaru,
oamenii nu p\[esc `n spa]ii expozi]ionale, 

ci prefer\ s\ arunce priviri fugare pe geam
[i s\ `ntind\ pasul. Totul pân\ `n ultima
noapte a lui septembrie 2016, când 
aproape 3.000 de persoane, majoritatea
tineri, au str\b\tut Ia[ul cu h\r]i cu 
spa]ii expozi]ionale `n mân\, c\utând
galeriile despre care [tiau dintotdeauna 
c\ exist\, dar nu au cutezat vreodat\ 
s\ le treac\ pragul. 

C\t\lin Hopulele

De[i nu o spune direct, George
Ple[u, organizatorul Nop]ii Albe a
Galeriilor din Ia[i, crede c\ a fost
o aliniere a stelelor care a permis
ca acest eveniment s\ prind\
via]\ ̀ n capitala Moldovei. Totul a
mers bine, explic\ acesta, de la
vremea bun\ care le-a permis mii-
lor de ie[eni s\ ias\ din cas\ [i s\
fac\ Ia[ul cel mai de succes ora[,
dup\ Bucure[ti, care a organizat
un astfel de eveniment, pân\ la
sprijinul nesperat al Prim\riei, al
zecilor de voluntari [i rezultatul
zecilor de ore de munc\ `n conce-
perea unui proiect ce a ajuns s\ fie
finan]at din fonduri na]ionale
pentru proiecte culturale. „Am
fost `ntreba]i: «Domnule, dar care
e conceptul acesta, pentru ce mili-
teaz\ festivalul?». R\spunsul meu
a fost mereu c\ nu e, sau nu e 
doar pentru un public iubitor de
art\, ci mai degrab\ pentru cei-
lal]i, care au, poate, o reticen]\ `n
a vizita expozi]ii, dar [i alte spa]ii
sociale, pe care nu [i le asum\
pentru c\ se simt inadecva]i, c\ le
lipsesc anumite cuno[tin]e, c\ nu
au manifestat neap\rat un interes
`n zona asta [i c\ le lipse[te un
ABC pentru a se putea descurca.
Oamenii au ridicat aceste bariere
invizibile [i am vrut s\ le d\m de-
oparte ca s\ poat\ veni, s\ viziteze
aceste spa]ii cu familiile [i s\ 
se obi[nuiasc\ cu ele“, explic\ 
George Ple[u.

Peste 3.000 de vizitatori

Conceptul Noaptea Alb\ a Muzee-
lor din Ia[i a `nsemnat, `n cifre,
peste 3.000 de vizitatori `n cele
[ase ore `n care galeriile capitalei
Moldovei [i-au deschis por]ile pen -
tru curio[i, de la 19.00 la 01.00. Au
existat patru expozi]ii special pre -
g\tite pentru eveniment, g\zduind

exclusiv lucr\ri ale unor arti[ti
ie[eni, g\zduite `n spa]ii care nu
sunt tocmai `n drumul de zi cu zi
al unei persoane care alege s\-[i
petreac\ noaptea de vineri `n
ora[. De aceea organizatorii s-au
declarat surprin[i de num\rul de-
clarat a fi foarte mare de vizita-
tori. Cele patru expozi]ii au fost
g\zduite de Borderline Art Space,
Galeria apARTe, Galeria Meru [i
Galeria Th. Pallady. ~n noaptea de
30 septembrie au fost deschise `n
total nou\ galerii, ca [i peste 30 de
ateliere ale arti[tilor vizuali [i
designerilor, cât [i un hub creativ

– la Hubrica, `n zona Carrefour
Era. De 20 de ani nu au mai fost
deschise atelierele arti[tilor, iar
organizatorii spun c\ de fapt cel
mai mare succes a constat `n acest
lucru – deschiderea unei ferestre
c\tre lumea considerat\ a fi
`nchis\, elitist\ [i exclusivist\ a ar-
tei contemporane. Ca num\r de vi-
zitatori, galeriile de pe strada
L\pu[neanu, destul de bine cunos -
cute, au primit circa 2.200 de persoa-
ne, iar la atelierele de pe aceea[i
strad\ cam 650. La Meru au fost `n -
tre 700 [i 1.000 de persoane, volumul
de vizitatori `ncurcând socotelile

voluntarilor, ̀ n timp ce la apARTe
[i Hubrica `n jur de 6-700 fiecare,
iar la Borderline cam 300. Ca s\
navigheze de la o galerie la alta,
dintr-o col] ̀ ntr-altul al Ia[ului, vi-
zitatorii s-au ghidat dup\ o hart\
tip\rit\ pe format A3, pe-o hârtie
de calitate, ce te ̀ mbie s\ n-o arunci,
una dintre inova]iile `n promova-
re ale evenimentului. Pentru a
evita tip\rirea de flutura[i care
erau bântui]i de riscul de a fi
arun ca]i la primul co[ de gunoi,
organizatorii au optat pentru ti -
p\rirea unei h\r]i `ntr-un format
atractiv [i de calitate, care s\ fie

p\strat\ [i dup\ finalul evenimen-
tului. „Galeriile de pe L\pu[ -
neanu sunt cumva `ncet\]e nite
`ntre cei care vor cât de cât s\ va -
d\ expozi]ii, dar am avut galeria
Universit\]ii de Arte, care, nefi-
ind la strad\, nu are un trafic con-
stant [i ca s\ ajungi acolo trebuie
s\ faci un mic efort – [i care a fost
vizitat\. Borderline la fel. Credem
c\ evenimentul a pus pe hart\
ni[te spa]ii pe lâng\ care oamenii
treceau, pe care le [tie toat\ lu-
mea, dar [i care sunt mai greu de
g\sit [i sper\m c\ vor avea, pe vii-
tor, parte de mai mult\ vizibilitate
odat\ ce au fost acum expuse. Oa-
menii nu prea au aruncat h\r]ile
date de noi, nu le-am v\zut la gu-
noi; am vrut s\ facem un material
de calitate care s\ poat\ fi p\strat,
s\ nu fie de uz unic“, a explicat 
George Ple[u.

Ia[ul [i-a c\utat
propriile fonduri

De[i evenimentul se desf\[oar\ de
zece ani `n toat\ ]ara, aceasta a
fost prima edi]ie organizat\ la
Ia[i, iar ̀ ntregul „t\v\lug“ derulat
de Asocia]ia Cultural\ AltIa[i, `n
fruntea c\reia se afl\ George Ple -
[u, a pornit de la un telefon de la
Bucure[ti `n urma c\ruia a fost
`ntrebat dac\ nu ar vrea s\ se ocu-
pe de edi]ia din Ia[i a Nop]ii Albe
a Galeriilor. „Am spus c\ e o idee
care sun\ foarte bine, dar ce re-
surse mi se pun la dispozi]ie? ~n
afar\ de identitate, nimic. Spre
exemplu, Bucure[tiul a avut ca fi-
nan]are final\ enorm de mult, cel
pu]in de zece ori mai mult. A fost
[i un sponsor principal, BRD, iar
toat\ finan]area acestora a mers
la Bucure[ti [i `n infrastructura
na]ional\, cum este site-ul, `ns\ la
Ia[i nu a ajuns un singur leu. To]i
banii i-am strâns noi [i de aceea
am fost reticent la `nceput“, a 
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declarat George Ple[u. ~n momen-
tul `n care a primit propunerea, a
gândit un concept, al\turi de
câ]iva colaboratori apropia]i, cu
care a aplicat pentru un proiect
na]ional de finan]are a ini]iative-
lor culturale. Au ob]inut o finan -
]are de 75.000 de lei, iar Prim\ria a
cofinan]at proiectul cu `nc\ 15.000
de lei, `n condi]iile `n care au fost
depuse 200 de proiecte [i au câ[ti-
gat 20.

Proiectul a fost unul care a pre-
supus promovarea exclusiv\ a
arti[tilor ie[eni [i oferirea unor su-
me pentru ca ace[tia s\ poat\ reali-
za lucr\ri, `n condi]iile `n care
munca le este adesea subfinan]at\.
Astfel, cele patru galerii f\cute spe-
cial pentru Ia[i vor fi transportate
`n ]ar\ dup\ ce vor mai r\mâne ex-
puse dou\ s\pt\ mâni – trei dintre
ele vor merge la Baia Mare, iar una
la Craiova. „Nu am vrut s\ ajut
ora[e precum Clujul sau
Bucure[tiul, unde sunt mii de eve-
nimente, ci unele cu mai pu]ine ast-
fel de manifest\ri, ̀ n care expozi]ii-
le s\ aib\ un impact mai mare asu-
pra vie]ii culturale. Am ales ora[e
la fel ca Ia[ul – subfinan]ate din
punct de vedere al vie]ii artistice.
Dac\ ne uit\m la dimensiunea fi-
nan]\rilor pe proiecte culturale la
Ia[i, vedem c\ nu ajungem, pentru
produc]ie, la cifre de genul acesta“,
a spus George Ple[u. 

Una dintre pietrele de temelie
ale conceptului a fost ca to]i ar -
ti[tii care `[i depun proiectele s\
fie numai din Ia[i, iar arti[tii
ie[eni s\ fie pl\ti]i pentru munca
lor. Cele patru expozi]ii ce vor
ajunge la Baia Mare [i la Craiova
au tratat exclusiv arta contempo-
ran\, nefiind doar medii clasice,
precum pictura sau sculptura, ci
[i fotografie sau instala]ie, ̀ n timp
ce atelierele deschise pentru ar -
ti[ti au avut stiluri diverse. Astfel,
pentru realizarea lor au fost con-
tracta]i arti[ti ie[eni sub 45 de ani
[i care, conform organizatorilor,
nu au acces la astfel de finan]are
public\. Pentru transparen]\, au
fost adu[i trei curatori români,

din Ia[i [i din ]ar\, [i unul str\in,
care au avut „libertate total\ s\
sugereze un concept [i au avut un
buget pe galerie de 10.000 de lei“.

~ns\ George Ple[u spune c\, de
departe, unul dintre cele mai im-
portante roluri `n `ntreaga mani-
festare desf\[urat\ la Ia[i l-au
avut voluntarii – tineri entuzia[ti
care au venit `n general din zona
social media, fiind semnate 90 de
contracte de voluntariat [i fiind
prezente peste 70 de persoane `n
noaptea manifest\rii pe str\zile
din Ia[i. Ei au fost cei care au
`mp\r]it cele 12.000 de h\r]i cu toa-
te zonele implicate `n evenimente
[i tot ei au adus vizitatorii – 
pentru c\ doar panourile, Face-
book [i tramvaiele cu mesaje nu
ar fi fost de ajuns. Organizatorii
spun c\ dintre voluntari au re-
marcat c\ tineri care au p\rut
„c\li]i“ `n astfel de evenimente,
care au mai fost voluntari `n tre-
cut la alte manifest\ri [i care [i-au
dat seama c\ „dac\ ei nu se im-
plic\ s\ fac\ ceva pentru ora[, o s\
le fie greu s\ stea pe margine, s\
arate cu degetul [i s\ spun\ c\ nu
a mers“. „Tinerii ace[tia `]i dau
speran]\, pentru c\ trebuie s\ te
intereseze capacitatea ora[ului de
a-[i p\stra tinerii cu poten]ial aici.
Eu nu vreau s\ tr\iesc `n alt ora[
[i vreau s\ colaborez, aici, cu oa-
meni valoro[i. Din p\cate `ns\,
ace[tia pleac\ `n ultimii ani spre
Cluj sau Bucure[ti, ca s\ nu mai
vorbim de exodul mare spre studii
`n ]\rile din vest. Ca societate,
cred c\ nu reu[im s\ ne coagul\m
`n jurul unor proiecte strategice –
de aceea am [i pierdut `n unele
competi]ii –, avem o capacitate re-
dus\ de a trece peste orgolii m\ -
runte [i de a lucra `mpreun\ la
proiecte care s\ promoveze Ia[ul“,
a ad\ugat George Ple[u. De altfel,
la finalul evenimentului s-ar fi pu-
tut `nregistra un num\r [i mai
mare de vizitatori, care ar fi stat
dup\ ora 01:00, `ns\, dat fiind fap-
tul c\ mul]i dintre voluntari erau
minori [i c\ num\rul vizitatorilor
a dep\[it a[tept\rile, fiind prima

edi]ie, s-a luat decizia `nchiderii
galeriilor dup\ [ase ore. 

La galerie, nu la mall

Petru Bejan, unul dintre spe-
ciali[tii ie[eni reputa]i `n dome-
niu, a participat la mai multe dintre
evenimentele din noaptea respec-
tiv\ [i crede c\ manifestarea a fost
una de succes. Meritoriu este fap-
tul c\ au fost deschise atât galerii,
cât [i ateliere, un minus fiind fap-
tul c\ s-a mizat pe vizibilitatea [i
zona central\ `n care se aflau une-
le dintre galerii, când ar fi putut fi
identificat\ o formul\ mai atrac-
tiv\ pentru a-i aduce pe vizitatori.
„Cred c\ evenimentele de genul
acesta trebuie s\ existe. Au fost
foarte mul]i tineri, cred c\ cel
pu]in dou\-trei mii, [i am fost im-
presionat. Pe L\pu[neanu, unde
am fost eu, erau cu harta `n mân\
[i c\utau locurile spre care s\ se
mai ̀ ndrepte. Mi-au povestit arti[ -
tii c\ au ]inut atelierele deschise
pân\ dup\ miezul nop]ii [i c\, de
multe ori, vizitatorii intrau [i
reu[eau s\ fac\ abstrac]ie de pre-
zen]a lor“, explic\ profesorul. El
consider\ c\ evenimentul, prin
noutatea [i ineditul pe care le-a
adus, poate insufla cet\]enilor cu-
rajul de a intra `n galerii, care i-ar
putea `ndep\rta prin „spaima ciu-
dat\ pe care o au legat\ de astfel
de incinte“. „E o reac]ie mai 
curând de respingere decât de des-
chidere. Oamenii trec pe lâng\
u[a galeriei, privesc prin geam [i
doar atât. Au impresia c\ e un
spa]iu interzis, confiscat de al]ii,
[i asta s-a `ntâmplat acum, pe 30
septembrie – tinerii [i-au f\cut cu-
raj“, a spus Petru Bejan. Acesta
spune c\ explica]ia ar fi una psi-
hologic\: `ntr-o lume `n care exis -
t\ coduri separate pentru multe
situa]ii, tinerii cred c\ ar avea ne-
voie de o ultra-specializare, c\ vor
fi pu[i la `ncercare [i nu risc\ s\
treac\ printr-o experien]\ pe care
s\ nu o `n]eleag\, s\ nu le fie adec-
vat\ sau c\reia s\ nu i se adecveze
a[a cum se cuvine. „Din cauza

aceasta este o fric\, de fapt mai
mult o rezerv\, de a intra `ntr-o ga-
lerie. Constat asta de ani bune [i
sunt pu]in mirat, de[i politicile
sunt cât se poate de permisive, nu e
condi]ionat accesul `n nici un fel,
nici de taxe de intrare. Este o che-
stiune de educa]ie [i, `n timp, oa-
menii vor `n]elege c\ este o alter-
nativ\ mai cultural\ la utilizarea
timpului liber decât frecventarea
mallului. Una e s\ ba]i str\zile [i s\
te plimbi prin mall s\ omori nervii
la shopping, alta e s\ o faci la o ga-
lerie, unde te sim]i bine [i po]i afla
lucruri noi“, a conchis Petru Bejan. 

{i Matei Bejenaru crede c\
Noaptea Alb\ a Galeriilor din Ia[i
a fost un eveniment eminamente
pozitiv, dar acest fapt i s-a datorat
[i formei ̀ n care a func]ionat. „For-
matul acesta de «noapte alb\» este
unul care func]ioneaz\ `n toat\ 
Europa [i, `n general, activeaz\ un
public nespecific, care descoper\
arta. Acum, cu posibilitatea de a vi-
zita chiar [i ateliere de arti[ti, cred
c\ a fost un fenomen pozitiv [i cred
c\ rezultatul este unul bun“, a ex-
plicat acesta. Artistul spune c\ pu-
blicul gata format, dedicat, consu-
mator de acest tip de cultur\, ar fi
venit oricum la aceste galerii, `ns\
num\rul mare al celor ce formeaz\
acest public nespecific l-a surprins,
mai ales c\ au fost [i tineri, liceeni,
intelectuali [i persoane `n vârst\
care au descoperit astfel artele vi-
zuale. „Dac\ le era fric\ pân\ acum?
Da, tigrul artei zgârie r\u. Oame-
nii prefer\ s\ stea `ntr-un con fort
al siguran]ei. Nu vor s\ ri[te ni-
mic, nu vor s\ mearg\ la un eveni-
ment cultural sau unde s\ se simt\
provoca]i. E pozitiv pentru Ia[i c\
se creaz\ o anumit\ re]ea de spa]ii
artistice, de ini]iative artistice, iar
lucrul acesta, care s-a ̀ ntâmplat de-
ja `n Bucure[ti sau `n Cluj, s-a do-
vedit c\ a fost unul bun“, a ad\ugat
Matei Bejenaru. 



Scumpe domnule Babel, v\ scriu
fiindc\ am ajuns s\ v\d oriunde
m\ uit ochii dumneavoastr\ pri-
vind lumea f\r\ binoclu. 

V-am primit mo[tenire, dom-
nule Babel, de la omul ̀ n care cred
cel mai mult `n literatur\, [i nu
cred c\ tocmai dumneavoastr\
m\ ve]i judeca, fiindc\ [ti]i ce
`nseamn\ s\ prime[ti un aseme-
nea dar. De la dumnealui, scriitor
bucure[tean interbelic, am `nv\ -
]at s\ v\ citesc, deci s\ v\ iubesc.
Niciodat\ nu am `nv\]at ceva mai
pre]ios.

V\ citesc Armata de cavalerie
`n fiecare an, `ntotdeauna toam-
na, [i nu `ncetez s\ v\ descop\r
altfel. Sunt `ncredin]at c\ nu v\
ve]i sfâr[i. 

Las s\ treac\ dou\ s\pt\mâni,
niciodat\ mai mult, dar nici mai
pu]in, [i v\ citesc [i povestirile
odesite [i celelalte povestiri,
fire[te. 

Iar Povestiri din Odesa este
cartea mea preferat\ din secolul
XXI, dac\ mi se `ng\duie o ierar-
hie. Nimic nu m\ mai poate vinde-
ca din iubirea pentru eroii din
c\r]ile dumneavoastr\: evrei,
fal[i piani[ti, hamali, bandi]i, ne-
gustori, b\cani, amurgul purpu-
riu, acel bunic care scrie cronica
vie]ilor vecinilor s\i, stelele care
se trag `n margine de orizont, deci
de cer, [i privesc [i ele oamenii.
Sunt incurabil babelian.

Domnule Babel, gloria dum-
neavoastr\ postum\ nu a crescut,

dar sunt `ncredin]at c\ nu v\ inte-
reseaz\ prea tare am\nuntul. Ci-
tindu-v\, recitindu-v\, [i `n acest
octombrie, m-am gândit mult la
Gorki `ndrumându-v\ c\tre via]\
`nainte s\ v\ dea binecuvântarea
de scriitor. {i mai mult m\ gân-
desc, `ns\, la `n]elepciunea dum-
neavoastr\ de a-l fi ascultat pe
Gorki, sunt `ncântat de cum v-a]i
aruncat `n existen]\, `n [aua unui
osta[ dintr-o armat\ de cavalerie
[i ̀ n func]ii m\runte, da, da, ca un
om care caut\ nu gloria, ci
adev\rul. 

Domnule Babel, m-am gândit
`ndelung la cum a]i reu[it s\
scrie]i a[a, `ntocmai cum se gân-
de[te [i acea eroin\ a dumnea-
voastr\ la acea traducere din Guy
de Maupassant, `nainte ca vinul
s\ ̀ nvolbureze noaptea [i s\ o fac\
inubliabil\. 

M-am gândit [i am ajuns la
acest deznod\mânt al gândurilor
personale: a]i scris a[a pentru c\
dumneavoastr\, domnule Babel,
a]i tr\it cu adev\rat. Cunosc atât
de pu]ini oameni care au tr\it cu
adev\rat! 

{i, da]i-mi voie s\ fiu banal
acum, dar sincer: literatura dum-
neavoastr\ este bun\, fiindc\ este
mai ales via]\, f\r\ s\ fie, desigur,
doar via]\. 

Literatura dumneavoastr\ este
mai `nalt\ decât via]a, o [ti]i, o
[tiu. Prefer oricând s\ tr\iesc ̀ ntr-o
pagin\ dintr-o povestire odesit\
decât `n realitate, la noi, `n mile-
niul III. O, dac\ v-a[ povesti cum
am ajuns to]i... Chiar a[a: v-a]i mi-
ra? Nu v-a]i mira, c\ci nimic nu
mai e de mirare, [i nu de ieri, [i
nici de azi, [i nu avea]i cum s\ nu
[ti]i tocmai dumneavoastr\ c\ a[a
este, `ntocmai a[a. 

Domnule Babel, literatura dum -
neavoastr\, care miroase a sânge
crud [i a r\m\[i]e p\mânte[ti de
oameni, este cea mai frumoas\
pledoarie pentru via]\ din câte am
cunoscut. 

{i vede]i bine c\ nu m\ omor
dup\ fiin]are, dar, dac\ mi-ar fi
fost dat s\ v\ citesc `nainte, cred
c\ totu[i a[ fi ales s\ fiu n\scut pe
acest p\mânt. Cum s\ nu te na[ti?
Cum s\ nu vrei s\ vezi acea sear\
care când se stinge `nconjoar\ su-
fletele cu fumul trandafiriu al tris -
te]ei sale? 

Domnule Babel, a]i fost smuls
fizice[te vie]ii, c\ci a[a s-a anun -
]at ̀ n ̀ ntreaga Uniune Sovietic\ [i
cu mult mai departe, dar uciga[ii
dumneavoastr\ gre[eau, cum gre -
[esc to]i uciga[ii. Un om care a
tr\it cu adev\rat [i a spus aceast\
poveste tr\ie[te totu[i pentru tot-
deauna, el nu mai poate fi extras
din nemurire, dac\ nu vi se pare
prea mult s\ v\ scriu aceste rân-
duri, [i de ce vi s-ar p\rea?  

4  »  opinii
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Nimic nu-i mai p\gubos – i-am
spus autorului – decât s\ facem
lansarea de carte duminic\ la zece
diminea]a. Eu am experien]\, am
organizat zeci de lans\ri. {tiu ce
vorbesc. Exist\ zile [i ore, dovedi-
te statistic, bune sau rele pentru
a[a ceva. Iar duminic\ la zece di-
minea]a e dincolo de ziua proast\,
mai r\u decât ceasul cel r\u al
lans\rilor de carte. Mai precis, nu
c\ nu f\cusem, dar nici m\car nu
auzisem de a[a ceva – i-am mai
spus autorului. 

L\sa]i, v\ rog, cum zic eu – a in-
sistat el. Dac\ nu ar fi avut o
vârst\ `naintat\ [i o fa]\ blând\,
calm\, l-a[ fi avertizat t\ios c\ n-o
s\ vin\ nici dracu’ la „eveni-
ment“. ~ns\ a[a m-am mul]umit
doar s\ gândesc c\ n-o s\ vin\ nici
dracu’. Bine-atunci – mi-am spus –,
de dragul b\trâne]ii sale o s\ m\
trezesc cu noaptea `n cap [i-o s\-]i
]in de urât `ntr-o sal\ mare, goal\,

duminic\ diminea]\ de la ora ze-
ce. O s\ ne uit\m `mpreun\, un
sfert de or\, la scaunele ionescie-
ne din fa]\, apoi o s\ plec\m
acas\. Eu s\ m\ culc. El s\ medite-
ze la prostia pe care o f\cuse pen-
tru c\ nu m-a ascultat [i la cum
`[i bu[ise cu mâna lui lansarea
c\r]ii sale despre via]a de dup\
moarte.

Duminic\ diminea]a, pe la
nou\ jumate, `n sal\ eram doar
eu, autorul, vreo câteva pachete
de c\r]i (aduse tot la insisten]ele
lui) [i vreo sut\ de scaune goale de
plastic. Hai s\ le aliniem mai bine
– m-a rugat autorul. Le-am aliniat
la frânghie, c\ [i a[a n-aveam ce
face. Pe urm\, ca s\ sporesc efec-
tul de neant al manifest\rii, am
desf\cut un pachet de c\r]i [i le-am
a[ezat `n câteva teancuri pe mas\.
Am mai turnat `n dou\ pahare
ap\ plat\, i-am ̀ ntins unul autoru-
lui, pe cel\lalt l-am luat eu, am 

sorbit o `nghi]itur\, mi-am dres
vocea [i m-am adresat lui, calm: 

— Eu v-am spus! 
N-a avut nici o reac]ie. 
— Nu vre]i s\ aliniem [i ghive-

cele cu flori din dreptul ferestre-
lor? l-am `ntrebat.

Pe la zece f\r\ cinci, pe u[a larg
deschis\ au `nceput s\ se scurg\
`ncolonat, ca [oimii patriei `n vi-
zit\ la fabrica de pâine, zeci de oa-
meni. Au ocupat toate scaunele,
ba chiar vreo doi au r\mas `n pi-
cioare, sprijinindu-se de perete.
~ns\, spre deosebire de [oimii pa-
triei, to]i se uitau la mine [i la au-
tor `ntr-o t\cere – `n cazul de fa]\,
pot folosi lini[tit cli[eul – mor-
mântal\. Autorul s-a `ntors [i m-a
privit [i el cu aceea[i t\cere. 
Mi-am pl\nuit un discurs `n gând
(nu-mi preg\tisem nimic, eram

convins c\ nu vine nici dracu’),
evaluând care va fi reac]ia publi-
cului la ceea ce urmeaz\ s\ spun.
Timp `n care nu m-am putut
ab]ine s\ nu calculez `n minte
cam de câ]i sugari ar fi nevoie ca
s\ coboare media de vârst\ din
`nc\pere sub [aptezeci de ani. 

Apoi m-am `nviorat [i, dup\ o
scurt\ introducere, i-am dat cu-
vântul autorului. A vorbit cam o
or\, f\r\ `ntrerupere, despre via]a
de dup\ moarte. Cei din sal\ ̀ i sor-
beau fiecare cuvânt, cu o aten]ie
pe care cred c\ [i bunul Iisus [i-a
dorit-o atunci când a rostit mul -
]imii Fericirile de pe Munte. Au
urmat zeci de `ntreb\ri din partea
audien]ei [i tot atâtea r\spunsuri
din partea autorului. ~n ochii oa-
menilor se aprinsese mai mult\
speran]\ decât le oferise slujba

din biseric\ la care cred c\ partici-
paser\ ̀ nainte de a veni la lansare.

~n aceste condi]ii, n-am mai
avut nimic de zis atunci. Am 
acceptat c\, cel pu]in `n ziua cu
pricina, sunt doar un simplu vân -
z\tor de c\r]i (apropo, le-am vân-
dut pe toate) care nu `n]elege ni-
mic din ceea ce scrie `n ele. 

Ei bine, ast\zi sau de fiecare
dat\ când vine vorba despre crite-
riile de evaluare a c\r]ilor cu ade -
v\rat importante, reconsider lan-
sarea din acea duminic\ dimi-
nea]\ [i acea carte cu un titlu pe
care nu-l mai ]in minte precis (dar
sigur era despre via]a de dup\
moarte). 

{i povestea asta m\ face s\ cred
c\ esen]ialul unei c\r]i difer\ de la
un cititor la altul, c\ depinde de
fiecare `n parte, c\ nu ]ine de o es-
tetic\ elaborat\, ci de o trebuin]\
interioar\ a celui care o deschide,
o cite[te [i, la cap\tul lecturii,
dup\ ultima pagin\, are sentimen-
tul c\ autorul i-a vorbit despre un
subiect – oricare ar fi acela – pe
via]\ [i pe moarte. 

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Lansare de carte

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe
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Edi]ia a II-a a c\r]ii Armata de cavalerie/Povestiri din
Odesa, de Isaac Babel (traducere de Victor Kernbach),
a fost publicat\ `n „Biblioteca Polirom“ `n 2012.

Scrisoare c\tre Isaac Babel 



Imprudent\ ie[irea liderului PSD
Liviu Dragnea dup\ declara]ia
tran[ant\ a lui Iohannis cum c\ nu
va nominaliza un premier cu pro-
bleme penale. Cei din PSD, acom-
pania]i de pe margine de ALDE, au
reac]ionat imediat, acuzându-l pe
[eful statului c\ nu respect\ op]iu-
nile aleg\torilor.

Ce a spus de fapt Klaus Iohan-
nis? „~n niciun caz nu voi desemna
o persoan\ urm\rit\ penal, con-
damnat\ penal sau care are proble-
me de integritate. Am mai spus,
clasa politic\ trebuie s\ se reforme-
ze, s\ avem politicieni cura]i. Acest
criteriu va fi criteriul eliminatoriu:
indiferent de la cine vine propune-
rea, eu nu voi desemna o persoan\
urm\rit\ penal sau condamnat\
penal“, a declarat mar]i pre[edinte-
le Klaus Iohannis. ~n definitiv, ce
gre[eal\ a f\cut Io hannis? N-a spus
c\ nu va nominaliza un premier de

la PSD, ci doar c\ nu va accepta un
personaj cu probleme penale. Liviu
Dragnea s-a `nfuriat pentru c\ are
deja o condamnare, cu un al doilea
dosar `n lucru, iar mesajul lui Io-
hannis este unul f\r\ echivoc:
Dragnea, Ponta sau T\riceanu nu
vor fi nominaliza]i pentru [efia gu-
vernului.

PSD e obligat s\ mute, altfel filia-
lele vor afla c\ se vor `ncorda de-
geaba dup\ voturi. Liviu Dragnea
trebuie s\ g\seasc\ un nume de
premier, `ntrucât activi[tii PSD nu
vor trage ̀ n campanie, ̀ n condi]iile
`n care nu au garan]ia c\ partidul
va da premierul. 

Declara]ia lui Iohannis nu doar
c\ `l trimite la mantinel\ pe Drag-
nea, ci `l pune `ntr-o rela]ie dificil\
cu propriul partid. 

Ce va face liderul PSD `n cele
dou\ luni r\mase pân\ `n alegeri?
Cât\ for]\ mai are mesajul s\u, `n

condi]iile `n care liderii din jude]e
vor [ti c\, oricât vor scoate `n ale-
geri, PSD are [ansa a doua s\-[i
pun\ omul la Palatul Victoria?

Singura solu]ie pentru Dragnea
este s\ nominalizeze un alt mem-
bru al partidului pentru func]ia de
premier. Dar e greu de crezut c\ o
va face, pentru c\ ar tulbura serios
apele `n partid. Victor Ponta abia
a[teapt\ ca Dragnea s\ calce strâmb
`n raport cu propria forma]iune.
P\i cum adic\, noi, PSD cel puter-
nic, s\ fim pu[i la col] de pre[edin-
te? Cam a[a ar suna mesajul lui
Ponta.

Victor Ponta `nc\ mai sper\ c\
el va fi alesul PSD pentru Palatul
Victoria `n situa]ia `n care Drag-
nea ar spune pas. ~ns\ Victora[ ar
avea aceea[i soart\: pre[edintele
nu va nominaliza pentru postul de
premier un personaj cu probleme
penale.

Din acest motiv, Liviu Dragnea
prefer\ s\ se ia la trânt\, fie [i de
ochii lumii, cu Klaus Iohannis. Da -
c\ ar ceda `nc\ de pe acum, ar fi un
semn de sl\biciune, iar dac\ ar no-
minaliza un alt premier, atunci ar
intra `n coliziune cu baronii PSD,
c\rora nu le plac oamenii slabi.

Mutarea lui Iohannis nu doar 
c\ e una de for]\, dar pune PSD
`ntr-o `ncurc\tur\ teribil\. Tema

nominaliz\rii premierului va fi su-
biectul central al campaniei electo-
rale. Nu se vor discuta programe,
oricum nimeni nu mai crede `n
promisiuni. Vom avea pe de o parte
blocul PSD-ALDE, care va merge
probabil pe varianta Dragnea (sau
Ponta), iar de cealalt\ parte se pre-
figureaz\ deja o alian]\ tacit\ PNL-
USR, care `l va sus]ine pe Dacian
Ciolo[ `n continuare ca premier.

Mai r\mân `n joc UDMR [i
PMP, cu men]iunea c\ partidul lui
B\sescu are probleme tot mai se-
rioase `n a ob]ine cele cinci puncte
necesare accederii `n viitorul Par-
lament. 

Singura speran]\ pentru pe-
sedi[ti ca s\ mai dea premierul este
ca `mpreun\ cu ALDE s\ strâng\
peste 50% din voturi, astfel ̀ ncât s\
joace `n for]\ la nominalizare. 

Cum declara]ia cu respingerea
unui premier penal f\cut\ de Io-
hannis e f\r\ echivoc, e pu]in pro-
babil ca [eful statului s\ accepte 
orice propunere pentru Palatul Vic-
toria, chiar [i `n varianta unei ma-
jorit\]i PSD-ALDE `n Parlament.

~n acel moment, probabil c\
vom asista la marea confruntare,
`ns\ Dragnea [i T\riceanu nu-l vor
putea obliga pe [eful statului s\
semneze desemnarea unui pre-
mier cu probleme penale.

Exist\ unele semnale privind
posibilitatea ca pre[edintele ]\rii
s\ fie suspendat. Dar ce [anse ar
avea s\ treac\ un referendum de
demitere? Pân\ la urm\, demiterea
[efului statului ar duce la `nsc\u -
narea unui premier cu probleme
penale. Ar fi de acord românii cu
acest lucru? Ar risca PSD s\ intre
`ntr-un asemenea joc? Re]elele de
socializare ar exploda, iar social-de-
mocra]ii [i-ar putea aprinde sin-
guri casa.

De la 1 octombrie s-a dat practic
startul campaniei electorale. Spu-
neam `ntr-un comentariu anterior
c\ pentru PSD vin zile complicate,
pentru c\ desemnarea premierului
se face la Cotroceni [i nu se trimite
numele ̀ n plic, iar pre[edintele des-
chide [i doar d\ citire propunerii. 

Vedem `n aceste zile un Iohan-
nis dispus s\ joace, dup\ o lung\ pe-
rioad\ `n care a fost absent din
spa]iul public. 

E de remarcat c\ PNL prime[te
nemeritat o gur\ de oxigen, dup\
[irul de gafe [i ezit\ri din ultimul
an [i jum\tate. 

Cert este c\ meciul toamnei se
joac\, iar PSD pare s\ se clatine tot
mai serios, dup\ ce social-demo-
cra]ii au câ[tigat deta[at `n prim\ -
var\ alegerile locale.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Da, deocamdat\ subiectul e fierbin-
te [i polemicile aprinse. ~ntr-una din
emisiunile TV dedicate acestei te-
me a intrat `n discu]ie, prin tele-
fon, [i un inspector [colar din Bu-
cure[ti, poate chiar inspectorul ge-
neral, care a enun]at ritos c\ `n 
România homeschooling-ul este
ilegal [i gata, ce s\ mai discut\m?
Evident, respectivul inspector 
se `n[ela, dar asta nu-i de mirare:
una dintre cauzele importante – [i
ades ignorate – ale degrad\rii
`nv\]\mântului românesc este
exact calitatea inspectorilor [co-
lari. ~n cei patru ani cât am fost
profesor, am cunoscut un singur
inspector competent [i, `n acela[i
timp, onest (e drept c\ era unul ex-
cep]ional).

M\ mir\ totu[i orbirea de care
par cuprin[i to]i cei ce ap\r\ siste-
mul educa]ional de stat, punându-l
`n opozi]ie cu modelul homeschool -
ing, [i se folosesc pentru asta de ex-
cep]ionalele realiz\ri ale elevilor
români (medalia]i la olimpiade in-
terna]ionale, apoi studen]i la cele
mai bune facult\]i din lume, ba
chiar profesori universitari acolo,
`n lumea unde selec]ia e una meri-
tocratic\). Nimeni nu pare s\ ob-
serve dou\ lucruri importante: 1)
c\ acest ciudat model de home -
schooling func]ioneaz\ bine-mersi
`n România de cel pu]in patru de-
cenii, `n paralel cu `nv\]\mântul
de stat, [i 2) c\ de fapt homeschoo-
ling-ul este responsabil pentru toate
succesele elevilor din ̀ nv\]\mântul

românesc preuniversitar. Nu ̀ nv\ -
]\mântul de stat – acesta e medio-
cru, submediocru [i nu ofer\ mari
[anse de reu[it\ `n via]\. Nu, edu-
ca]ia de calitate s-a f\cut la noi me-
reu acas\. Nu-i spuneam homes-
chooling, ci medita]ii sau ore supli-
mentare, dar e aceea[i M\ rie, doar
cu alt\ p\l\rie.

Cei mai vârstnici `[i amintesc,
poate, c\ `nainte de 1989 admiterea
la facultate era o prob\ de foc. Di-
ploma de bacalaureat o ob]inea
aproape oricine [i nu folosea la
mai nimic. Adev\rata selec]ie se
f\cea la facultate, unde concuren]a
era de cinci-zece sau, `n unele ca-
zuri, chiar de o sut\ de candida]i pe
un loc. Ca s\ devii student, medi-
ta]iile particulare, cu profesori cât

mai buni, poate chiar cu cadre uni-
versitare, erau o condi ]ie cvasi-
obligatorie. Cuno[ tin ]ele din liceu
erau aproape inutile, manualele
nu erau suficiente: aveai nevoie de
un mentor (adic\ de mai mul]i) 
care [tia ce „se cere“, ce [i cum tre-
buie s\ `nve]i pentru a deveni stu-
dent. Iar asta `nseamn\ home -
schooling.

Medita]ii se fac [i ast\zi, se fac
`nc\ din clasele primare, iar bie]ii
copii sunt, practic, alerga]i `ntre
dou\ [coli: cea de stat [i cea de
acas\. Crede oare cineva c\ elevii
care au ob]inut medalii interna -
]ionale la concursurile de informa-
tic\, matematic\, chimie [.a.m.d. 
[i-au dobândit cuno[tin]ele `n sala
de clas\, ascultând explica]iile pro-
fesorilor [i f\cându-[i temele din 

manuale? Nici vorb\: au f\cut [i ei,
`ntr-un fel sau altul, homeschoo-
ling. Au lucrat `mpreun\ cu profe-
sorii la cercuri de specialitate, au
studiat singuri, au c\utat resurse
pe internet... Pentru c\ [coala de
stat nu te preg\te[te pentru succes.
Nu mai e `n stare. E mai mult o po-
var\ suplimentar\, ceva ce trebuie
bifat ca s\ te `ncadrezi `n sistem.
Pentru performan]e [colare auten-
tice, e nevoie de homeschooling,
chiar dac\ nu `l numim a[a.

Dar s\ nu denigr\m complet sis-
temul de stat. Are [i el meritele lui:
`n primul rând, ofer\ acele hârtii
numite diplome. Diplome de baca-
laureat, de licen]\, de doctorat. Nu
mai ̀ nseamn\ ele mare lucru ̀ n lu-
mea larg\, dar aici, la noi, or fi [i
ele bune la ceva.

De când un cuplu din lumea artistic\ a anun]at c\ `[i retrage copilul de la [coal\
pentru a-l educa acas\, `n mass-media româneasc\ au explodat discu]iile despre
homeschooling. Probabil c\ se vor stinge `n curând, fiindc\ românii se plictisesc
repede de discu]iile pe teme serioase, dar deocamdat\ gestul celor doi e comen -
tat pe toate p\r]ile. Asta de[i ei nu sunt primii p\rin]i care iau o asemenea deci -
zie, dezam\gi]i de sistemul educa]ional de la noi – sunt doar cei mai cunoscu]i.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Homeschooling `n România – 
un model de succes

Juc\torul Iohannis
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Dimitrie Cantemir 
`n muzic\

Radu Cucuteanu

~n egal\ m\sur\, el este creatorul
sistemului turcesc de notare muzi-
cal\, bazat pe alfabetul otoman.
Can temir [i-a f\cut un nume [i ca
interpret la tambur (un fel de l\ut\
cu gâtul lung), ceea ce l-a f\cut pe
Ion Neculce s\ noteze c\ „nimeni
nu cânta mai bine ca el `n tot Con-
stantinopolul“. Dar domnitorul a
fost cunoscut [i pentru tehnica sa
componistic\, gra]ie lucr\rii sale
Kitâbu Ilmi’l-mûs`k  ̀(Cartea [tiin -
]ei muzicii), pe care a dedicat-o sul-
tanului Ahmed al III-lea (1703-
1730). Aceasta este, practic, prima
lucrare savant\ ce se apleac\ asu-
pra muzicii turce[ti. La finalul vo-
lumului, Cantemiroglu – cum este
cunoscut `n lumea turc\ – a ata[at
o serie de lucr\ri muzicale otomane,
atât laice, cât [i religioase, al\ turi de
folclor din Moldova transcris de el [i
de 20 de compo zi]ii proprii. 

Dup\ o lung\ perioad\ `n care
cultura european\ le-a trecut ̀ n ui-
tare, lucr\rile transmise de auto-
rul Istoriei ieroglifice au cunoscut
`n secolul nostru o redescoperire
ce a fost urmat\ de dobândirea
unei celebrit\]i la nivel interna]io-
nal, manifest\ [i la nivelul im-
prim\rilor, nu doar a cercet\rilor
muzicologice. Aceste `nregistr\ri
au fost u[u rate de editarea de ma-
teriale `n care muzica lui Cante-
mir a fost transcris\ modern. Ast-
fel, au fost `nregistrate `n ultimii
ani materiale discografice precum
„Cantemir: Music in Istanbul and
Ottoman Europe around 1700“ de
Ihsan Özgen, Linda Burman-Hall
& Lux Musica (2002), format din
patru p\r]i dedicate câte unui su-
biect, prima dintre ele, The World
of Cantemir: Istanbul and Otto-
man Europe around 1700, con]i -
nând [ase melodii din Moldova (ca
fapt divers, `n a patra melodie,
transliterat\ Zhok de Nante, pu-
tem recunoa[te ceea ce era un joc
de nunt\), al\turi de trei melodii
compuse chiar de domnitor, la 

care se adaug\ alte trei melodii,
rod al improviza]iilor interpre -
]ilor. Jordi Savall, violist [i dirijor,
este cel din spatele unei alte edi]ii
ce cuprinde muzica culeas\ de
domnitorul moldovean: „Istanbul –
Dimitrie Cantemir“, ultima impri-
mare a discului survenind `n 2010.
~n afara acestor edi]ii dedicate lui
Cantemir, muzica sa poate fi
g\sit\ [i `n antologii cu muzic\ de
epoc\, spre exemplu pe cea din
2012, „Erasmus Van Rotterdam:
Éloge de la Folie“, unde figureaz\
dou\ piese care `i apar]in. 

~n ceea ce prive[te recuperarea
muzical\ a lui Dimitrie Cantemir
`n România, anul trecut Casa Ra-
dio a reeditat albumul „Isvor. Di-
mitrie Cantemir. Cartea {tiin]ei
Muzicii [i muzica tradi]ional\ ro-
mâneasc\“ al forma]iei Imago
Mundi, aflat la cea de-a doua edi]ie
(prima fiind ̀ n 2012). Imago Mundi
este compus\ din [apte membri,
anume Oana Iva[cu, C\t\lin {tef\ -
nescu, {tefan Barbu, Andrei Bu-
ciu, Daniel Iva[cu, iar Cristian
St\noiu se ocup\ de proiec]iile vi-
deo live.

Trebuie spus un lucru: ast\zi,
indiferent de interpretare [i de
aranjament, aceast\ muzic\ este
cu siguran]\ cântat\ foarte diferit
fa]\ de timpul lui Dimitrie Cante-
mir. Acest lucru este valabil atât
pentru interpret\rile amintite mai
sus, cât [i pentru cea apar]inând
Imago Mundi. Tehnicile alternati-
ve de interpretare pe care se str\ -
duie[te s\ le g\seasc\ orice artist,
`n `ncercarea de a emula cât mai
bine sunetele unor vremi apuse,
sunt dublate de diferitele aranja-
mente care trebuie f\cute ̀ n aceas -
t\ c\utare – aici, acesta `i apar]ine
lui C\t\lin {te f\nescu. O alt\ dife-
ren]\ importan t\, de reg\sit ̀ n toa-
te aceste interpret\ri moderne,
prive[te instrumentele folosite.
Dincolo de cele specifice timpului
[i zonei (bouzouki, daraban\,
bağlama), Imago Mundi a folosit [i
instrumente moderne, precum

chitara, oboiul sau flautul. Aceas-
ta ̀ n c\utarea unei forme de dialog
`ntre ieri [i azi, ca negociere a re-
cuper\rii trecutului. 

Acesta pare a fi [i motivul pen-
tru care Imago Mundi, `n dialogul
muzical cu trecutul, care urm\ -
re[te prezentarea muzicii vechi ro-
mâne[ti `n ziua de ast\zi, a c\utat
realizarea unui album care nu a
fost gândit s\ func]ioneze strict ca
o (re)interpretare a muzicii l\sate
de Cantemir, ci ca o paralel\ `ntre
melodii tradi]ionale române[ti,
mo[teniri muzicale ale domnito-
rului, la care se adaug\ cezura 
reprezentat\ de o crea]ie a compo-
zitorului de muzic\ clasic\ Ham-
mamizade İsmail Dede Efendi.
Acest inter sti ]iu, a[ezat exact la
mijlocul experien ]ei ascult\toru-
lui, face leg\tura dintre prima par-
te, sus]inut\ de melodii tradi]iona-
le, a[ezate astfel `ncât s\ apropie
auditoriul de experien]a cultural\
a Balcanilor, pentru ca a doua par-
te s\ fie deschis\ de piese semnate
de Cantemir. Conceput circular,
din acest punct albumul alunec\
`napoi spre lucr\ri tradi]ionale,
`ntr-un tempo menit readucerii as-
cult\torului `n zona tradi]iei. 

Fuziunea muzical\ pe care Ima -
go Mundi o propune publicului se
simte [i `n prezentul material, `n
principal prin abordarea contem-
poran\. Aceasta este audibil\ ̀ n fie-
care segment, dar [i la nivel de
`ntreg, prin perspectiva pe care o
ofer\ [i `n care se integreaz\ albu-
mul, prin felul `n care recuperarea
lui Cantemir nu este cea strict a
cercet\torului, ci a interpretului,
im plicat, subiectiv, care tr\ie[te [i
adapteaz\. Tratativele dintre Cante-
mir [i Imago Mundi sunt integrate
perfect `n album, la fel cum princi-
pele ̀ nsu[i este integrat ̀ n structura
discului, cu accentul pus subtil pe el,
dar ̀ ntr-un mijloc, ca parte a muzicii
române[ti. Tocmai aceasta d\ greu-
tate albumului: recuperarea lui
Cantemir ca muzic\ româneasc\. 

Figura lui Dimitrie Cantemir (1673-1723) are nevoie de
prea pu]in\ prezentare `n fa]a publicului român. Poate c\,
dintre diversele fa]ete ale personalit\]ii principelui c\r -
turar, cea mai pu]in cunoscut\ este cea de muzicolog. ~n
fapt, este considerat primul muzicolog care [i-a `n drep -
tat aten]ia spre spa]iul otoman, spre cel balcanic (gene -
ric) [i românesc [i spre cel slav – evident, acest interes
fiind condi]ionat de lunga sa [edere la Constan tinopol (ca
ostatic [i apoi ca diplomat), de originea sa [i de ultima
parte a vie]ii (petrecut\ `n Rusia ]arist\, dup\ fuga lui
al\turi de Petru I, dup\ `nfrângerea de la St\nile[ti). 

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

N-am reu[it niciodat\ s\ v\d un
concert King Crimson de la cap la
coad\ `ntr-o singur\ [edin]\ de –
s\ zic a[a – liturghie rockeristic\.
Fiecare DVD care a poposit `n lif-
tul playerului a fost introdus [i
scos de minimum dou\ ori. Filmo-
grafia trupei num\r\ vreo [ase-
[apte titluri certe. Materiale boot-
leg nu [tiu câte or fi, nici n-am um-
blat dup\ ele pe unde umbl\ fanii.
Spectacolele dep\[esc durata unei
ore, fapt care pune mereu un soi
de piedic\ recept\rii comode. ~ns\
muzica de sub emblema King
Crimson n-a fost nicicând apana-
jul ascult\torilor comozi. „Creie-
rul“ Robert Fripp, compozitor,
chitarist, muzician de mare fi -
ne]e, a lucrat `n filigran, a [lefuit
pân\ la perfec]iune [i a reluat la
infinit piesele, `ncercând s\ trans-
pun\ `n sunet viziunea unui –
parc\ – alt univers. Discurile ofi-
ciale, de studio, au frumuse]ea
diamantin\ a bijuteriei regale: im-
posibil s\ le g\se[ti vreun cusur.
Atunci, de ce a vrut s\ editeze [i
`nregistr\ri din concerte (cu
`mbun\t\]iri ulterioare), atât vi-
deo, cât [i (enorm de multe) audio
(a se citi discografia)? Explica]ia,
oarecum poetic\, ne-o d\ tot el,
`ntr-o not\ din c\rticica recentei
apari]ii: Radical Action to Unseat
the Hold of Monkey Mind (2016 ©
King Crimson/Panegyric). Fripp
spune c\ lucrul `n studio [i pe
scen\ sunt ca dou\ lumi diferite [i
face o compara]ie cu scrisorile de
dragoste versus `ntâlnirile de
amor, `ntrebându-ne pe care din-
tre cele dou\ le prefer\m. F\r\ s\
indice varianta corect\, chitaris-
tul precizeaz\ c\ King Crimson 
este o forma]ie de `ntâlniri, care
scrie din când `n când [i scrisori.

Pedanteria asta m\ face s\
zâmbesc. Majoritatea trupelor [i
trupe]ilor din rock presteaz\ sce-
nic bazându-se `ndeosebi pe dina-
mic\, pe mi[care. Ca s\ fiu r\u, a[

zice c\ unele „g\[ti“, neavând ni-
mic de spus, p\c\lesc spectatorii
cu fel de fel de trucuri, mai de-
grab\ din arsenalul circului decât
dintr-al teatrului. Este, dac\ nu
m\ `n[el, chiar o vorb\ `n lumea
f\c\torilor de spectacole: ia-le
ochii cu vr\jeli, ca s\ le po]i lua [i
banii mai u[or! {i m\ distreaz\
când v\d `nceputul vreunui „con-
cert“ al trupe]ilor agita]i. Nici 
n-ajung bine pe estrad\, c\ „acto-
rii“ `ncep s\ alerge ca bezmeticii
de colo-colo, s\ juri c\ sunt
fug\ri]i de agen]ii fiscului ori de
amantele `n[elate! ~nchid aseme-
nea video-stupizenie dup\ nici
dou\ minute, l\sând altora pl\ce-
rea de-a pierde timpul. (Nu c\ eu 
l-a[ câ[tiga privind aiurea!) Am
oprit `ns\ [i filmele cu King Crim-
son, care nu se agit\ deloc `n
aren\ – ba, dimpotriv\! De ce oa-
re? Este complicat s\ dau un
r\spuns mul]umitor; pe scurt, [i
limitând percep]ia doar la mine: e
greu de asimilat densitatea aces-
tei muzici care atac\ teritoriul
subcon[tient al fiec\rui creier, de-
molând bariere, comodit\]i, idei
false, mentalit\]i limitate, apre-
hensiuni [i câte alte sedimente ce
(de)formeaz\ personalitatea schi-
zoid\ a omului contemporan. Ra-
dical Action! Iar când armoniile
vin dinspre ni[te oameni care
stau cumin]i pe scen\ [i execut\
solouri, pasaje de leg\tur\ ori
sec]iuni crescendo de tutti-quanti,
spectatorul ghiftuit simte c\ e
prea mult!

La fel s-a `nfiripat [i acum flu-
xul (prea pu]in interactiv) dintre
ce se vedea pe ecranul televizoru-
lui [i individul care semneaz\ tex-
tul de fa]\, topit la rece `ntr-un fo-
toliu. DVD-ul cu titlul mai sus
men]ionat e alc\tuit din film\ri f\ -
cute de un singur cameraman 
de-a lungul turneului mondial din
2015. Nu procesarea iscusit\ a 
imaginilor m-a pulverizat, ci su-
netul, excep]ional captat [i prelu-
crat! Rar am auzit ceva mai co-
erent, mai bogat [i mai `mbietor!
Robert Fripp, Tony Levin, Jakko
Jakszyk, Mel Collins, Pat Maste-
lotto, Bill Rieflin, Gavin Harrison:
nu eviden]iez pe vreunul din for-
ma]ie, to]i alc\tuiesc un ansam-
blu simfonic perfect.

Or, perfec]iunea e suportabil\
`n doze homeopatice!

Simfonia radical\



Festivalul Interna]ional de Teatru
pentru Publicul Tân\r se afl\ la a
IX-a edi]ie (6-12 octombrie), tema 
este „Nelini[tile prezentului“, iar
evenimentul se afl\, `n momentul
ti p\ririi acestui articol, la ju m\ -
tatea lui. Programul l̀ [ti]i, unele
spectacole le-a]i v\zut, pân\ mier-
curi seara – când se sting luminile
FITPTI – ve]i avea posibilitatea s\
mai viziona]i [i altele, dar ceea ce
nu se vede niciodat\, de[i e `ntot-
deauna foarte interesant [i la fel de
spectaculos, sunt culisele festivalu-
lui, fa]a lui inaccesibil\ publicului. 

De pild\, pentru spectacolul Bi-
zoni. Fabul\ urban\#2 de Pau Mi-
ro, `n care sunt abordate teme defi-
nitorii pentru universul artistic al
lui Radu Afrim (problematica fami-
liei, raporturile copii-p\rin]i, co-
munitatea urban\, marginalitatea
etc.), scenografia lui Drago[ Buha-
giar este compus\ din doi „pere]i“
forma]i din ma[ini de sp\lat auto-
mate. 87 (optzeci[i[apte) de ma[ini
de sp\lat, func]ionale, cu motoarele
`n ele. La Sibiu, la Na]ionalul „Ra-
du Stanca“, Radu Afrim a lucrat un
diptic Pau Miro – autorul spaniol a
scris de fapt o trilogie de fabule ur-
bane (Girafe, Bizoni [i Lei), din ca-
re regizorul român a montat prime-
le dou\. Pentru a indica transpa-
rent leg\tura dintre cele dou\ p\r]i
ale voletului s\u spectaculos, Afrim
a inclus ̀ n Bizoni un grup de câ]iva
actori din Girafe care traverseaz\
scena, la propriu, spre amuzamentul

publicului, c\ci grupul de persona-
je nu doar pare, chiar este din alt
spectacol. 

La unul dintre spectacole, nu
spun care!, montarea decorurilor [i
preg\tirea luminilor a `nceput din
seara precedent\. Prezent la scen\,
scenograful m\ sun\ pe la 23:30.
Când am v\zut apelul mi-am imagi-
nat c\, la ora aceea, nu poate fi ceva
de bine. ~mi zice c\ avem o pro-
blem\. Zic: „Ce problem\?“. Mi se
r\spunde: „Nu `ncape decorul!“.
Replic: „Cum nu `ncape? Scena e
uria[\! Am schimbat schi]e tehni-
ce“. Aud [i nu-mi vine s\ cred: „E
prea `nalt. Nu cu mult, dar e prea
`nalt“. Ce solu]ii aveam? S\
schimb\m sala. Imposibil cu 20 de
ore `nainte de eveniment. N-a mai
r\mas decât varianta cu t\iatul 
decorului. ~n miez de noapte, am
chemat colegii de la atelierele de
produc]ie care au ajustat decorul.
Totul a ie[it minunat.

Evenimentele de artele
spectacolului au speci -
ficul lor, care le face mai
dificil de organizat

Pentru prima oar\ `n istoria de
nou\ ani a FITPTI, am avut un ar-
tist de pe continentul negru. Rodri-
gue Romero Saturnin Barbe este
originar din Republica Centrafri-
can\ [i, de ceva vreme, are [i
cet\]enie canadian\. Dar este, cum
singur zice, „`n primul rând afri-
can“. Ajunge pe aeroport, e a[teptat
de dou\ persoane din stafful nos-
tru. M\ sun\ pe Whatsapp c\ a ate-
rizat de o jum\tate de or\ [i nu l-a
abordat nimeni. Sun voluntarul
responsabil care-mi spune c\ nu l-a
v\zut. Zic „Cum nu l-ai v\ zut, e un
actor de culoare! Nu prea ai cum 
s\-l pierzi din vedere“. Se ̀ ntâlnesc.
Era la alt terminal. 

Evenimentele de artele specta-
colului au specificul lor, care le face
mai dificil de organizat decât alte
genuri culturale. Pentru ca `ntr-o
sear\ 5-10-15 actori s\ ne ̀ ncânte cu
o reprezenta]ie, alte câteva zeci de
oameni lucreaz\ `n spatele lor,
nev\zu]i. De pild\, Hamletul celor
de la Teatrul Na]ional din Timi -
[oara al Adei Lupu Hausvater e o
versiune foarte modern\, dar con-
serv\ piesa bardului de la Avon `n

integralitatea ei. Adic\ perind\
prin scen\ 20 de actori, iar echipa
tehnic\ de deplasare include alte 35
de persoane (lumini, sonorizare,
ma[ini[ti, costumiere, recuziter\,
coafur\, machiaj, sufleur, organi-
zator, video, [oferi etc.). Un total de
75 de persoane au c\l\torit de la
Timi[oara cu autocarul [i trenul,
decorurile au venit cu un tir. Spec-
tacolul `ncepe `nc\ din foaier [i,
surpriz\, `n rolul Fantomei Tat\lui
`l pute]i vedea pe Alexe Marius An-
drei, MC Bean de la forma]ia Sub-
carpa]i, care a compus muzica de
spectacol. 

Pentru ora [i jum\tate de specta-
col de mar]i seara, O ̀ ntâmplare ciu-
dat\ cu un câine la miezul nop]ii de
Mark Haddon, o produc]ie a Teatru-
lui Na]ional Bucure[ti (regia Bobi
Pricop, scenografia Adrian Damian),
`n distribu]ie sunt cinci actori, iar
echipa tehnic\ necesar\ include 36
de tehnicieni. Pentru c\ montarea
necesit\ 24 de ore, ace[tia au f\cut
drumul cu autocarul, cu o zi ̀ naintea
interpre]ilor. Decorurile au fost adu-
se cu un tir.

Unul dintre directorii celor 30 de
teatre selectate `n FITPTI m\ sun\
cu vreo dou\ zile `nainte de deschi-
dere, cerându-[i scuze c\ a omis s\
treac\ la listele pentru caz\ri „vreo
câteva persoane“. Procesez rapid:
vreo `nseamn\ cel pu]in dou\. {i
`ncep s\ m\ `ngrijorez. Aud vocea
ezitant\ a managerului: „Sunt opt
`n total“. In-cre-di-bil! Ca s\ fie mai
clar\ dificultatea acestei situa]ii:
trupele trimit listele cu persoanele
pentru cazare cam cu dou\ luni
`nainte, iar pe baza lor se fac re-
zerv\ri. Anul acesta, prin FITPTI
au trecut cca 400 de invita]i, r\s -
pân di]i ̀ n [apte hoteluri. Care erau
full. Deci a caza `nc\ opt persoane
era aproape imposibil. Zic: „~i lua]i
`n camer\ la dumneavoastr\, ̀ i cul-
ca]i ̀ n autocar, nu [tiu ce face]i“. El
a `n curcat-o, noi a trebuit s-o des-
curc\m. Am g\sit o variant\ la o
pensiune din afara ora[ului. 

La Pisica verde din showcase-ul
Teatrului „Luceaf\rul“, am avut
surpriza pl\cut\ s\ v\d doi specta-
tori cu tâmplele grizonante bine,
un cuplu ajuns la seniorat. Care mi-
au dezv\luit faptul c\ [i-au cum -
p\rat bilete pentru fiecare sear\ a
festivalului. Exact asta `nseamn\
s\ ai sufletul tân\r! 
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Reclamele televizate ne
`nva]\ c\, dac\ bei cel pu]in
doi litri de lichide pe zi,
mergi m\car o jum\tate de
or\ pe jos [i mai m\nânci [i
câteva legume sau fructe,
vei fi `n form\ perfect\!
Glumesc, fire[te, speculând
moda abunden]ei de oferte
care-]i garanteaz\ un
corpore sano dac\ respec]i
cu sfin]enie re]eta X, Y sau
Z. Eu v\ propun o alt\ re]e -
t\, verificat\ pe propria-mi
piele: dac\ vre]i s\ da]i jos
câteva kilograme bune `n
cel mai scurt timp, atunci
apuca]i-v\ s\ orga niza]i un
festival. Interna ]ional. De
artele specta colului. Asta
fac, iat\, de nou\ ani
`ncoace [i mi-a reu[it cu
forma fizic\. Feedbackul
zice c\ [i cu festivalul. 

#FITPTI 2016 
Jurnal de insider

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu
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INTERVIU CU VIOLONISTA M|LINA CIOBANU 

„Singurul mod prin care
po]i ajunge la performan]\
este `nv\]area continu\“

Interviu realizat de
Maria Poinescu

Ai fost premiat\ la prima
edi]ie a campaniei „Oamenii
Timpului“. Nu erai la prima
recunoa[tere public\, dar cu
siguran]\ te-ai bucurat. Cum
a fost pentru tine acel mo-
ment? 

Bine`n]eles c\ m-am bucurat
enorm pentru faptul c\ am fost
desemnat\ câ[tig\toarea trofeului
„Oamenii Timpului“ 2014, dar
mai presus de toate m-am bucurat
pentru `ntreaga munc\ ce a dus la
acel moment. Am muncit enorm
ca s\ ajung acolo [i aici, unde sunt
acum. Cu `nc\p\]ânare, determi-
nare [i cu `ncrunt\rile de rigoare.
Dar am trecut peste toate acestea,
deoarece am crezut `n ceea ce fac
[i am f\cut ceea ce am crezut c\
trebuie f\cut. ~n momentul ̀ n care
vezi c\ rezultatul tuturor acelor
st\ri este apreciat [i respectat 
de oamenii care conteaz\ cu

adev\rat, nu pot spune decât c\
m\ simt extrem de onorat\! 

Ce a `nsemnat trofeul pentru
tine? Ce `nseamn\ pentru
orice tân\r un astfel de tro-
feu?

A fost o experien]\ marcant\
pentru mine, `n cel mai frumos
mod posibil. {ansa de a fi pre-
miat\ al\turi de cele mai mari
personalit\]i din toate domeniile
nu o ai `n fiecare zi! Nu m-a mar-
cat numai gala de premiere, ci [i
latura uman\ pe care am obser-
vat-o la ceilal]i câ[tig\tori [i la
`ntreaga echip\ care a f\cut [i face
posibil\ experien]a „Oamenii Tim -
pului“. Mi s-a confirmat `nc\ o
dat\ c\ valoarea unui om este di-
rect propor]ional\ cu dorin]a de a
recunoa[te [i promova adev\rate-
le valori. Cât despre ce `nseamn\
un astfel de trofeu pentru un

tân\r... Un astfel de trofeu `n -
seamn\ performan]\, iar perfor-
man]a este un rezultat al unei pa-
siuni care a existat dintotdeauna
`n noi [i care ne d\ sens. Nu este
imposibil s\ ob]ii un astfel de tro-
feu, este posibil dac\ `]i dore[ti cu
adev\rat. Vei descoperi `n tine
toate resursele necesare unui pro-
gres rapid c\tre scopul pe care ]i 
l-ai propus. 

Campania „Oamenii Timpu-
lui“ premiaz\ excelen]a. Ce
defini]ie dai tu excelen]ei?
Cât de important\ este [i
cum o poate atinge un tân\r?

Pentru mine, excelen]a ̀ n seam -
n\ s\ realizezi la cel mai `nalt ni-
vel ceea ce ]i-ai propus, s\ faci pro-
grese `n fiecare zi pentru a ajunge
acolo unde `]i dore[ti. Cred c\ este
important ca fiecare dintre noi s\
`[i permit\ s\ caute r\spunsuri [i

s\ nu ̀ ndr\zneasc\ s\ spun\ vreo-
dat\ c\ a atins vreun stadiu. Doar
s\ caute. Primii pa[i c\tre exce-
len]\ ̀ i reprezint\ pasiunea de a-]i
descoperi abilit\]ile [i motiva]ia
de a ob]ine cele mai bune rezulta-
te. Curajul, seriozitatea [i perse-
veren]a sunt atributele care pot
descrie procesul meu de crea]ie.
~n prezent, `mi continui expe-
rien]a de `nv\]are [i `mi planific
urm\torii pa[i `n domeniul artis-
tic, deoarece acesta este singurul
mod de a ajunge la performan]\.
Pentru a ajunge la unele obiective
dificil de atins, pentru a ajunge la
excelen]\ este nevoie de mult\
munc\ [i foarte mult\ d\ruire.
Important este s\ [tii s\ te adap-
tezi la multe situa]ii, dintre care
unele pot fi [i nepl\cute. Este im-
portant s\ [tii [i cum s\ folose[ti
situa]iile nepl\cute ̀ n favoarea ta,
nu `mpotriva ta, s\ ai puterea de a

merge pân\ la cap\t, indiferent de
greut\]ile cu care te `ntâlne[ti pe
parcurs.

Ai `nceput s\ studiezi vioara
de mic copil. De câ]i ani
cân]i? Cât exersezi zilnic? 

Am `nceput s\ studiez vioara
de la vârsta de [apte ani. Nu a[ pu-
tea s\ v\ spun cât exersez zilnic,
vioara face parte din mine. Petrec
o parte considerabil\ a zilei studi-
ind, iar când m\ gândesc câte ca-
podopere muzicale mai am de par-
curs [i câte pasaje de rezolvat,
pierd no]iunea timpului pur [i
simplu. M\ preg\tesc pân\ `n mo-
mentul `n care devin mul]umit\
de o lucrare `ntr-o oarecare m\su -
r\. Preg\tesc concertele cu mare
seriozitate, fiindc\ vreau s\ dau
tot ce am eu mai bun, s\ fiu
mul]umit\ de felul ̀ n care m\ pre-
zint pe scen\ la acel moment, iar

Elev\ `n clasa a XII-a la
Colegiul de Art\ „Octav
B\ncil\“ din Ia[i, M\lina
Ciobanu [i-a dovedit
talentul `n zecile de
concursuri la care a
participat [i prin pre -
miile pe care le-a câ[ -
tigat de fiecare dat\, dar
[i `n concertele la finalul
c\rora a primit aplauze
la scen\ deschis\. A fost
premiat\ la prima edi]ie
a Galei „Oamenii Tim -
pului“, categoria Tinere
Valori (2014). Am stat de
vorb\ cu M\lina despre
muzic\, art\ [i talentul
ei, dar [i despre planuri,
f\r\ a uita s\ arunc\m o
privire [i c\tre biroul
plin cu trofee. 
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publicul s\ traiasc\ o experien]\
deosebit\, s\ uite de problemele
co tidiene m\car pentru câteva
mo mente. Vioara m\ reprezint\,
iar, `ntr-un final, ea este [i cea ca-
re m\ relaxeaz\. Cei care sunt pa-
siona]i de ceva m\ vor `n]elege. 

{tiu sigur c\ `n defini]ia
succesului – dac\ 
ar exista una – 
se reg\se[te `n mare
parte munca

Câte premii sunt `n palmare-
sul t\u? Care `]i este cel mai
drag? Pentru care ai muncit
cel mai mult? 

Num\rul premiilor dep\[e[te 40.
Cel mai important? Niciodat\ nu
pot r\spunde la aceast\ `ntrebare,
deoarece am abordat cu aceea[i
seriozitate [i importan]\ fiecare
competi]ie la care am participat.
Am muncit [i muncesc mult pen-
tru fiecare concert, recital, com-
peti]ie. Doar asta fac. Nu [tiu `n
rest. {tiu sigur c\ `n defini]ia suc-
cesului – dac\ ar exista una – se
reg\se[te `n mare parte munca,
iar aprecierile pe care le primesc,
consider c\ le primesc datorit\
acesteia.

Ce-ai f\cut ̀ n perioada ce a tre-
cut de c=nd ai primit trofeul

„Oamenii Timpului“? Aju-
t\-ne, te rog, cu un parcurs 
al ultimilor doi ani. 

Am fost implicat\ `n foarte
mul te proiecte frumoase. Totu[i
voi men]iona doar o parte din 
rezultatele ob]inute `n ultima pe-
rioad\: recital de „Ziua Limbii Ro-
mâne“ la Palatul Roznovanu; reci-
tal „Magia Viorii“ la Centrul Cul-
tural „Carmen Sylva“ din Sinaia;
concert de gal\ „Strad Montana“
la Palatul Cantacuzino din Bu[ -
teni; concert caritabil `mpreun\
cu Filarmonica „Mihail Jora“;
concert simfonic „Enesciana“ cu
Filarmonica de Stat „Moldova“
Ia[i; concert simfonic „V\ place
Ceaikovski?“ cu Filarmonica „Paul
Constantinescu“ Ploie[ti; concert
Gala „Tinere Talente“ FPMR, Bu-
cure[ti; concert caritabil pentru
victimele din Colectiv, `mpreun\
cu Camerata Regal\, la Ateneul
Român; masterclass cu violonis-
ta Mihaela Martin, Italia; recital
cameral `n cadrul Stagiunii de
Mar]i Sear\ la Ateneul Român;
concert simfonic cu Filarmonica
Târgu Mure[; concert vocal-sim-
fonic „O sear\ la Palat“ la Palatul
Culturii din Ia[i; recital cameral
„Performan]e interpretative“, Fi-
larmonica de Stat „Moldova“
Ia[i; concert vocal-simfonic `n ca-
drul Festivalului Interna]ional al
Educa]iei.

M\lina, e clar c\ `]i dore[ti
s\ fii un nume `n ceea ce pri -
ve[te virtuozitatea. Spu ne-mi,
la ce merit\ s\ renun]i pen-
tru a atinge acel nivel?

~ntr-adev\r, ̀ mi doresc s\ ajung
un nume `n muzica clasic\ mon-
dial\ [i sunt con[tient\ c\ va fi
greu, dar sunt preg\tit\ s\ m\
aventurez `n acest domeniu extra-
ordinar. Ca orice artist, ceea ce
`mi doresc este ca stilul meu artis-
tic [i muzica mea s\ ajung\ s\ fie
recunoscute. ~mi doresc cu ade v\ -
rat s\ m\ remarc `n lumea muzi-
cii, s\-mi perfec]ionez la maximum
aptitudinile, s\ reu[esc s\ devin
un muzician consacrat.

Ai vreodat\ timp liber? 

Depinde din ce perspectiv\ pri-
vim lucrurile. Unii ar spune c\
nu, eu spun c\ da. Oamenii `[i
`nchipuie mereu c\ momentele de
relaxare [i dorin]a de a performa
`ntr-un domeniu nu au nimic `n
comun. De foarte multe ori, unii
p\rin]i renun]\ la a-[i `ndruma
copiii spre o carier\ muzical\
dup\ ce afl\ de câte ore de studiu
este nevoie pentru a atinge perfor-
man]a. 

Când vorbim despre o per-
soan\ care exceleaz\ `ntr-un do-
meniu, ne gândim automat la
foarte mult\ munc\ [i acesta este
adev\rul, pân\ la urm\, dar [i fap-
tul c\ nu dispunem de acela[i
timp „liber“ este adev\rat. ~n ace-
la]i timp, nu [tiu ce `n]eleg oame-
nii atunci când se gândesc la
„timp liber“. Este perfect adev\ -
rat c\ fiecare dintre noi are pute-
rea [i controlul asupra propriei
vie]i, este un drept cu care te
na[ti, dar mi se pare c\ tot mai
mul]i [i-l irosesc cu tot felul de ac-
tivit\]i care nu le aduc nici un be-
neficiu. Este dreptul nostru s\
avem controlul asupra stilului de
via]\ pe care `l avem, s\ alegem
ce vrem s\ facem cu cele 24 de
ore. Pentru mine, timp liber nu

`n seam n\ s\ ̀ mi petrec toat\ ziua
`n fa]a calculatorului, ci mai de-
grab\ citind sau f\când audi]ii
muzicale. Pentru mine este extra-
ordinar c\ pot `mbina aceste
dou\ arte. 

Ca orice artist, ceea ce
`mi doresc este ca stilul
meu artistic [i muzica
mea s\ ajung\ s\ fie
recunoscute 

Dac\ tot am vorbit despre
art\, exist\ vreo zi `n care nu
cân]i? 

Nu, nu exist\ zi `n care s\ nu
studiez. Nu este `ntotdeauna u[or
s\ faci acest lucru, dar, atunci
când ai un ideal care `]i corespun-
de, nu po]i decât s\ realizezi tot ce
`]i st\ `n putin]\ pentru a te apro-
pia de el odat\ cu trecerea timpu-
lui. O zi din via]a mea este de 
obicei alc\tuit\ din studiu, [coal\,
teme, diferite activit\]i ce ajut\ la
dezvoltarea mea ca muzician, iar
apoi bara de repeti]ie.   

La ce vioar\ cân]i acum? Ce fel
de instrument ]i-ai dori s\ ai? 

Cânt pe o vioar\ marca R. CH.
Macarie din 1919, ce mi-a fost 

donat\ de BCR pe când eram bur-
sier\ `n programul „BCR Spe-
ran]e“. Voi fi mereu recunos c\ -
toare pentru acest lucru, cât [i
pentru faptul c\ a marcat evolu]ia
mea muzical\. ~ntr-adev\r, nu
mai reprezint\ instrumentul ideal
pentru mine, deoarece nu mai
poate face fa]\ cerin]elor [i nivelu-
lui la care m\ aflu `n acest mo-
ment, dar recunosc c\ mi-a fost de
mare ajutor `n tot acest timp. 
Mi-a[ dori s\ am posibilitatea de a
cânta pe o vioar\ Stradivarius,
Guarnieri, Bergonzi. 

Dac\ Timpul, v\zut ca o tre-
cere de clipe, ar fi o parti-
tur\, cum ar suna? {i dac\ ar
fi s\-i oferi Timpului un con-
cert, ce piese ai alege?

Pentru mine timpul reprezint\
via]a, iar via]a e un mister com-
plex ce se dezv\luie cu fiecare zi
tr\it\ pu]in câte pu]in. Niciodat\
nu [tim ce ne va aduce ziua ur -
m\toare, iar `n aceast\ a[teptare
este [i un farmec „dureros de 
dulce“, dac\ ar fi s\-l citez pe Emi-
nescu. Probabil c\ Timpului i-a[
atribui o simfonie, pentru c\ re-
prezint\ cea mai complex\ crea]ie
instrumental\, `n special o simfo-
nie semnat\ de Beethoven. 

N\scut\ la Ia[i, M\lina Ciobanu a `nce-
put studiul viorii la [apte ani, cu profeso-
rul Calistrat Catargiu, la Colegiul Na]io-
nal de Art\ „Octav B\ncil\“. ~n anii ce au
urmat a studiat cu violoni[ti precum 
Anton Diaconu, Bujor Prelipcean, Sher-
ban Lupu. 

A participat la masterclass-uri cu vio-
loni[tii Pierre Amoyal (Elve]ia), Ida Haen-
del (SUA), Igor Oistrah (Rusia/Belgia), Mi-
haela Martin (Germania), Liviu C\[ leanu
(Germania), Alexandru Tomescu (Româ-
nia), Gabriel Croitoru (România), Sher-
ban Lupu (SUA). La 17 ani are un palma-
res impresionant de premii [i concerte
sus]inute [i `[i dore[te s\ ajung\ o violo-
nist\ de succes. A reu[it s\ impresioneze
juriul la toate concursurile la care a 

participat, câ[tigând multe premii I [i pre-
mii speciale.

Printre distinc]iile pe care le apreciaz\
`n mod special se num\r\ Premiul I la
Concursul Interna]ional „Young Talents
with Orchestra“ (Italia), Premiul Special
al Juriului EMCY Fa. H. Wanka la Con-
cursul Interna]ional „Kloster Schontal“
(Germania), Grand Prix „Remember
Enes cu“, Grand Prix „Paul Constantines-
cu“, Trofeul „Lira de Aur“, Premiul I la
Olimpiada Na]ional\ de Interpretare In-
strumental\, ob]inut vreme de [ase ani
consecutiv.

Anul 2013 s-a ̀ ncheiat pentru M\lina cu
un concert de mare succes `n Sala Mare a
Ateneului Român, `n cadrul c\ruia a evo-
luat ca solist\ a orchestrei Cameratei 

Regale, sub bagheta maestrului Sabin
P\utza. A continuat, `n 2014, cu Premiul I
la Concursul Interna]ional „George Geor-
gescu“ (Tulcea), Premiul I la Concursul
Na]ional „Victor Giuleanu“ (Bucure[ti),
Premiul Special la Concursul „Români
pentru o lume“ (Funda]ia Sergiu Celibida-
che, Bucure[ti), Premiul „Elevul Anului“
la Gala Modele Feminine, edi]ia a II-a
(Ia[i), Premiul pentru Excelen]\ `n Arte
2014, Rotary Club Bucure[ti Triumph. A
sus]inut numeroase concerte ca solist\, cu
orchestrele unor filarmonici de renume,
precum Filarmonica Moldova din Ia[i [i
Filarmonica din Chi[in\u, Filarmonica
„Mihail Jora“ din Bac\u, Filarmonica
„Ion Dumitrescu“ din Râmnicu Vâlcea, Fi-
larmonica Ploie[ti [i Camerata Regal\. ~n

calitate de bursier al Funda]iei „Principe-
sa Margareta a României“, M\lina a parti-
cipat atât la concertul „Seara Palatului
Elisabeta“, cât [i la concertul dedicat zilei
de na[tere a Maiest\]ii Sale Regele Mihai,
ce a avut loc pe data de 25 octombrie 2015,
`n Sala Mare a Ateneului Român. Este lau-
reat\ a Concursului Interna]ional „Con-
certino“ de la Praga, a câ[tigat Trofeul [i
Premiul I la Concursul de Interpretare In-
strumental\ „W.A. Mozart“ (Târgovi[te),
Premiul I la Concursul Interna]ional „Erich
Bergel“, Premiul „Cel Mai Bun Tân\r 
Artist“ la Gala Tinerelor Valori, Premiul
Tinere Valori `n cadrul Galei „Oamenii
Timpului“. ~n prezent, M\ lina Ciobanu
studiaz\ sub `ndrumarea prof. univ. dr.
Bujor Prelipcean.
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Eli B\dic\

Primul roman al scriitoarei [i tra-
duc\toarei Veronica D. Nicules-
cu, circular, este de o frumuse]e
greu de cuprins `n cuvinte, cu fra-
ze superbe [i ritm lin, cu pove[ti
`n pove[ti – care se deschid `n fa]a
cititorului precum `nfloresc bobo-
cii, dup\ ce sunt atent `ngriji]i –,
cu fire peste fire ]esute `n ele, cu
personaje fabuloase, cu plante [i
p\s\ri care de care mai ferme -
c\toare, cu r\suciri ̀ n timp, ̀ nain-
te [i `napoi, mai ales `napoi, cu
poezie [i proz\, poezie `n proz\. 

O carte despre iubire, rela]ii,
copil\rie, familie, depresie, sin-
gur\tate, dor, literatur\, imagina ]ie,
realitate, fic]iune, c\r]i, scriitur\.
O carte a c\r]ilor, a pove[tilor,
dac\ vre]i, deoarece, a[a cum spu-
nea [i scriitoarea [i jurnalista de
radio Adela Greceanu la lansarea
volumului de la Bucure[ti, Spre
v\i de jad [i s\lb\]ie este una din-
tre cele mai frumoase declara]ii
([i pledoarii, a[ ad\uga) pentru li-
teratur\ din câte am citit. 

Veronica D. Niculescu a brodat
poate cea mai complex\ carte de-a
sa de pân\ acum. Dup\ volume de
proz\ scurt\ (Adeb, Limes, 2004;
Orchestra portocalie, Cartea Ro-
mâneasc\, 2008; Ro[u, ro[u, cati-
fea, Casa de Pariuri Literare, 2012;
Floribunda, antologie de proz\
scurt\, TipoMoldova, 2012), dou\
microromane (c\r]i-surori: Simfo-
nia animalier\ [i Hibernalia, 2014,
respectiv 2016, ambele la Casa de
Pariuri Literare) [i dou\ volume
`n colaborare cu Emil Brumaru
(Basmul Prin]esei Repede-
Repede, Polirom, 2009; Cad casta-
ne din castani, Polirom, 2014),
scriitoarea public\ acum un ro-
man cu nume straniu, Spre v\i de
jad [i s\lb\]ie, subintitulat Adev\ -
rata via]\ a unei false prin]ese,
parc\ avertizându-ne c\ nimic nu
e ceea ce pare la prima vedere, c\
ar trebui s\ ne preg\tim altfel pen-
tru aceast\ lectur\, s\ citim aten]i
[i s\ ne bucur\m de indiciile
pres\rate `n poveste ca praful ma-
gic al zânelor `n basme. 

{i, dac\ tot am ajuns la basme,
trebuie s\ [ti]i c\ romanul, alc\ -
tuit din trei p\r]i, cuib\re[te `n
miezul lui un basm minunat, scris
chiar de protagonista volumului,

Miranda Dortloft – „Mereu da
Flor [i pas\rea m\iastr\“ de Mi-
randa Dortloft. Are trei p\r]i, fie-
care parte are nou\ subp\r]i cu
câte nou\ catrene (`n proz\) [i se
`ncheie cu un epilog, compus din
alte nou\ catrene. 1.008 versuri ca-
re spun povestea prin]esei Mereu
da Flor, care „tr\ia cum nu tr\ -
ie[te nimeni, avea mai mult decât
poftea, da-n lumea ei f\r\ prieteni
Mereu da Flor se plictisea. Erau o
doic\, trei ]estoase [i-un câine ma-
re, Malamut, paingul Firedem\ta-
se [i papagalul Glasurât. {i trepte
multe, `ntortocheate, spre mii [i
mii de `nc\peri, unde z\ceau, de
mult uitate, comori ̀ n cuferi, mari
averi... 

Dar ea ca `ntr-o colivie tr\ia-n
palat zi dup\ zi, sim]ind c\ nu mai
este vie `ntre supu[ii ei cei vii, 
ci-un fel de biat\ juc\rie purtând
`n miez un arc stricat, dup\ ce o
bizarerie, ceva, cumva, a defectat“ 
(p. 31). Dar, ce noroc!, `l `ntâlne[te
curând pe b\trânul Biblio [i lu-
mea ei se va schimba. Descoper\,
al\ turi de el, magia c\r]ilor [i pl\ -
cerea nespus\ de a citi. {i, tot
gra]ie lui Biblio, `[i va recunoa[te
alesul atunci când va veni, `nso]it
de pas\rea m\iastr\. 

Basmul cu pricina leag\ par-
tea `ntâi a romanului de cea de-a
treia, `nceputul de sfâr[it [i sfâr -
[itul de `nceput. Volumul se des-
chide, de altfel, cu sfâr[itul, cu 
suferin]a protagonistei, care, `n -
cercând s\ nu scrie propria po-
veste, `[i ima gineaz\ alta, con-
struie[te o altfel de lume, `n care
poate fi Mereu da Flor. 

~n prima parte a c\r]ii, Pe
drum, Miranda `[i g\se[te, `ncet,
`ncet, locurile, momentele [i at-
mosfera potrivite pentru scris,
gândindu-se c\ „Povestea pe care
vreau s\ o scriu nu exist\ decât
dac\ eu m\ a[ez [i o scriu“ (p. 13),
c\ „Scrisul f\r\ b\t\torit [i ocoli[
nu se poate“ (p. 17), c\ o „Ajut\
faptul c\ biblioteca este departe.
Drumul dintre cas\ [i bibliotec\ e
distan]a dintre realitatea mea [i
poveste“ (p. 20). E sfâ[iat\ de tre-
cut, un trecut care revine perma-
nent `n zilele ei. Se concentreaz\
pe povestea pe care vrea s\ o scrie,
se aga]\ de ea, se sprijin\ pe ea.
Pentru a supravie]ui, are nevoie
de scris. ~[i dore[te s\ poat\ scrie

„o carte frumoas\, nespus de 
frumoas\, s\ pot pune `n ea toat\ 
jalea [i toat\ bucuria, s\ le trans-
form, s\ le despic [i multiplic“ 
(p. 24). Se teme de orice ar putea-o
sustrage de la scris, dar [i de tot ce
poate urma dup\ `ncheierea po-
ve[tii. 

Glis\m din nou spre basm, par-
tea a doua a c\r]ii. Uneori, realita-
tea basmului seam\n\ izbitor cu
realitatea Mirandei. Alteori, ele
sunt ̀ ntoarse cu susul ̀ n jos, se po-
vestesc invers, ca printr-o oglin d\.
Structura basmului ne dezv\ luie
[i ea multe despre protagonista
romanului, care, aflat\ `ntr-o pu-
ternic\ depresie, simte nevoia
preciziei, a rigorii catrenelor. 

Nimic nu are final, 
`n afar\ de povestea 
de iubire

~n cea de-a treia parte, care d\ [i
numele romanului, o cunoa[ tem
din ce `n ce mai mult, prin acu-
mul\ri de secven]e, pe Miranda
Dortloft, pseudonimul literar al
Mirandei Corbeanu, falsa prin -
]es\, fiica Reginei [i a lui Iustin
Corbeanu, sora Soranei. Ne apro-
piem de ea prin istoriile familiei
ei – dou\ lumi diferite care s-au
ciocnit [i au `nv\]at s\ convie -
]uiasc\ –, prin copil\ria sa la Pi-
te[ti, prin dinamica rela]iilor,
prin dezam\giri [i bucurii – din-
tre care cel mai mult [i mai mult
am rezonat, firesc cumva, la `ntâl-
nirea fermecat\ cu biblioteca,
c\r]ile [i, desigur, cu M\lina Iva-
novna, „bibliotecara cu pulover
verde [i p\rul ro[cat“, pe care am
iubi t-o la fel de intens precum mi-
ca Miranda –, prin maturizarea ei
brus c\ [i dureroas\, smuls\ din
„labirintul verde de s\lb\]ie [i de
jad“; vin apoi adolescen]a Miran-
dei, bunicii ei, plec\ri [i `ntoar-
ceri, luni de inginer, ani ̀ n pres\ –
care i-l aduc pe Ivan Gruzin `n
via]a sa, [i, odat\ cu acesta, pe
domnul Teodorescu, b\trânul mis -
terios cu pachetul – [i o plecare de-
finitiv\ `n Bucure[ti. Un h\u. 

Nimic nu are final, `n afar\ de
povestea de iubire. Scenele se
desf\[oar\ pân\ la un punct, apoi
curg altele [i altele, `ntrerupte de
un „nu“ atunci când pare greu de
`ndurat. Miranda vrea s\ p\streze

t\cerea, nu `[i dore[te s\ scrie de -
spre ea [i Ivan Gruzin, nici nu ar
putea, ea vrea s\ porneasc\ de la
un sâmbure din realitate, apoi 
s\ imagineze [i s\ construiasc\ –
a[a cum procedeaz\ cu Omul pe
care-l a[teapt\ acas\ un canar sau
cu ~nceputuri de roman `n Bucu-
re[ti. {i tocmai aici mi se pare de-
osebit romanul, `n ce r\mâne
dup\ t\ceri, `n ce nu se spune, dar
se sugereaz\, ̀ n ce nu se vrea s\ se
povesteasc\, `n povestea care se
cl\de[te `n ciuda voin]ei autoarei-
protagoniste. 

Iar cuvintele minunate folosite
mi s-a p\rut c\ au `ntregit roma-
nul acesta tandru [i dureros. S\
lu\m, de pild\, „s\lb\]ie“, un cu-
vânt care mi-a sunat a „s\lb\tici-
re“ la `nceput, dar care este de
fapt firul verde de iarb\ cu tulpi-
na rigid\ [i flori reunite `n spic,
care se mai nume[te [i „raigras“,
[i „nebunari]\“, ambele sinoni-
me fiind `ntrebuin]ate de-a lun-
gul c\r]ii, ultimul doar o dat\.

Cuvinte pline de miez! Sigur, ve]i
avea nevoie de un dic]ionar pe
ici, pe colo – eu, una, m-am bucurat
s\-l folosesc, pentru prima dat\
dup\ mul]i ani, citind o carte de
literatur\. 

S\ scriu, s\ nu scriu, s\ scriu,
s\ nu scriu, s\ scriu – a[a mi-am
petrecut câteva zile, `ntocmai pre-
cum Miranda Dortloft la finalul
c\r]ii („S\ public, s\ nu public, s\
public, m\ iube[te, nu m\ iube[te,
m\ iube[te, nu m\ iube[te...“),
`ntrebându-m\ dac\ s\ scriu sau
s\ nu scriu despre acest roman,
dac\ nu i-a[ lua cumva, scriind,
din frumuse]e. Nu pot decât s\
sper c\ am reu[it s\ cuprind m\ -
car o scânteie de frumuse]e din
carte [i c\ voi, bunii cititori, v\
ve]i cuib\ri curând `n col]ul vos-
tru preferat de lectur\ [i ve]i
porni la drum Spre v\i de jad [i
s\lb\]ie, lent, lent.  

Veronica D. Niculescu, Spre v\i de jad
[i s\lb\]ie, colec]ia „Ego. Proz\”,
Editura Polirom, iunie 2016

Ce r\mâne dup\ t\ceri. 
Refrenul v\ilor de jad [i s\lb\]ie
Am citit Spre v\i de jad [i s\lb\]ie [i singurul lucru pe care mi l-am dorit 
dup\ lectur\ a fost s\ o recitesc. Lent, lent. 
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Lectur\ la Bucure[ti din romanul
Interior zero, de Lavinia Brani[te

n Fragmente `n lectura actri]ei
Nicoleta Lefter.

n Lectura va fi urmat\ de un
dialog cu Luiza Vasiliu, editor co-
ordonator Scena9. 

Cristina are treizeci de ani, lu-
creaz\ la o firm\ de construc]ii,

are un prieten, Mihai, [i locuie[te
`n apartamentul unui coleg de
munc\. O existen]\ aparent nor-
mal\, dar care ascunde prea mul -
te neajunsuri. 

De[i `nc\ tân\r\, nu vede un
traseu bine delimitat al vie]ii sale,
locul de munc\ o sufoc\, e
aproape toxic, iar iubitul `i ofer\
doar o rela]ie la distan]\, f\r\ prea
multe perspective, ap\ rând [i
disp\rând pe perioade mai lungi
sau mai scurte. Nu [tie dac\ `l
iube[te sau nu [i-ar dori s\ cla -
rifice lucrurile cu el, `ns\ totul se
complic\ din cauza unei sarcini
nedorite. Ar vrea s\ scape [i de
job, de [efa obositoare [i colegii
plictisitori, dar asta se `ntâmpl\
doar când firma d\ faliment.
Ve[nica nehot\râre face ca toate
marile decizii s\ fie luate de al]ii

pentru ea. Va reu[i oare s\-[i
dep\[easc\ condi]ia? ~[i va g\si,
`ntr-un final, drumul pe care [i-l
dore[te? Interior zero ne arat\ cât
de u[or poate s\ treac\ via]a pe
lâng\ tine [i cum alegerea c\ii
mai sigure poate avea consecin]e
mult mai grave decât ]i-ai putea
imagina.

„Ajuns\ la cea de-a treia carte
de proz\, Lavinia Brani[te a
reu[it ceva ce al]ii nu ob]in nici
pân\ la finalul carierei: s\ aib\ un
personaj personal, un tip recog -
nos cibil care navigheaz\ dintr-o
carte `n alta, cam ca Henry Chi-
naski al lui Bukowski, toutes pro-
portions gardées... Iar\[i, Lavinia
d\ senza]ia c\ scrie foarte u[or, c\
pur [i simplu noteaz\ ce i s-a
`ntâmplat peste zi, or asta este
proza cea mai «muncit\» de fapt.

Acest comportamentism lejer,
marca Laviniei, ascunde fr\mân -
t\ri, revolte, chiar [i o teorie per-
sonal\ a literaturii. Nu [tiu dac\
avem `n fa]\ un roman sau proz\
scurt\: a[ spune mai curând c\ es-
te harta unui teritoriu pe care au-
toarea `l cartografiaz\ obsesiv [i
minu]ios.“ (Bogdan-Alexandru
St\nescu)

„Interior zero cartografiaz\ zo-
na sinistr\ dintre noi. Orice apro-
piere se preschimb\ numaidecât
`n strâmtorare [i abuz. Oamenii
sunt aici meschini ori egoi[ti ori
amândou\. De aceea, nici o comu-
niune nu este posibil\. Lavinia
Brani[te surprinde tragicul acesta
– de tip dostoievskian, mi se pare –
nu `n expresia sa monumental\,
ca un Ivan Karamazov revoltat, ci
`n tot felul de... nimicuri aparente.

P\rerea mea este c\ toc mai aceste
mici scene de interior, faptele ba-
nale care se succed\ implacabil,
dau for]a de con vingere pe care o
are cartea.“ (Ovidiu Pop)

Un roman scris pe
ner\suflate, Cazemata,
de Tudor Ganea, 
`n discu]ie la Sibiu
Joi, 27 octombrie, de la ora 18.00, v\ in-
vit\m la Libr\ria Habitus (Pia]a Mic\, nr. 4)
din Sibiu, la o discu]ie cu Tudor Ganea,
despre romanul s\u de debut, Cazemata,
ap\rut la Editura Polirom, `n colec]ia
„Ego. Proz\“, disponibil [i `n edi]ie digi-
tal\. 

n Invita]i, al\turi de autor: Radu Van-
cu [i Drago[ Varga

Mohorât\, amenin]\toare, asemenea
unui monstru preistoric, vechea cazemat\
german\ st\ `nc\ `n picioare pe falez\. Un
tân\r marginal ce-[i duce veacul prin
tunelurile despre care se spune c\ o leag\
de mare e g\sit f\r\ via]\ pe cupola ei, cu
trupul br\zdat de t\ieturi. Trei muncitori
de pe [antierul unui bloc ce urmeaz\ s\ fie
`n\l]at peste cazemat\ dispar f\r\ urm\
unul dup\ altul. Inspectorul Adamescu
este infiltrat `n zon\ pentru a ancheta sub
acoperire straniile evenimente. Sub poj -
ghi]a realit\]ii mizere a unui mic cartier
de la malul m\rii, tân\rul poli]ist desco -
per\ o lume fabuloas\, populat\ de per-
sonaje ca Olube, Borhot, Li]oi, Baban,
Turcoaica, femeia f\r\ vârst\ sau Coco,
proxenetul f\r\ buze. Pove[tile lor fantas-
tice contureaz\ treptat istoria b\trânei
fortifica]ii, asupra c\reia pare s\ pluteasc\

un blestem [i a c\rei influen]\ asupra lu-
mii ce o ̀ nconjoar\ este departe de a fi luat
sfâr[it.

„Din momentul `n care necunoscutul
Tudor Ganea a dat gata cea de-a doua
povestire consecutiv\ ([i impecabil\) la
Cursul de scriere creativ\, am avut o re -
vela]ie. Tonul sigur, st\pânirea cuvin-
telor, complica]ia clar\ [i subtil\ a subiec-
tului, viteza cu care patina pe suprafa]a
alune coas\ a textului, f\r\ s\ cad\ `n ridi-
col sau emfaz\, senza]ia de plin [i gol pe
care iz butea s-o transmit\, amestecând
timpurile, realitatea, am\nuntele, mi-au
spus c\ am de a face cu un fenomen. Tudor
Ganea e st\pânul unui domeniu. {i-a con-
struit o lume fantastic\, dar pip\ibil\ [i
recognoscibil\, pân\ `n momentul `n care
misterul tulbur\ apele, ̀ n perimetrul Con-
stan]ei [i al m\rii. Acolo se plimb\, f\r\ s\
perceap\ realitatea `nconjur\toare [i f\r\
s\ elibereze secrete `ntunecate, personaje
memorabile. Fiecare are o identitate pre-
cis\, fiecare are o poveste care trebuie
spus\ – de[i nu o s\ [tii niciodat\ care e
adev\rul adev\rat. Acest debut ar trebui
notat de critic\ `n carne]elul de bal. E un
mare talent.“ (Florin Iaru)

Joi, 13 octombrie, `n cadrul Margó Feszt,
desf\[urat la Budapesta ̀ n perioada 12-16 oc-
tombrie, va avea loc lansarea romanului Po-
vestirile mameib\trâne (Cartea Româ-
neasc\, 2006), de Radu }uculescu, ap\rut la
Editura Tarandus Kiadó, `n traducerea lui
Szőcs Imrével. Evenimentul la care vor par-
ticipa autorul [i traduc\torul volumului va
fi moderat de Dánél Móna.

Aceasta este cea de-a patra traducere a
romanului, dup\ cea `n limba francez\, la
Gingko Editeur, traduc\tor Dominique Ilea,
`n limba sârb\, Editura Sezam Book, `n tra-
ducerea Mihaelei Lazarovici, [i `n limba
ceh\, Editura Dauphin, `n traducerea lui
Ladislav Cetkovský.

O crim\ neelucidat\ petrecut\ `ntr-o co-
munitate acum pe cale de dispari]ie. O co-
munitate dominat\ de Eros [i Thanatos, cu
personaje puternice, cu destine nea[teptate

`n derularea c\rora, adesea, `ncearc\ s\-[i
vâre coada diavolul. Cartea e un adev\rat
carusel de povestiri spuse de mamab\trân\,
personaj real cu care autorul a stat, perio-
dic, de vorb\ timp de peste cinci ani. Realul
se amestec\ cu fantasticul, ironia [i grotes-
cul cu momente de poezie, nebunia cu pu-
seuri de luciditate. O lume care se las\ devo-
rat\ de via]\, f\r\ s\-i pese c\ nu r\mâne,
pân\ la urm\, nimic `n urma sa.

„Romanul Povestirile mameib\trâne
este o extraordinar\ recuperare a unui
spa]iu [i a unei lumi multiculturale româno-
maghiare din Transilvania, mixaj de rurali-
tate frust\ [i urbanitate livresc\, de trecut
tra di]ional [i ironie contemporan\, de past\
epic\ [i experimentalism formal. Povestirile
mameib\trâneeste o capodoper\, una dintre
c\r]ile mari ale literaturii române de dup\
1990 [i dintotdeauna.“ (Ion Bogdan Lefter) 

„Un neobi[nuit sim] al observa]iei [i o re-
marcabil\ [tiin]\ de a descoperi semni fi -
ca]ii profunde `n cea mai obi[nuit\ realita-
te. Radu }uculescu contrapuncteaz\ subtil
derizoriul uman cu lirismul, parodiaz\ ca-
racterele dintr-o nevoie de puritate: are de-
zinvoltura [i scepticismul unui ironist, dar
[i gravitatea fin\, transfigurat\, a unui mo-
ralist.“ (Petru Poant\) 

Joi, 20 octombrie, de la
ora 18.00, la Lib\ria
Humanitas Kretzulescu,
Lavinia Brani[te va vorbi
despre romanul s\u de
debut, Interior zero,
ap\rut recent la Editura
Polirom, `n colec]ia 
„Ego. Proz\“, disponibil 
`n curând [i `n edi]ie
digital\. 

Povestirile
mameib\trâne, 
de Radu }uculescu,
lansat `n Ungaria
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Radu Pavel Gheo – Disco Titanic

– Fragment –

Tres\ri. {i vorbele, [i accentul
[oferului erau ciudate – str\ine [i
totu[i familiare. Se uit\ ̀ n oglinda
retrovizoare din fa]\ [i `i `ntâlni
privirea vesel\: un cap rotund, cu
pielea smead\, ochii u[or migda-
la]i [i o chelie ce i se `ntindea spre
cre[tet ca pe un deal desp\durit. ~i
amintea de tractori[tii ar[i de soa-
re din satul bunicilor, de pe vre-
mea când era copil. Doar c\ [ofe-
rul n-avea basc\. P\rea cam de
aceea[i vârst\ cu el, poate doar un
pic mai b\trân. Zâmbea.

— Dumneata nu e[ti român, a[a-i?
— Ba acuma da. Am luat exa-

menul. Anul trecut am luat.
~l cuprinse curiozitatea.
— {i Rebreanu cine-i? arunc\

`ntr-o doar\.
— Mare scriitor roman de ro-

mane de la secolul dou\ zeci. O
scris Ion, R\scoala [i Padurea...
P\durea...

— Spânzura]ilor, `l ajut\.
— Exact. Da. {tiam.
{oferul avea mici probleme cu

„\“-urile, pe care parc\ le pro-
nun]a, parc\ nu. {i cu unele acor-
duri gramaticale. Dar altfel, dac\
nu erai atent, nu ai fi ghicit c\ e
str\in. Nici nu era, dup\ spusele
lui. Nici basarabean nu era, c\ nu
ar\ta a basarabean. P\rea un soi
de arab sau, oricum, de prin
Orient. Numai c\ nu transforma
„p“-ul ̀ n „b“ sau „t“-ul ̀ n „d“, cum

se obi[nuise s\-i aud\ pe studen]ii
arabi din Timi[oara: „Nigi o bro-
blem\, b\iadu’“. Ba chiar sc\pa
urme de accent b\n\]ean.

— Dar de unde e[ti dumneata
de loc?

— De la Teheran, `i r\spunse
[oferul, care a[tepta `ntrebarea.
Din Iran, de-acolo `s.

— Ai fost student aici, nu? La
ce facultate?

— Nu, nu. Nu aici. Eu am venit
din nou\ zeci [i unu. Facultatea am
f\cut-o la Teheran. ~n Timi[oara
am venit mult dup\ ceea. Dar aici
traiesc. Aici am nevasta [i copiii.

— Acum e[ti român.
— Nu. Adica da, dar dup-aia,

protest\ [oferul râzând.
Dup\ care `l auzi pe iranian

rostind clar mantra b\n\]ean\:
— Io mi-s b\n\]an `n ]oalele

mele.
De data asta nimerise toate „\“-

urile. Probabil c\ repetase mult
propozi]ia asta. {oferul râse [i d\ -
du din cap `ncântat.

— {i io mi-s b\n\]an, ̀ i spuse el
`nveselit [i ̀ i ̀ ntinse m=na printre
scaunele din fa]\. Vlad!

Iranianul i-o str=nse scurt, apoi
apuc\ iar repede schimb\torul de
viteze.

— Hamid. ~ncântat de cuno[ tin]a.
— Deci b\n\]an!
— Da, da, d\du decis din cap

Hamid, amintindu-i o clip\ de câi-
nii de plu[ care se puneau pe vre-
muri `n partea din spate a
ma[inii, la lunet\, [i b\l\ng\neau
capul `n sus [i `n jos când ma[ina
se zgâl]=ia. B\n\]an.

— {i cum ai ajuns aici? ~n Ba-
nat, adic\. 

(Povestea lui Hamid)
— Dân nou\ zeci [i unu am ve-

nit. Atunci eu m-am decis s\ plec
din Iran, c\ acolo nu mai era s\
tr\ie[ti uma... omene[ti. Nu se

mai putea duce via]a a[a. De-aia,
c\ acolo pe noi ne conduc popii.
Aia e. Eu m\ pi[ pe ]ara unde con-
duc popii! Imamii, popii, a[a le zice
la noi. Totuna e, nu? Eu cred `n Al-
lah c\ Allah e mare, dar n-o zis Al-
lah s\ nu beau vinul, s\ nu ascult
muzica daca-mi place, s\ nu fac pe-
trecere. Voi face]i petreceri multe
[i nu e frumos? S\ [tii c\ e frumos.

— Un veri[or al meu, el a zis s\
vin. Puteam s\ merg `n Germa-
nia, [i `n Suedia, dar el a zis, vino
aici, c\ e bine la Timi[oara. Am
venit cu pa[aport [i am deschis o
firma, ca s\ primesc dreptul s\ fiu
rezident. A[a era legea la Româ-
nia atunci. Eu am venit a[a, asta,
ca investitor, [i am primit c\ s\
fiu rezident. Am avut firma cu
veri[orul ala doi ani, trei, dup\ aia
nu a mai mers [i am l\sat.

— Da, am zis. Eu mi-s b\n\]an
`n ]oalele mele. Eu aicea tr\iesc.

— Familia e frumoas\, da. Ne-
vasta [i doi copii. Dumneata ai?
S\ v\ traiasc\. E bine a[a. E bine
[i numai unu’, dar eu to’deauna
am zis c\ e mai bine doi. Dar poate
s\ fie [i trei.

— Nu, nu m\ mai `ntorc acolo.
Adica mergem ̀ n vizita, asta da, la
neamurile. Aici e bine. Nu e nici
bataie, nu e r\zboi. {tii, eu am fost
la r\zboi, când o fost la noi r\zboi
cu Irak. M-o chemat la r\zboi [i
am fost. Am [i rana de la r\zboi,
m-a `mpu[cat `ntr-o noapte [i m-a
dus la salvare de acolo, la medic
de pe front, [i a venit medicul [i-a
zis ca trebuie s\ scoat\ un, asta, ri-
nichiul. C\ nu se poate altfel, nu-
ma’ s\ scoat\ rinichiul, c\ a[a e
rana. Dar eu nu am vrut. Am che-
mat pe unchiul meu de la Teheran
la telefon [i el o zis s\ nu scot ni-
mic, c\ rezolv\ el. {i-atunci am zis
s\ nu mi-l scoat\ [i medicul o zis
c\ pe raspunderea mea? I-am zis,
da, pe raspunderea mea, [i mi-o
dat [i-am semnat c\ pe raspunde-
rea mea. Atunci m-a dus la spital la
armat\ [i n-am mai fost la r\zboi.
Unchiul meu o venit [i-o rezolvat [i
m-a adus la Teheran la spital [i
acolo m-a operat [i nu mi-a scos ri-
nichiul. A[a era la r\zboi. Am avut
mare noroc c\ am sc\pat a[a.

— ~n revolu]ie ai fost r\nit? 
Ţ]-]]-]]... Mare p\catul! {tiu ca or
murit mul]i atunci aici.

— Eu nu am vazut cum era
`nainte. Numa’ nu `mi place nici
comunism, nici popii nu `mi plac.
Tr\im bine aici, ne-a primit bine,
cu pâine [i sare, cum zice. N-are
nimeni treab\ cu noi. Avem prie-
teni, facem petreceri, facem glu-
me. Allah e tot unul pentru to]i.
Nu avem noi treaba cu asta. Eu `s
inginer de meseria mea. Puteam
face [i asta, dar e a[a, e mai `ncur-
cat. Cu taxiul e mai liber, fac pro-
gramul cum vreau eu s\ fie, merg
la cas\, vin `napoi la sta]ie, rezolv
treburile. Da, destul de bine. Ajun-
ge pentru familie. Nevasta e la
banca, are salariu [i ne des-
curc\m. O fost la Teheran de trei
ori. Cu mine o fost. Ea zice c\ `i
place un pic, dar nu zice drept, c\

nu `i place. Nici mie nu `mi mai
place acuma, când conduc popii.
~nainte o fost frumos, s\ [tii! Tehe-
ran o fost frumos [i o fost dis -
trac]ie mult\ acolo.

— Nu tot `mi place. Nu `mi pla-
ce c\ e ho]ia mult\. E peste tot. E
[i `n Banat, [tiu de la veri[orul
meu o gramad\ de pove[ti care e
cu ho]ie. E ho]ie mult\ [i e haram,
pacat. {i la noi la Iran e ho]ie, dar
nu cred c\ a[a mult nu e nicio-
dat\. Nu, la Bucure[ti nu `mi pla-
ce. Am fost de multe ori. Nu e fru-
mos. E mai mul]i bani, dar nu e
frumos. E ca la Teheran acuma,
numa’ c\ nu conduc popii. E mare
`nghesuiala [i lumea e cu mul]i
nervi [i tot fugi acolo, fugi dincolo,
to]i fug [i to]i `s cu mul]i nervi.
Aici e frumos [i e lini[tit. A[a zice
[i nevasta.

— Spune, domnu’, unde vrei s\
opresc?

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
Disco Titanic, de Radu
Pavel Gheo, care va
ap\rea `n curând `n
colec]ia „Ego. Proz\“ 
la Editura Polirom. 

AUTORUL

RADU PAVEL GHEO este scriitor, redactor de carte
[i traduc\tor, membru al Uniunii Scriitorilor din
România [i al PEN Club România. De acela[i autor,
la Editura Polirom au mai ap\rut: Adio, adio, patria

mea cu ` din i, cu â din a (2003, 2004, 2013), Românii e
de[tep]i. Cli[ee mioritice (2004, 2006, 2014), Fairia – o
lume `ndep\rtat\ (2004, 2016), DEX-ul [i sexul (2005,
2016), Tovar\[e de drum. Experien]a feminin\ ̀ n co-
munism (coord. `mpreun\ cu Dan Lungu, 2008), Nu-
mele mierlei (2008), Noapte bun\, copii! (2010).

CARTEA

Vlad Jivan e patronul unei edituri obscure din Timi[oara anului
2011 [i erou al revolu]iei din 1989. Face afaceri profitabile cu un fost
securist din Bucure[ti, iar `n timpul liber `i place s\ joace baschet [i
s\ stea la bere cu prietenii. Discut\ p\tima[ despre mafia ]ig\neasc\,
despre „invazia“ oltenilor care au distrus civiliza]ia b\n\]ean\ [i –
doar pe jum\tate ̀ n glum\ – despre secesiunea Banatului. ~n trecutul
s\u exist\ `ns\ câteva secrete pe care nu le dezv\luie nici m\car
so]iei lui, Emilia, cel mai `ntunecat fiind legat de o excursie din 1989
cu p\rin]ii `n fosta Iugoslavie, la Split, pe litoralul M\rii Adriatice.
Iar când Emilia `l convinge s\ mearg\ `n concediu `n Croa]ia, Vlad
`[i redescoper\ prietenii croa]i de odinioar\, ce poart\ cicatricile 
unui r\zboi secesionist, [i ajunge s\ se confrunte cu trecutul s\u
t\inuit. Disco Titanic e un roman cu adolescen]i maturiza]i trauma -
tic `ntr-o lume cople[it\ de puseuri na]ionaliste sau localiste, o carte
despre tandre]ea [i cruzimea care se ascund `n fiecare dintre noi.



Probabil pe parcusul zilei de joi v-a
tot „bâzâit“ televizorul c\ la Bucu-
re[ti se desf\[oar\ un Summit la
care particip\ antreprenori ro-
mâni care au reu[it `n Diaspora,
al\turi de antreprenori români
care au reu[it `n România. Televi-
ziunile trebuie s\ fi surprins fap-
tul c\ o parte a dezbaterilor a avut

loc la Cotroceni [i [i-a f\cut apa -
ri]ia, la un moment dat, [i pre -
[edintele Klaus Iohannis, iar o par -
te la Banca Na]ional\ a României,
unde a ]inut un speech [i premie-
rul Dacian Ciolo[. Tot la Cotro-
ceni, o parte a mini[trilor cabine-
tului Ciolo[ a participat la o dezba-
tere vie, iar Ministrul Muncii,
Drago[ Pâslaru, a f\cut afirma]ii
care au f\cut `nconjurul re]elelor
sociale (mai ales gra]ie lui Moise
Guran). Sigur, toate au tâlcul lor
`n context, dar, a[a cum se `n -
tâmpl\ când faptele sunt redate `n
regim de „breaking news“, tind s\
fie sc\pate din vedere tocmai as-
pectele esen]iale.

Cea mai important\ [tire este
c\ o echip\ determinat\ de antre-
prenori români, grupa]i `n jurul

Romania Business Leaders, a creat
un proiect numit „Repatriot“ (al\ -
turi de o echip\ executiv\ care l-a
dus la bun sfâr[it). S\pt\mâna
aceasta, `ntre 5 [i 9 octombrie, `n
cadrul unor `ntâlniri formale [i
ale unora informale, a avut loc
primul „Business Summit – ~m -
preun\ pentru România“, iar par-
ticipan]ii s-au pus de acord c\,
pentru prima oar\ `n mai bine de
dou\ decenii, Diasporei antrepre-
noriale i se aduce o recunoa[tere
`ntr-un cadru oficial. Demarat ca
ini]iativ\ a mediului de afaceri
din România, summitul a reu[it
s\ ob]in\ un consens institu]ional
rar. Printre parteneri s-au num\ -
rat Administra]ia Preziden]ial\,
Ministerul Afacerilor Externe –
Departamentul Politici pentru Re-
la]ia cu Românii de Pretutindeni
etc. {i reprezentarea a fost una la
nivel `nalt prin Pre[edinte, Prim-
Ministru, economistul-[ef al BNR,
mini[tri, [eful ANAF. Lumea „ca-
re trebuie“.

Organizatorii [i-au propus s\
aduc\ `n ]ar\, pentru câteva zile,
români de succes din afara gra -
ni]elor din domeniul afacerilor [i
s\-i pun\ fa]\ `n fa]\ cu `nving\to-
rii de aici, de acas\. S\ se cu-
noasc\, s\ stabileasc\ rela]ii de
afaceri [i, de ce nu, s\-i conving\
pe cei demult pleca]i nu doar s\
investeasc\ `n ]ara lor de origine,
ci, poate chiar s\ se repatrieze. {i
s\ devin\ „repatrio]i“. {tirea aici
e c\ le-a reu[it, demonstrând c\,
atunci când o echip\ foarte hot\ -
rât\ munce[te temeinic la un pro-
iect, pot fi pu[i la aceea[i mas\ gu-
vernan]ii cu reprezentan]ii de
succes ai Diasporei [i cu antrepre-
norii care `[i croiesc drum prin
economia na]ional\.

Discu]iile au fost aplicate, pole-
mice, [i a reie[it o idee dominan -
t\: oricât de importante ar fi in-
vesti]iile `n România ale celor ple-
ca]i acum câteva decenii sau doar
de câ]iva ani, mai important\ este
capacitatea acestora de a transfe-
ra know-how c\tre mediul antre-
prenorial local. Dincolo de bani,
mai importante sunt cultura, ci-
vismul, experien]a tr\it\ `n ]\ri
cu o democra]ie mai veche [i mai
consolidat\ decât cea de la noi. 

De aceast\ resurs\ ar fi nevoie `n
primul rând `n România. Sau, alt-
fel spus, de importul unei lumi
normale la noi acas\. La rândul
lor, românii pleca]i le-au cerut di-
rect guvernan]ilor, privindu-i `n
fa]\, normalitate – pentru a in-
vesti cu inima `mp\cat\ acas\.
Predictibilitate [i transparen]\.
Servicii consulare care s\ func]io-
neze, o birocra]ie care s\ nu mai
fie ridicol\. Premierul Ciolo[ le-a
spus celor veni]i de departe pen-
tru Summit (Statele Unite, India
sau Cambodgia) c\ au tr\it afar\
o lec]ie de via]\ accelerat\. C\
avem nevoie `n România de o in-
fuzie de `ncredere, cei de aici p\ -
rând c\ ne-am pierdut-o pe a noas -
tr\ [i c\ ne `nc\p\]ân\m s\ ne `n -
vârtim `n cerc. {i c\ abia ast\zi
este posibil\ `n România reconec-
tarea cu cei acuza]i c\ „nu au mân   -
cat salam cu soia“, pentru c\ noi-
le genera]ii se raporteaz\ altfel la
lumea din jur, având posibilitatea
de a c\l\tori [i a de tr\i `ntr-o so-
cietate globalizat\. 

România se preg\te[te de ser-
barea Centenarului `n 2018. Toc-
mai s-a petrecut `ntoarcerea fiilor
nerisipitori. 
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Celebrii necunoscu]i

Doi-zece, prob\!
George Onofrei

Repatriat. Repatriot

„C\r]ile, odat\ scrise, nu mai au
nevoie de autorii lor.“ Citatul `i
apar]ine scriitoarei italiene,
dintr-unul din numeroasele inter-
viuri realizate online, sub pro -
tec]ia anonimatului. Elena Fer-
rante era o ne-apari]ie atipic\ lu-
mii literare: nu a c\utat faima, nu
ap\rea la televizor s\ `[i dea p\re-
rea despre orice, nu avea turnee
de promovare a c\r]ilor sale. A
preferat s\ se limiteze la a scrie.
Este autoarea a nou\ romane, cele
mai cunoscute fiind cele patru
gru pate `n seria napoletan\, ce
urm\resc povestea prieteniei din-
tre dou\ femei, pe fundalul unui
Napoli violent, dominat de bande
rivale, orgolii [i frici. Cele patru
romane i-au adus faim\ inter -
na]ional\, fiind câ[tig\toare a In-
dependent Publisher Book Award,
numit\ pe lista scurt\ pentru Man

Booker Prize `n 2016, iar ultimul
roman din seria napolitan\, publi-
cat anul trecut, a ap\rut `n toate
topurile celor mai bune c\r]i ale
lui 2015.

Eforturile de a-i afla identitatea
sunt mai vechi. Un profesor al
Universit\]ii din Pisa a investigat
arhiva {colii Normale Superioare
din Pisa [i i-a cercetat pe absol-
ven]ii genera]iei ’60, ajungând la
un singur nume care p\rea s\ se
potrive[te profilului scriitoarei.
Gre[ise. Pe jurnalistul care a
reu[it `l cheam\ Claudio Gatti. A
f\cut asta investigând, luni `n [ir,
documente imobiliare [i financia-
re, luând „urma banilor“ pân\ la o
familie care a realizat numeroase
achizi]ii `n perioada `n care Fer-
rante a devenit faimoas\ [i care,
`n plus, primea bani de la editura
lui Ferrante. Gatti [i-a publicat

dezv\luirea ca un fel de erou al
adev\rului, justificându-[i gestul
prin faptul c\, ocazional, `n eseuri
[i interviuri Ferrante a spus des-
chis c\ a min]it pentru a-[i proteja
identitatea. ~n schimb, cititorii ca-
re au f\cut-o faimoas\ „meritau“
s\ [tie adev\rul.

Dar oare chiar este a[a? Pot fa-
nii pretinde ceva de la arti[tii care
deja le `mbog\]esc via]a prin arta
lor? E greu de acceptat faptul c\
este posibil s\ nu [tim ceva `ntr-o
perioad\ `n care putem afla orice
de pe Google. Este greu de crezut
atunci când nu g\se[ti nimic pe
internet despre oameni obi[nuit,
cu atât mai `nnebunitor atunci
când nu reu[e[ti s\ afli nimic des-
pre celebrit\]i.

Bansky, probabil cel mai cele-
bru anonim al lumii artistice con-
temporane, a fost depistat `n 2016

printr-o tehnic\ folosit\ `n crimi-
nalistic\, la care poli]ia apeleaz\
pentru a descoperi punctul de ori-
gine al unei serii de crime sau pe
cel al unei epidemii. Dup\ ce a
analizat „apari]iile“ a 140 de
lucr\ri pe str\zile din Londra [i
Birstol, un cercet\tor a ajuns la
concluzia c\ acele locuri au `n co-
mun o anumit\ persoan\, al c\rui
nume l-a [i f\cut public. Pân\ [i
exemplul Carla’s Dreams este
gr\itor: presa rus\ (gurile rele
spun FSB) i-a spionat pân\ ce a
ob]inut [i a publicat fotografii cu
membrii trupei f\r\ machiaj, cu o
mândrie jurnalistic\ pe care al]ii
o simt dup\ anchete care detro-
neaz\ pre[edin]i.

Nici una dintre cele trei „de-
masc\ri“ nu a afectat major fanii
arti[tilor. Un semn de `ntrebare
`nc\ exist\ asupra impactului pe
care dezv\luirea o va avea asupra
Elenei Ferrante, care a declarat ̀ n
mai multe rânduri c\ nu va mai
publica nimic dac\ este identifi-
cat\. Ar fi o pierdere enorm\ pen-

tru cititorii care au intrat `n deli-
cate]ea acelei lumi feminine a Ele-
nei Ferrante. Anonimatul era un
pre] mic, pân\ când o singur\ per-
soan\ a decis c\ nu este dispus s\
`l pl\teasc\.

Din 1992, lumea literar\ italian\ tr\ia cu un mister chiar `n inima sa. Elena
Ferrante, de departe cea mai de succes autoare din Italia, era un pseudonim sub
care nu se [tia cine se ascunde. Elena Ferrante acorda interviuri doar prin e-mail.
Pentru ecraniz\rile romanelor sale, Elena Ferrante ]inea leg\tura cu produc\torii
tot prin internet. Cu best-selleruri premiate interna]ional, numit\ inclusiv pe lista
„Time“ a celor mai influen]i 100 de oameni, Elena Ferrante a reu[it s\ `[i p\streze
anonimatul. Acum câteva zile, un jurnalist italian a demascat-o, spre dezam\girea
celor care o iubeau a[a cum era.

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea
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Suplimentul lui Jup  Elena Ferrante: 
o dezv\luire cât un scandal
Cine este Elena Ferrante? Este
pseudonimul unei romanciere de
mare succes din Italia, ale c\rei
c\r]i, grupate `ntr-o „tetralogie
napoletan\“, au devenit pe nea[ -
teptate un hit interna]ional dup\
ce au fost publicate `ntre 2012 [i
2015. Dou\ dintre aceste romane
au ap\rut deja [i ̀ n România. Din-
colo de asta, nimeni nu [tia cine
este cu adev\rat misterioasa au-
toare.

Ce s-a `ntâmplat? Un ziarist ita-
lian a anun]at c\, dup\ ce a anali-
zat mai multe acte contabile, a
descoperit c\ Elena Ferrante este,
de fapt, Anita Raja, o traduc\toare
din Roma, consultant oficial pen-
tru editura care public\ romanele
din serie [i so]ie a scriitorului na-
poletan Domenico Starnon ([i el
„acuzat“ c\ ar fi Elena Ferrante).

De ce sunt oamenii sup\ra]i?

Fiindc\ atât dezv\luirea `n sine,
cât [i modalit\]ile folosite de jur-
nalistul Claudio Gatti par celor
mai mul]i un „act de agresiune“
fa]\ de intimitatea scriitoarei. 

Scandalul, `nceput la sfâr[itul
lui septembrie, `nc\ nu s-a domo-
lit `n Italia. „Este dezgust\tor s\
vezi c\ o mare autoare italian\, iu-
bit\ `n ]ar\ [i `n `ntreaga lume, 
este tratat\ ca o criminal\. Ce de-
lict a comis ea ca s\ justifice o ase-
menea invazie a vie]ii ei priva-
te?“, s-a indignat Sandro Ferri,
editorul lui Ferrante.

Dincolo de intruziunea brutal\
`n via]a privat\ [i de imaginea
proiectat\ `n mintea fanilor de
acest anonimat, dezv\luirea iden-
tit\]ii autoarei se pare c\ o va afec-
ta pe aceasta [i `ntr-un alt fel. ~ntr-
un interviu reprodus de „The
Guardian“ `n februarie, Elena 

Ferrante spunea c\ „anonimatul
`mi permite s\ m\ concentrez ex-
clusiv asupra scrisului“. O decla-
ra]ie completat\ de o alta, dintr-un
interviu `n „Vanity Fair“: „Mi-am
câ[tigat un spa]iu personal, un
spa]iu ̀ n care sunt liber\, m\ simt
activ\ [i prezent\. Renun]area la
el ar fi foarte dureroas\“.

Dezv\luirea lui Gatti (care s-a
ap\rat spunând c\ Ferrante a
min]it cu privire la biografia ei [i
c\ lui nu-i plac minciunile) „a oprit
specula]iile cu privire la identita-
tea real\ a autoarei, dar cu un
pre]“, spune BBC. 

„Se pare c\ aceast\ fapt\ ar pu-
tea s\ o reduc\ la t\cere pe Fer-
rante, deoarece se pare c\ a dat de
`n]eles adesea c\, dac\ nu va pu-
tea r\mâne anonim\, va continua
s\ scrie, dar nu `[i va mai publica
niciodat\ c\r]ile.“

Westworld: cowboy, robo]i 
[i `ntunecata natur\ uman\
Inten]iile HBO sunt clare:
se a[teapt\ din partea
noului serial Westworld
s\ fac\ pentru SF ceea ce
a f\cut Urzeala tronurilor
pentru fantasy. 

Primul pas pare f\cut: episodul ̀ n -
tâi din Westworld, serial care toc-
mai a debutat pe HBO, este cea
mai urm\rit\ premier\ a postului
din ultimii trei ani, cu 3,3 milioa-
ne de spectatori `n SUA, exact ca
True Detective `n 2013.

Este un `nceput promi]\tor
pentru HBO, care caut\ un nou se-
rial de succes, acum c\ Urzeala
tronurilor se apropie de final. Deja
se spune c\ produc\torii au creio-
nat cinci sezoane din Westworld. 

La origine, Westworld (Lumea
Vestului) a fost un film scris [i re-
gizat de romancierul Michael Cri-
chton `n 1973. Premiza? Un parc
de distrac]ii futurist, `n care vizi-
tatorii se pot distra `n reconsti-
tuiri ale unor lumi din trecut, 
populate cu robo]i umanoizi. O de-
fec]iune face ca robo]ii din parc s\
`[i atace vizitatorii umani, mai
ales un sinistru pistolar din 

Vestul S\lbatic, un robot uciga[ ce
i-a oferit lui Yul Brynner [ansa ul-
timului s\u mare rol din carier\
[i a avut o mare influen]\ asupra
Terminatorului de mai târziu.

Ani la rând s-a vorbit despre un
remake al filmului original, drep-
turile au tot circulat `ntre marile
studiouri, pân\ când HBO a dat
und\ verde unei readapt\ri sub

form\ de serial TV, conceput\ de
c\tre Jonathan Nolan, fratele regi-
zorului Christopher Nolan [i au-
tor al unui fascinant serial de spre
dezvoltarea Inteligen]ei Artificia-
le, Person of Interest.

Al\turi de el, J.J. Abrams `[i
asum\ rolul de produc\tor, iar
distribu]ia este plin\ de nume
mari, precum Anthony Hopkins

(`n rolul creatorului parcului),
Evan Rachel Wood, Thandie New-
ton, James Marsden (robo]i care
activeaz\ `n parc) sau Ed Harris,
`n rolul unui sinistru pistolar
uman care bântuie prin Lumea
Vestului.

Este evident de ce subiectul lui
Westworld a putut s\ atrag\ reali-
zatorii de ast\zi, când tr\im `ntr-o

lume a jocurilor video sofisticate
[i imersive [i când vorbim zilnic
despre iminen]a apari]iei inteli-
gen]ei artificiale.

„Este o odisee `ntunecat\ de -
spre zorii con[tiin]ei artificiale [i
despre viitorul p\catului“, au
anun]at `nc\ de la `nceput creato-
rii seriei, subliniind c\ Westworld
nu va fi un [ir de scene de sex [i
violen]\ (ca Urzeala tronurilor), ci
nu se va sfii s\ aduc\ `n discu]ie
subiecte mult mai profunde, care
]in de natura uman\.

Westworld a stârnit controver-
se de la primul episod, legate de
prezentarea violen]ei sexuale `m -
potriva femeilor – fiindc\ „oaspe -
]ii“ umani `[i pot permite orice
fa]\ de „gazdele“ robo]i din parc. 

~ntr-un interviu pentru „Slash
Film“, Nolan a explicat c\ felul `n
care prezint\ partea rea a omeni-
rii este deliberat. „Violen]a ne 
revolt\ ̀ n lumea real\, dar o savu -
r\m din plin atunci când este pre-
zentat\ `n form\ dramatizat\“,
spune Nolan, care sper\ ca publi-
cul s\ sfâr[easc\ prin a se `ntreba
„de ce violen]a, devia]iile [i p\ca-
tele sunt o parte atât de impor-
tant\ a divertismentului“.
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CIA, R\zboiul Rece
[i arta abtract\
Deschiderea unei importante expozi]ii londoneze dedicate expresionismului
abstract a dat prilejul celor de la BBC News s\ reciteasc\ o pagin\ interesant\
din istoria picturii [i a R\zboiului Rece.

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

Pe scurt
n Trent Reznor (de la Nine Inch Nails) [i Atticus Ross vor scrie

muzica pentru un film ce are ca subiect atentatele cu bomb\ din
Boston. Este o nou\ colaborare `ntre cei doi muzicieni, care au
câ[tigat un Oscar pentru coloana sonor\ a filmului The Social Net-
work.

nRe[edin]a lui Prince de la Paisley Park se va redeschide ca mu-
zeu, dar numai vreme de trei zile. Este o decizie provizorie a consi-
liului local din Chanhassen, care vrea s\ vad\ impactul unui 
muzeu Prince (care s\ atrag\ mii de vizitatori) asupra traficului, si-
guran]ei publice [i a locurilor de parcare.

n „Mama ̀ mi spune des c\ e timpul s\ nu mai joc femei nebune“,
declar\ Eva Green, ce poate fi v\zut\ `n rolul principal `n ultimul
film al lui Tim Burton, Copiii Domni[oarei Peregrine: ~ntre dou\
lumi. Eva Green este fiica lui Marlene Jobert, mare vedet\ a filmu-
lui francez `n anii ’70.

n Christopher Nolan (Interstellar, Inception) va câ[tiga o sum\
uria[\ pentru regia filmului de r\zboi Dunkerque : 20 de milioane
de dolari plus 20% din suma brut\ `ncasat\ de film. „The Holly-
wood Reporter“ sus]ine c\ este cel mai bun deal ob]inut de un regi-
zor la Hollywood, dup\ ce a ob]inut Peter Jackson pentru King
Kong (2005). Publica]ia american\ sus]ine c\, ̀ n prezent, un regizor
câ[tig\ la Hollywood `ntre 750.000 [i 1,5 milioane de dolari, „`n
func]ie de experien]\“.

Blestemul lui Don Quijote `l
love[te din nou pe Terry Gilliam

Curentul expresionist abstract `n
art\ a ap\rut ̀ n New York, imediat
dup\ sfâr[itul celui de al Doilea
R\zboi Mondial. „Unul dintre cele
mai remarcabile lucruri ̀ n ceea ce
prive[te acest curent, scrie BBC,
este viteza cu care a devenit o sen-
za]ie mondial\“. Câ[tigând noto-
rietate [i, ulterior, respect ̀ n lume,
expresionistul abstract a transfor-
mat `n vedete arti[ti precum Wil-
lem de Kooning, Mark Rothko sau
Jackson Pollock. 

Succesul acestui curent a fost
datorat [i implic\rii institu]iilor
de cultur\ american\. ~n 1957, la
doar un an de la moartea lui Pol-
lock `ntr-un accident de ma[in\,
Metropolitan Museum achizi]iona
tabloul acestuia, Autumn Rhythm,
pentru suma de 30.000 de dolari, o
sum\ uria[\ ̀ n epoc\ pentru un ar-
tist contemporan.

La `nceputul anilor ’60 `ns\, `n
vreme ce expresionismul abstract
se retr\gea `n fa]a nou-ap\rutului
pop-art, au `nceput s\ se aud\ voci
care sus]ineau c\ succesul acestui
curent nu a fost tocmai lucru curat.

~n 1973, `n „Artforum Magazi-
ne“, criticul de art\ Max Kozloff
scria c\ expresionismul abstract a
fost „o form\ benevolent\ de pro-
pagand\“, `n acord cu ideologia
postbelic\ a guvernului american,
sugerând implicarea politicului [i
a serviciilor secrete `n succesul
acestui curent.

O idee bizar\, aproape de necre-
zut, dar care a prins, mai ales c\ ̀ n
1967 „New York Times“ descoperise

c\ revista liberal\ anticomunist\
„Encounter“ primea fonduri de la
CIA.

Pe urm\, tot mai mul]i au fost
cei care au sus]inut c\ CIA a pro-
movat din umbr\ expresionismul
abstract pe post de muni]ie propa-
gandistic\, iar reprezentan]ii s\i,
pictori considera]i ̀ n general anar -
hi[ti, au fost transforma]i ̀ n propa-
gandi[ti f\r\ voie.

„Expresionismul abstract a fost
folosit de CIA pe post de arm\ `n
R\zboiul Rece“, afirma jurnalistul
[i istoricul britanic Frances Sto-
nor Saunders, `ntr-o carte publi-
cat\ `n 1989.

Ideea era, pare-se, de a opune
un curent artistic „realismului so-
vietic“ oficial al URSS [i de a trans-
mite imaginea totalei libert\]i (din
punct de vedere artistic [i cultural,
`n cazul de fa]\) care domnea `n
Statele Unite [i `n lumea liber\.

O implicare a serviciilor secrete
`n succesul expresionismului ab -
stract nu este nici azi dovedit\ [i
r\mâne greu de probat. Cu toate
acestea, sunt cunoscute leg\turile
mai mult sau mai pu]in directe din-
tre CIA [i multe insitu]ii importan-
te de cultur\ americane, pre cum
Museum of Modern Art (MoMA)
din New York, sau ini]iative cultu-
rale realizate cu sprijinul financiar
al agen]iei – precum sponsorizarea
particip\rii Orchestrei Simfonice
din Boston la un festival de muzic\
modern\ la Paris, `n 1953.

Oricare ar fi adev\rul, crede
David Anfam, cocurator al ex-
pozi]iei de la Royal Academy, dac\
CIA s-a implicat `n a[a ceva,
„atunci sunt banii cel mai bine 
investi]i de agen]ie. Mai bine 
s\ pl\teasc\ pentru expresionis-
mul abstract decât s\ sus]in\ fi-
nanciar diver[i dictatori de extre-
ma dreapt\“.

...[i confirm\ statutul de „film
blestemat“ pe care l-a câ[tigat fil-
mul The man who killed Don
Quixote – un film pe care Gilliam
se chinuie de ani buni s\ `l reali-
zeze, dar f\r\ succes.

~n ultimii 15 ani, Gilliam a
`ncercat regulat s\ pun\ pe pi-
cioare aceast\ produc]ie, dar fil -
m\rile au e[uat de patru ori pân\

acum, iar Gilliam [i-a pierdut ac-
torii principali (Jean Rochefort
[i Johnny Depp).

~n ultimele luni, Gilliam, cu no-
roc, a reu[it s\ reporneasc\ pro-
iectul, dar din nou soarta s-a `n -
ver[unat contra lui Don Quijote.

„Trebuia s\ `ncep film\rile
luni, 3 octombrie, numai c\ am
descoperit c\ produc\torul, un

portughez (Paolo Branco), de[i se
l\uda c\ a strâns banii la timp,
nu avea fonduri“, a explicat Ter-
ry Gilliam, la BBC Radio.

Deocamdat\ film\rile au fost
amânate [i este greu de spus `n
acest moment dac\ aceast\ a cin-
cea tentativ\ de realizare a filmu-
lui lui Terry Gilliam va avea suc-
ces sau nu.



Eu nu consider c\ trebuie s\
demonstrez faptul c\ nu sunt bra-
conier, fiindc\ eu chiar nu sunt.
Bine, recunosc, de]in arm\ de
vân\toare [i mai merg cu grupul
meu de amici, dar mai mult
tragem `n cutiile de lapte sau `n
peturile de bere pe care le culegem
de pe poteci [i de prin poieni,
ocazie cu care lumea ar putea s\
ne fie recunosc\toare fiindc\ fa -
cem cur\]enie `n urma ei.

Ce s-a `ntâmplat acum trei
s\pt\mâni, dom’ judec\tor, sper
c\ ve]i `n]elege [i dumneavoastr\
adev\rul, c\ doar ave]i [i dum-
neavoastr\ familie. Dup\ cum m\
vede]i, eu nu sunt vreun tip `nalt
[i nici solid. {i cu toate c\ tot tim-
pul mi-a zis c\ sunt exact idealul
ei de b\rbat, eu credeam [i `nc\
mai cred c\ s\raca nevast\-mea
regret\ zilnic faptul c\ m-a luat.
Nu [tiu, poate c\ a sperat c\ o s\
mai cresc `n `n\l]ime sau m\car
`n laba piciorului. Dar, dup\ cum
pute]i observa, tot pipernicit am
r\mas.

Când te sim]i mic la stat se
adun\ frustr\rile, dom’ judec\tor,

fiindc\ lumea e plin\ de b\rba]i
mai `nal]i [i mai solizi. Spune]i [i
dumneavoastr\, cum naiba s\ nu
fiu gelos? Cum s\ nu m\ `ncui `n
baie [i s\ plâng, dac\ `n seara `n
care ne-am uitat la filmul Rambo,
ea mai avea pu]in [i lua Distono-
calm, atât de impresionat\ era de
mu[chii lui? Mai mult decât atât,
m\ ]ine strâns `n bra]e ori de câte
ori apare Danny DeVito la televi-
zor. E un fel de a spune c\ ha ha
ha, e[ti la fel de pitic, dragule!

Normal c\ am `nceput s\ v\d
posibili aman]i peste tot. {i acum
trei s\pt\mâni chiar am ̀ ntrebat-o:
undeeeee-i? Ea se f\cea c\ nu
`n]elege, apoi mi-a zis c\ exagerez,

iar `n cele din urm\, râzând, mi-a
spus c\ a fugit `n p\dure. {tiu c\
orice om normal la cap ar fi
`n]eles c\ e o glum\, dar eu eram
orbit, dom’ judec\tor. A[a c\ 
mi-am sunat prietenii [i am plecat
spre desi[uri.

Am scotocit `n lung [i `n lat
p\durile, fiind ferm hot\rât s\ fac
moarte de om [i s\ `mi salvez re -
puta]ia. 

La un moment dat un stol de
p\s\ri [i-a luat zborul brusc, par -
c\ ceva le speriase. {i dup\ doar
câteva secunde, de dup\ o tuf\ de
zmeur\, a ap\rut el. Era exact

ceea ce nu eram eu. ~nalt, solid [i
plin de p\r. V\ da]i seama, dom’
judec\tor, c\ mi-am pierdut min -
]ile instant. Nenorocita nu min -
]ise. Am ochit [i am tras. Nimic
nu mai conta, tot ce vroiam era
r\zbunare.   

Na, continuarea o [ti]i [i dum-
neavoastr\, a ap\rut p\durarul,
apoi jandarmii. C\ stai, c\ nu
mi[ca, c\ arunc\ arma, de parc\
eram vreun tâlhar. Eram un sim-
plu b\rbat r\nit `n suflet, dom’
judec\tor, vroiam s\ `mpu[c un
om. Nici prin cap nu mi-a trecut
c\ e urs.
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Justi]ie cinegetic\

Inubliabila muzic\ a lui Elmer
Bernstein f\cea jum\tate din far-
mecul filmului din 1960. Film pe
care, rev\zut la o zi dup\ avanpre-
miera din sala IMAX de la Cinema
City-AFI Cotroceni, e[ti tentat s\-l
preferi variantei moderne, cu toa-
te ne`mplinirile lui, `n primul
rând pentru c\ te f\cea s\ te
ata[ezi de personaje.

De ce era nevoie de un remake
dac\ tot s-au f\cut atâtea sequel-
uri? Probabil pentru c\ s-a conside-
rat c\ a trecut suficient timp ca noi
genera]ii de cinefili s\ guste poves-
tea celor [apte proscri[i care ajung
aproape voluntar s\ cure]e un
or\[el de abuzurile unui potentat

local, mai ales c\ cei care jucau `n
varianta ini]ial\ nu mai sunt cu-
noscu]i de tinerii de azi. (Dintre
cei [apte protagoni[ti doar Robert
Vaughn mai tr\ie[te, restul – Yul
Brynner, Steve McQueen, Charles
Bronson, James Coburn, Horst
Buckholz [i Brad Dexter – s-au

dus.) Apoi, produc\torii s-au gân-
dit c\ povestea poate fi spus\ `n
orice epoc\. Inevitabil, epoca [i-a
pus amprenta pe film. Probabil c\
nu trebuia ca vreun mare boss s\
dea comanda ca liderul trupei, in-
terpretat odinioar\ de Yul Bryn-
ner, s\ fie preluat acum de un 

actor de culoare (Denzel Washin-
gton). Asta e perioada pe care o
tr\im. Oricum, ̀ n trup\ au mai in-
trat acum un cowboy asiatic (Lee
Byung-Hun, care a jucat `n Joint
Security Area de Park Chan-wook),
un indian sadea (Martin Sensme -
iyer) [i o femeie (Haley Bennett)

care e, de fapt, cea care `i anga-
jeaz\ pe magnifici [i lupt\ cot la
cot cu ei. 

~mbr\cat `n negru (la fel ca Yul
Brynner), Denzel Washington 
pare n\scut `n Vestul S\lbatic,
de[i e la primul western. De fapt,
[i tovar\[ii lui Sam Chisolm sunt
interpreta]i corect, dar nememo-
rabil de Chris Pratt, Ethan Hawke,
Vincent D’Onofrio, Lee Byung-
Hun, Manuel Garcia Rulfo [i Mar-
tin Sensmeyer. Problema cea ma-
re e c\ personajele nu sunt `ndea-
juns de bine construite, iar `ntre
ele nu se leag\ ni[te rela]ii cât de
cât solide, astfel `ncât s\ ]i se
strân g\ inima când `ncep s\ moa -
r\. Scenele de ac]iune sunt `n
schimb bine regizate, de[i implic\
mai mult\ figura]ie fa]\ de va-
rianta ini]ial\ [i sunt mult mai
complicate, pe când imaginea
oma giaz\ westernurile clasice –
cu inevitabilele cadre `n care tru-
pa apare cu efectivul tot mai com-
plet, ca s\-i po]i num\ra pe oa-
meni. Cu toate astea, nu ie[i din
sal\ altfel de cum ai intrat, nici
mai vesel, nici mai melancolic.
Singurul lucru care schimb\ ceva
`n tine e tema muzical\ a lui El-
mer Bernstein, care te face s\ te
gânde[ti c\ cele mai bune wester-
nuri tot alt\dat\ se f\ceau. 

Cei [apte magnifici/The Magnificent
Seven, de Antoine Fuqua. Cu: Denzel
Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke,
Vincent D’Onofrio, Lee Byung-Hun,
Manuel Garcia Rulfo, Martin Sensmeier

Film

Iulia Blaga

Remake dup\ remake 
e ca negarea nega]iei? 
Ar putea fi, dar nu `n
cazul nostru. Remake al
clasicului omonim din
1960, regizat de John
Sturges, care la rândul lui
era un remake dup\ Cei
[apte samurai (1954) de
Akira Kurosawa, Cei [apte
magnifici varianta 2016
nu pare s\ `nceap\ cu
adev\rat decât la final,
singurul loc unde
produc\torii de la MGM
au avut voie – din motive
de copyright – s\ plaseze
tema muzical\ a filmului
lui Sturges. 
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