
Nout\]ile
Polirom 
[i Cartea
Româneasc\ 
la Gaudeamus 
Editura Polirom vine cu o ofert\
impresionant\ de literatur\ româ -
n\ la edi]ia din acest an a Târgului
de Carte Gaudeamus, continuân-
du-[i astfel unul dintre cele mai
importante demersuri editoriale:
publicarea, difuzarea [i promo -
varea scriitorilor români contem-
porani, direc]ie deschis\ prin
lansarea colec]iei „Ego. Proz\“ `n
anul 2004, continuat\ `n 2007 cu
lansarea proiectului editorial
„Fiction Ltd.“, dar [i cu ini]ierea,
`n anul 2008, a prestigioasei co -
lec]ii „Opere“, precum [i a seriilor
de autor Polirom.

» pag. 12

ANUL XII » NR. 543 » 12 – 18 noiembrie 2016 » S\pt\mânal realizat de Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“ » supliment@polirom.ro

PRIMUL MAGAZIN CULTURAL DIN ROMÂNIA  »  APARE SÂMB|TA  »  WWW.SUPLIMENTULDECULTURA.RO

   

Când c\r]ile
`nvârt lumea.
O c\l\torie

Dosar realizat 
de Eli B\dic\

~n perioada 17-23 octombrie,
prin intermediul Programului
de oaspe]i al Republicii Fede -
rale Germania, m-am aflat `m -
preun\ cu al]i 21 de oameni din
do meniul editorial la Târgul
Interna]ional de Carte de la
Frank furt, cel mai mare târg de
profil din lume. Goethe Institut
München a fost institu]ia care
s-a ocupat de aceast\ c\l\torie
tematic\.

» pag. 8-10

Citi]i analiza realizat\ de Radu Cucuteanu `n » paginile 2-3

Vagonul cu vorbe

Cele dou\ Chine. 
O dubl\ privire 

spre Chitaiul de azi

Brexit, Trump.
Ce mai
urmeaz\?

Florin Ghetau

Votul din Statele Unite e surprin -
z\tor [i arat\ c\ e posibil orice `n
politica mondial\. Pu]ini credeau
`n victoria lui Trump, `ns\ ar fi o
gre[eal\ s\-i consider\m pro[ti pe
americanii care au mers pe mâna
miliardarului excentric.

» pag. 5

China `ntruchipeaz\ o sum\ de contradic]ii: un regim legitimat prin comunism, dar a c\rui dezvoltare
economic\ fulminant\ func]ioneaz\ pe baze capitaliste, cu o cenzur\ foarte eficient\ (nici internetul nu `i
scap\) [i pe care `l leg\m din ce `n ce mai mult de marile produc]ii cinematografice propagandistice [i de
produsele „made in China“. Dar care sunt realit\]ile mici, cele care scap\ privirii noastre aruncate generic
asupra Chinei, dar nu [i scrut\rii unei persoane informate? Aici intervin cele dou\ volume, semnate de
Louisa Lim (Republica Popular\ a Amneziei. Tiananmen, 1989) [i de Patrick Saint-Paul (Oamenii-[obolani.
`n subteranele interzise ale Chinei).
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Cele dou\ Chine. O dubl\
privire spre Chitaiul de azi

Radu Cucuteanu

Cele dou\ volume, semnate de
Louisa Lim, respectiv de Patrick
Saint-Paul, reprezint\ dou\ fa]ete
ale aceleia[i realit\]i, cea a Repu-
blicii Populare Chineze. Evident
c\ cele dou\ demersuri, de natur\
jurnalistic\ [i bazate pe expe-
rien]a direct\ a fiec\ruia dintre
autori, nu pot acoperi – [i nici nu
`[i propun, de altminteri – comple-
xitatea Chinei contemporane. 
De [i realizate separat, c\r]ile `n
cauz\ (Republica Popular\ a Am-
neziei. Tiananmen, 1989 [i Oame-
nii-[obolani. ~n subteranele inter-
zise ale Chinei) au o virtute a com-
plementarului: luate `mpreun\,
reu[esc s\ ofere cititorului o im-
agine a evolu]iilor sociale, econo-
mice [i politice petrecute `n cea
mai populat\ ]ar\ din lume ([i a
doua ca suprafa]\ dup\ Rusia). 

Dac\ sunt diferite la nivel te-
matic, tratarea `n ambele cazuri
cunoa[te o serie de apropieri: for-
mal, vorbim despre abordarea de
natur\ jurnalistic\, ambii autori
având experien]a direct\ a locui-
rii `n China. Discu]ia subiectelor
este, `n egal\ m\sur\, asem\ -
n\toare: scopul demersului jurna-
listic este de a prezenta realitatea

actual\, din pozi]ia de laowai
(str\ini), bazat\ pe analiza fapte-
lor [i pe m\rturiile directe ale ce-
lor implica]i. Dac\ Louisa Lim se
lanseaz\ `ntr-o excelent\ reconsti-
tuire a istoriei recente, legat\ de
mi[ carea studen]easc\ din 1989 [i
de evenimentele care au f\cut cu-
noscut `n lume numele pie]ei Tia-
nanmen, Patrick Saint-Paul `[i
concentreaz\ aten]ia asupra felu-
lui `n care arat\ ast\zi lumea chi-
nez\, cu discrepan]a dintre bun\ -
starea afi[at\ de privilegia]ii zilei
[i via]a subteran\ – la propriu [i
la figurat. 

Cel din urm\ autor scrie de -
spre shuzu, literalmente „oame-
nii-[obolani“. Termenul, folosit `n
cotidian, se refer\ la muncitorii
chinezi migra]i `n marile ora[e
(cunoscu]i `ndeob[te sub denumi-
rea de mingong) care, nefiind `n -
registra]i ca reziden]i [i din lipsa
banilor [i a guanxi (rela]iile sociale

cunoscute `ndeob[te ca „pile“),
sunt sili]i s\ locuiasc\ `n vasta
re]ea de ad\posturi subp\mânte-
ne f\cute de regimul comunist `n
a[teptarea unui r\zboi ce nu a
mai venit [i care ̀ mpânzesc subte-
ranele metropolelor chineze. Pa-
trick Saint-Paul, cu grij\ pentru a
nu fi surprins de autorit\]ile care
neag\ existen]a acestei categorii,
a reu[it s\ intre `n vorb\ cu ace[ti
shuzu, a navigat prin re]eaua
complicat\ a subteranelor, ba
chiar a petrecut o noapte `ntr-un
dormitor comun al\turi de ei.

„Memoria e periculoas\
`ntr-o ]ar\ care a fost
construit\ s\
func]ioneze pe baza
amneziei na]ionale“ 

Asemenea volumului lui Patrick
Saint-Paul, [i cel semnat de Louisa

Lim se bazeaz\ pe experien]e di-
recte, dar [i pe m\rturiile persoa-
nelor implicate nemijlocit `n eve-
nimentele pe care le relateaz\.
Dincolo de probitatea anchetei pe
care o `ntreprinde, vizibil\ `n
echilibrul vocii naratorului, care,
`n ciuda faptului c\ Pia]a Tianan-
men (unde pe 4 iunie 1989 armata
a tras `n civilii care militau pen-
tru democra]ie) reprezint\ o com-
ponent\ [ocant\ a trecutului 
recent [i un simbol nu numai pen-
tru China, ci pentru `ntreaga lu-
me, [i a naturii traumatice a re-
lat\rii, refuz\ tonul afectat al
emo]iei. Dimpotriv\, acestuia `i
este preferat cel neutru, ̀ n care ac-
centul cade pe investiga]ia des f\ -
[urat\ de autoare ̀ n ̀ ncercarea de
a reconstitui adev\rul din spatele
versiunii oficiale. De aici [i titlul
c\r]ii, justificat foarte clar prin ac-
tul institu]ionalizat al extirp\rii
memoriei, la nivel individual [i

colectiv: „chinezii s-au `nv\]at s\
nu tr\iasc\ `n trecut. Unul câte
unul, episoadele de tulbur\ri poli-
tice au fost [terse din istoria ofi-
cial\ sau pur [i simplu date
uit\rii: mi[carea contra dreptei
din 1957 `n timpul c\reia au fost
persecutate sute de mii de persoa-
ne […]; marea foamete de la sfâr[i -
tul anilor ’50 [i `nceputul anilor
’60, care a f\cut aproximativ 36 de
milioane de victime; suferin]ele –
imposibil de cuantificat – din vre-
mea Revolu]iei Culturale, `ntre
mijlocul anilor ’60 [i mijlocul ani-
lor ’70; mi[carea Zidul Demo -
cra]iei din 1979; mi[carea stu-
den]easc\ e[uat\ din 1986 [i 1987“.
Dar ast\zi, `n ciuda cenzurii, lu-
crurile se schimb\, `n contextul
unei lumi care se globalizeaz\:
Fang Lizhi, unul dintre cei mai de
sea m\ disiden]i chinezi, declara
c\ puhoiul de literatur\ referitoa-
re la Tiananmen preveste[te

China `ntruchipeaz\ o
sum\ de contradic]ii: un
regim legitimat prin co-
munism, dar a c\rui dez-
voltare economic\ fulmi-
nant\ func]ioneaz\ pe
baze luate din capitalism,
cu o ma[in\ propagandis-
tic\ [i o cenzur\ foarte
eficiente (nici internetul
nu `i scap\) [i pe care le
leg\m din ce `n ce mai
mult de produsele „made
in China“ [i de marile
produc]ii cinemato -
grafice, menite s\ pre -
zinte lumii o ]ar\ de in-
vidiat. Dar care sunt 
realit\]ile mici, cele care
scap\ privirii noastre
aruncate generic asupra
Chinei, dar nu [i scrut\rii
unei persoane informate?
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„e[ecul «Tehnicii Uit\rii Istoriei»,
care era o important\ strategie de
conducere a comuni[tilor chi-
nezi“. Dup\ cum spune Ema Stole-
riu, redactor-[ef al Editurii Poli-
rom, Louisa Lim reconstituie o
„serie de pove[ti cutremur\toare
despre studen]ii uci[i, despre sol-
da]ii care au participat la reprima-
rea manifesta]iilor, despre demni-
tarii care au avut de suferit ̀ n urma
acestor evenimente, dar [i despre
manifesta]ii asem\n\ toare care
au avut loc `n alt ora[ chinez [i ca-
re au fost reprimate la fel de bru-
tal. Atent documentat\, plin\ de
emo]ie, pe alocuri [o cant\, cartea
ei ̀ mpiedic\ uitarea pe care oficia-
lit\]ile doresc s\ o impun\“.

Dubla privire oferit\ de cele
dou\ volume, Republica Popular\
a Amneziei. Tiananmen, 1989 [i
Oamenii-[obolani. ~n subteranele
interzise ale Chinei, se `nscrie
`ntr-un demers editorial mai am-
plu, sus]inut de Editura Polirom,
care `[i propune „s\ ofere cititori-
lor s\i c\r]i care prezint\ cât mai
multe aspecte ale culturii [i isto-
riei chineze. Pe lâng\ romane ale
unor autori emblematici de origi-
ne chinez\, ca Dai Sijie (Balzac [i
Micu]a Croitoreas\ Chinez\) sau
Anchee Min (Ultima `mp\r\teas\,
`mp\r\teasa Orhidee, S\mân]a
`ncol]it\), sau basmele tradi]iona-
le (Cele mai frumoase basme chi-
neze[ti), pe lâng\ c\r]ile adresate
celor care doresc s\ `nve]e limba
chinez\ (Limba chinez\. Simplu
[i eficient, Ghid de conversa]ie ro-
mân-chinez, Ghid de conversa]ie
chinez-român), ne-am gândit c\
pentru publicul larg ar fi intere-
sant s\ cunoasc\ [i aspecte ale
vie]ii de zi cu zi `n China contem-
poran\, precum [i modul `n care
istoria chinez\ actual\ a fost influ-
en]at\ de anumite evenimente-
cheie“, arat\ Ema Stoleriu.

„Omul nu conteaz\
pentru stat“  

~ntr-adev\r, publicul român nu
[tie cu adev\rat foarte multe lucruri
despre China – [i mai ales despre

China de ast\zi. Spre exemplu, nu
se [tie c\, `ncepând cu 2011, China
a investit mai mult decât `n
armat\ `n a[a-numita stabilitate
intern\ – ceea ce `nseamn\ foarte
multe, de la reprimarea vocilor
contestatare la cre[terea nivelului
de trai [i pân\ la `ndep\rtarea din
vizorul public a elementelor so -
ciale considerate indezirabile,
pre cum oamenii-[obolani. Sau,
dac\ to]i b\nuim c\ Partidul Co -
munist Chinez este cel mai mare
partid politic din lume, nu [tim c\
la ultimul recens\mânt num\ra 85
de milioane de membri – de câte ori
popula]ia României? –, iar peste
un sfert din membrii s\i au sub 35
de ani. Surprinderea transfor -
m\rilor prin care a trecut [i trece
China mai departe este, `n mod
clar, un atu important al celor
dou\ titluri, care, cum se poate
sesiza cu u[urin]\, ofer\ [i se ba -
zeaz\ pe informa]ii ce nu sunt de
reg\sit `n emana]iile oficiale ale
regimului de la Beijing. 

Dintre acestea, o realitate care
va rezona cu experien]ele româ-
ne[ti este cea a categoriei liushou
ertong. Sub acest nume sunt cu-
noscu]i copiii r\ma[i acas\, `n
mediul rural, de obicei ̀ n grija bu-
nicilor, `n timp ce p\rin]ii pleac\
spre metropole, `n c\utarea unor
slujbe mai bune. Exist\ o serie de
apropieri de fenomenul migra]iei
românilor spre Europa, precum la
nivelul dep\rt\rii ce se `nregis-
treaz\ `ntre p\rin]i [i copii sau la
cel al destr\m\rii familiale. Dar
procentul la care se ridic\ acest fe-
nomen ̀ n China este cel care pune
pe gânduri: liushou ertong repre-
zint\ 22% din copiii Chinei, iar la
nivel rural procentul se ridic\ la
37,7%. Nu sunt foarte rare nici ca-
zurile `n care, `n urma p\r\sirii
de c\tre p\rin]i, copiii se sinucid.
„Asemenea pove[ti cutremur\ -
toare r\mân `n general necunos-
cute, iar cartea lui Patrick Saint-
Paul, corespondent `n China al
ziarului «Le Figaro», are meritul
c\ le aduce `n aten]ia publicului“,

observ\ Ema Stoleriu. „Dac\ este
adev\rat c\ `n ultimii ani China a
cunoscut o ascensiune economic\
extraordinar\, care a propulsat-o
`ntre cele mai puternice na]iuni
ale lumii, nu este mai pu]in ade -
v\rat c\ aceast\ dezvoltare rapid\
implic\ [i o serie de aspecte nega-
tive, pe care pu]ini sunt dispu[i s\
le admit\“, continu\ ea.

Dup\ cum aminteam, aceste
dou\ volume (Republica Popular\
a Amneziei. Tiananmen, 1989 [i
Oamenii-[obolani. `n subteranele
interzise ale Chinei) nu se `nscriu
`n siajul `ntâmpl\rii, ci reprezint\
parte a unui proiect editorial mai
amplu. Este vorba despre o serie
de c\r]i aflate `n planul editorial
al Editurii Polirom, care prezint\
noi lumi, cu realit\]i dure, spa]ii
aproape concentra]ionare, `n care
libertatea se afl\ tot timpul la li-
mit\. Tr\im `ntr-o lume `n care
timpul are tot mai pu]in\ r\bdare,
`n care asist\m la revirimentul
extremelor, al sentimentelor pu-
ternice, adesea `n defavoarea ra -
]iu nii. }\ri, na]iuni [i indivizi
sunt afecta]i de aceste transfor -
m\ri. Fuga, refugiul, revolta, al\ -
turi de traum\, de pierdere [i de
suferin ]\ se reg\sesc `n aceste vo-
lume. Cum este cazul celui sem-
nat de Yeonmi Park, care la doar
13 ani fuge din Coreea de Nord ̀ m -
preun\ cu mama [i sora ei. ~n cu-
vintele redactorului-[ef al editu-
rii, Ema Stoleriu, „aceasta nu va fi
singura sa evadare, pentru c\
ajunge `n mâinile trafican]ilor de
persoane [i va avea de `ndurat
multe pân\ s\ ajung\ `n sfâr[it `n
siguran]\. Yeonmi a reu[it s\
dep\[easc\ traumele suferite, iar
`n prezent este activist\ pentru
drepturile omului. Ea ̀ [i spune po-
vestea `n Drumul c\tre libertate.
Autobiografia unei refugiate din
Coreea de Nord, carte cu un succes
r\ sun\tor ̀ n ̀ ntreaga lume. Impre-
sionant\ este [i Eu sunt Malala, a
c\rei autoare [i protagonist\, Ma-
lala Yousafzai, a primit ̀ n 2014 Pre-
miul Nobel pentru Pace. De venit\
rapid bestseller interna]ional, 

cartea este autobiografia acestei
fete din nordul Pakistanului care a
fost `mpu[ cat\ de talibani pentru
convingerile sale, dar care a reu[it
s\ supravie]uiasc\, iar acum `[i
continu\ lupta pentru dreptul tu-
turor oamenilor la educa]ie“. 

Al\turi de aceste titluri trebuie
pus [i cel semnat de Gulwali Pas-
sarlay, Cer `ntunecat. Fuga unui
copil din Afganistan ̀ n Marea Bri-
tanie : la 12 ani, acesta e trimis de
mama sa departe de Afganistan
dup\ ce tat\l [i bunicul i-au fost
uci[i, iar ̀ n drumul s\u spre liber-
tate nu are de `nfruntat doar 
foamea [i priva]iunile, ci este frec-
vent victima cruzimii [i a vio -
len]ei. Iar Thierry Oberle Jinan
descrie soarta femeilor r\pite de
membrii ISIS `n cartea sa Am fost
sclava Daesh. Povestea unei fete
kurde r\pite de Statul Islamic.

Dar viitorul ne va aduce [i alte
titluri. Unul, foarte a[teptat, este
autobiografia Nadiei Murad, am-
basadoare ONU a bun\voin]ei,
nominalizat\ la Premiul Nobel
pentru Pace. „Drama Nadiei, o
fat\ yazidit\ din nordul Irakului,
a `nceput atunci când membrii
Statului Islamic i-au ucis o parte
din familie, iar pe ea au luat-o 

prizonier\. Cartea ei descrie cele
trei luni de captivitate `n care a
fost de mai multe ori vândut\ ca
sclav\ sexual\ `ntre jihadi[ti [i la
cap\tul c\rora a reu[it s\ scape [i
s\ fug\ `n Occident. Ars\ de vie
este povestea lui Souad, o fat\ din
Cisioardania care, pentru c\ [i-a
dezonorat familia r\mânând `n -
s\r cinat\, a fost pedepsit\: cum-
natul ei i-a dat foc, dar Souad a fost
salvat\ de femeile din sat [i a su-
pravie]uit. Abandonat\ de familia
[i de comunitatea ei, Souad a fost
ajutat\ de o asistent\ social\ de la
o funda]ie umanitar\ european\
[i a ̀ nceput o via]\ nou\. Cartea ei
s-a vândut `n peste dou\ milioane
de exemplare [i a fost tradus\ `n
36 de limbi“, dup\ cum ne spune
Ema Stoleriu.

Cele dou\ titluri vor putea fi
achizi]ionate cu 20-30% reducere
de la standul Polirom `n cadrul
Târgului Gaudeamus 2016, `n pe-
rioada 16-20 noiembrie.  

PATRICK SAINT-
PAUL este din 2013
corespondent `n China
al ziarului „Le Figaro“.
Anterior s-a ocupat de
Sierra Leone (fiind lau-
reat `n anul 2000 al
Premiului Jean Marin
pentru coresponden]i
de r\z boi), Liberia, Su-
dan, Côte D’Ivoire,
Irak, Afganistan, Ger -
mania, Israel [i
Palestina.

LOUISA LIM este
visiting professor la
University of Michigan
[i jurnalist\, de]in\ toa -
re a numeroase pre-
mii, fost corespondent
la Beijing pentru BBC
[i NPR.

Patrick Saint-Paul, Oamenii-[obolani. 
~n subteranele interzise ale Chinei 

l Traducere de Nicolae Constantinescu 
„Viitoarea putere mondial\ suprem\ s-a ridicat pe umerii milioanelor de ]\rani care, `n cea mai mare
migra]ie din istorie, au p\r\sit zonele rurale pentru a deveni muncitori. La Beijing, peste un milion din-
tre ei tr\iesc `n subsolurile insalubre. Veni]i din toate col]urile ]\rii `n c\utarea unei vie]i mai bune, au
ajuns `n cele din urm\ s\-[i `nsu[easc\ porecla pe care au primit-o: shuzu, «oamenii-[obolani». Am fost
s\-i `nt`lnesc `n canalele din Beijing. Am tr\it, cu intermiten]e, al\turi de ei timp de aproape doi ani: `ntr-o
lume interzis\, f\r\ ferestre, f\r\ ap\ [i c\ldur\, luminat\ de neoane. I-am urmat `n satele lor de ba[tin\.
M-am dus s\ v\d zecile de milioane de copii pe care i-au p\r\sit acolo. Pentru c\ ei sunt `ncarnarea pa-
radoxurilor chineze. Visul pre[edintelui Xi Jinping, apostolul ideologiei maoiste, este un miraj `n -
dep\rtat `n ]ara capitalismului s\lbatic. Via]a lor e departe de a fi un basm. Dar nu sunt preg\ti]i s\
r\stoarne sistemul... Propaganda Partidului Comunist, speran]a unei vie]i mai bune [i re`nvierea con-
fucianismului au f\cut «minuni».“ (Patrick Saint-Paul) 

Louisa Lim, Republica
Popular\ a Amneziei.
Tiananmen, 1989 

l Traducere de Ovidiu-Gheorghe Ru]a 
~n primele ore ale zilei de 4 iunie 1989, solda]ii Armatei Populare de
Eliberare au deschis focul asupra unor civili ne`narma]i ̀ n Beijing,
ucig`nd sute de persoane. Un sfert de secol mai târziu, acest eveni-
ment important e de mult [ters din memoria colectiv\ a chinezilor,
iar cei care ̀ [i mai amintesc de el sunt condamna]i s\ tr\iasc\ la pe-
riferia societ\]ii, c\ci uitarea trecutului a devenit un mecanism de
adaptare crucial. ~n acest volum remarcabil, Louisa Lim scoate la
lumin\ ceea ce s-a `nt`mplat atunci [i felul cum a schimbat China
irevocabil. Cititorul afl\ noi detalii despre acele zile nefaste din per-
spectiva diferi]ilor oameni a c\ror via]\ a fost profund marcat\ de
Tiananmen, de la un tân\r soldat trimis s\ elibereze pia]a pân\ la
unul dintre cei mai de seam\ politicieni ai ]\rii, devenit un cunos-
cut disident dup\ [apte ani de `nchisoare. 

Pe lâng\ efectele resim]ite [i ast\zi, Louisa Lim face cunoscut\,
pentru prima dat\, [i povestea represiunilor brutale din alt ora[
chinez – un des\vâr[it studiu de caz asupra capacit\]ii statului de a
rescrie istoria, eliminând complet episoadele cele mai dureroase. 

„Una dintre cele mai bune analize ale impactului pe care Tianan-
men l-a avut asupra ̀ ntregii Chine ̀ n anii de dup\ 1989.“ („The New
York Times Book Review“)



Drag\ domnule Cunningham, v\
scriu pentru c\ s-a `ntâmplat s\
g\sesc basmele copil\riei mele pe
care le-a]i rescris atât de matur,
de lucid, aproape cinic, [i nu m-am
revoltat nici m\car o dat\. Nu g\ -
sesc aici nici un proces de dez -
vr\jire a lumii. Nu mi se pare c\
a]i fost odios sau nedrept.

M-am `ntâlnit prima dat\ cu
domnia voastr\ – e aproape un de-
ceniu care a trecut de atunci, un
deceniu care a trecut cum trec toa-
te deceniile de tinere]e – citindu-v\
Orele [i m-am l\sat, de la prima
lectur\, `ndr\gostit, `ncântat. Nu
am nici un motiv s\ regret. Apoi
am ajuns pân\ la Cr\iasa z\pezii,
care tot un basm este, chiar dac\
postmodern, deci cumplit.

Nu v\ ascund c\ mi-a trecut [i
mie prin minte, precum [i prin
inim\, `ndr\zneala de a regândi
pove[tile cu care am crescut, de-
venind mai mult sau mai pu]in
om. Mi-am pus [i eu `ntrebarea
fundamental\ de ce?. Apoi am
l\sat, foarte ecleziastic, copil\riei
cele ale copilului [i am uitat de lu-
crurile acestea. Nu am avut nici
inspira]ia, nici talentul [i nici
ambi]ia de a repovesti ceea ce fu-
sese povestit. Poate c\ am gre[it.
M-am bucurat [i mai mult s\ con-
stat c\ dumneavoastr\ nu le-a]i
uitat.

Am fost foarte fericit citindu-v\,
[i aceasta este singura unitate de
m\sur\ de care dispun. Nu m\
ulu ie[te succesul comercial, nu

cred c\ un scriitor care vinde de-
vine, astfel, un simplu vânz\tor,
cum nu cred nici c\ un scriitor ca-
re nu vinde este superior prin
simplul fapt c\ nu se vinde. {i
unul, [i cel\lalt `mi sunt fra]i,
domnule Cunningham. V\ simt
frate.

Nu v\d `n Leb\da s\lbatic\ ro-
dul unei mari dezam\giri de ma-
turizare, nici o form\ de protest
fa]\ de inocen]a copiilor (cine se
poate ridica, cu `ndrept\]ire, `n
contra unei magii?), nu v\d `n
Leb\da s\lbatic\ nici un umor oa-
recare, cu care trebuie s\ ne de-
prindem pentru a `ndura via]a.

Avea]i o dreptate rotund\, per-
fect\, atunci când v\ rezuma]i po-
ve[tile cu aceste cuvinte: „Dac\ nu
e[ti pl\smuirea unui vis dement
de-al zeilor, dac\ frumuse]ea chi-
pului t\u nu d\ peste cap conste-
la]iile, n-o s\ arunce nimeni vreo
vraj\ asupra ta. Nimeni nu vrea s\
te transforme `n bestie, nici s\ te
adoarm\ pentru o sut\ de ani. Nici
un duh r\u deghizat `n spiridu[ 
n-are de gând s\-]i ofere trei do-
rin]e ce ascund nenorociri, ca o
lam\ de ras `ntr-o pr\jitur\“.

Am crescut cu `n]elegere fa]\ de

problemele personajelor negative,
mereu am g\sit `n mine puterea de
a-i ierta pe zmei pentru via]a amar\
pe care le-o f\ceau fe]ilor-frumo[i,
precum [i familiei lor extinse. N-am
putut niciodat\ s\ m\ prefac c\ nu
v\d adâncurile din natura uman\.
R\ul exist\, r\ul e puternic, r\ul e
la fel de uman precum binele, dac\
nu [i mai [i. G\ sesc `n cartea dum-
neavoastr\ o necesar\ aducere
aminte. {i ce magnific i-a]i ̀ nconde-
iat via]a b\ trânei zgrip]uroaice ca-
re face o cas\ de turt\ dulce pentru
a atrage `n mrejele ei copii nevino-
va]i (s\ nu ne ferim de cli[ee, doar
imbecilii nu `n]eleg c\ ele sunt [i
ade v\rate, [i bune)...

Dar cel mai frumos e c\ mi se
pare c\ ave]i, de asemenea, `n]ele-
gere pentru cei atin[i de blesteme,
pentru cei vr\ji]i [i pentru cei
adormi]i. Pentru acel prin] c\zut
din drepturile sale, obligat s\
tr\iasc\ la periferie cu o arip\ de
leb\d\. Am g\sit aici aceea[i vede-
re blând\, dincolo de cunoa[terea
exact\ a resorturilor `ntunericu-
lui, ca la un scriitor britanic, care
v\ este contemporan [i care s-a
`nvârtit toat\ via]a printre margi-
nali, curve, ho]i, droga]i [i pe[ti.

Numele s\u este Irvine Welsh [i,
nu [tiu ce p\rere ave]i dumnea-
voastr\, dar [i el v\ este frate. 

{i toate aceste c\r]i, c\r]ile
dum nealui, c\r]ile dumneavoas tr\,
domnule Cunningham, cu care
trecem lin spre realitate, tot un
miracol sunt.

Deloc lacrimogen, deloc pate-
tic, `mi plec inima. 
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1.
De vreo câteva ceasuri se trans-

mite live, iar lumea tot [eruie[te
pe Facebook, cum muncesc doi
cosmonau]i `n spa]iu, `n afara 
unei sta]ii orbitale. ~i ar\t unui co-
leg de serviciu `n ce condi]ii na-
soale lucreaz\ unii, s\ nu ne mai
plângem. Dar ajungem repede la
concluzia c\ un avantaj tot au \ia:
dac\ se ̀ mbat\ la serviciu, nu cad,
ci orbiteaz\.

2.
Ies chior de somn s\-mi beau
cafeaua pe sc\rile din fa]a casei. {i
v\d `n dep\rtare, o strad\ mai la
vale, vreo trei copaci `nc\rca]i cu
mere galbene. Aproape câte frun-
ze, tot atâtea mere. M\ enervez,
pentru c\ dintotdeauna m\ ener -
veaz\ \[tia care nu-[i strâng
merele. Aveam [i eu o profesoar\
`n general\ care nu-[i culegea
merele din curte, treceau copiii de
la [coal\ [i se uitau cu limba
scoas\ la gard, la merele galbene
din copacul de dincolo, chiar [i la

o lun\ dup\ ce c\dea prima z\pa -
d\. Nu-]i plac merele, cheam\,
nene, ni[te copii s\ le culeag\!
Pofti]i, intra]i [i le lua]i, mie 
nu-mi trebuie! Apoi mai beau
ni[te guri de cafea [i m\ calmez:
observ c\ merele alea din copacii
`ndep\r ta]i sunt, de fapt, golurile
dintre frunze prin care se vede un
gard galben.

3.
— Crede-m\. E oglind\.
— Fugi de-aici! Nu-i oglind\, e

sticlete.
— Sticlete, pe dracu! ~n cel mai

r\u caz, e bâtc\.
— ~n cel mai bun, gurgu[el, zic

eu.
— Habar n-ai! Nici nu [tii ce-i

\la un c\r\[ior.
— M\-nve]i tu pe mine? C\r\ -

[iorul e c\r\[ior...
Pe-o ploaie ca asta, de-]i stinge

]igara din gur\, comentam un
pe[te cât palma, ̀ ntorcându-m\ de
la pescuit cu tata. {i când am
ajuns `n sat de la iaz, n-am avut

curaj s\ ]inem drumul, am luat-o
prin fundul gr\dinilor, s\ nu râd\
lumea de noi, de ce-am prins.

4.
Mama [i tata au obsesia se-

cetei, parc\ ar tr\i la marginea
de[ertului. Cam de fiecare dat\
când plou\, mama `mi spune la
telefon, pe ton dramatic: „Poate
plou\ la voi. La noi n-a dat nici o
pic\tur\ de ploaie. Doar s-a `n -
tunecat oleac\ cerul“. Dup\ atâtea
ploi, i-am scris pe Facebook: „S\
nu-mi spui [i acum c\ n-a dat o
pic\tur\ de ploaie pe la ]ar\“. Iar
r\spunsul a fost: „A dat, slav\
Domnului. Plou\ [i `n cas\“.

5.
Nimic nu se compar\ cu dormi-

tul juma de or\, ̀ nvelit cu o e[arf\,
cu genunchii la gur\, pe bancheta
din spate a ma[inii, cu capul pe
mânerul interior al portierei [i cu
o cataram\ de la centura de sigu-
ran]\ `n coaste, `n parcarea

muzeului, `ntre dou\ evenimente
FILIT. Te treze[ti alt om.

6. 
O m\mic\ tocmai mi-a povestit

cu entuziasm c\ are un copil
de[tept, dar c\ruia nu-i place [i
punct s\ citeasc\. Acel copil a fost
la `ntâlnirea clubului Alecart cu
Veronica D. Niculescu [i Radu
Paraschivescu, s\ vad\ [i el, din
curiozitate, cum arat\ ni[te scrii -
tori. Dup\ ̀ ntâlnire, [i-a cump\rat
pentru prima dat\ ̀ n via]\ o carte,
din proprie ini]iativ\, [i a vrut au-
tograf pe ea. A doua zi a vrut
neap\rat s\ nu rateze `ntâlnirea
cu Marina Stepnova [i Hanne
Ørstavik. Am mai auzit zeci de
pove[ti de genul acesta de la
p\rin]i care [i-au v\zut copiii
citind pentru prima dat\ `n via]\
dup\ ce au fost la FILIT. Acesta-i
cel mai mare câ[tig al festivalului.

7.
~mi schimb cauciucurile de

var\ cu alea de iarn\. Stau la

coad\ undeva la marginea ora -
[ului. 

~mi vine rândul, mecanicul
ridic\ o lateral\ a ma[inii cu
cricul, scoate dou\ ro]i. Fumez.
Dup\ câteva minute, v\d un ce -
t\]ean care se plimb\ cum p\r\ -
se[te trotuarul, merge [i se uit\ cu
aten]ie la osiile dezvelite ale
ma[inii. M\ apropii [i eu curios
s\-mi dau seama ce naiba vede/
vrea. Pleac\, se `ntoarce [i-mi
spune:

— Mai ]in pl\cu]ele de frân\ [i
iarna asta.

Apoi `[i continu\ nestingherit
plimbarea.

8.
Nu ne-a ie[it Nobelul pentru li -

teratur\, nu ne-a ie[it pre[edin-
tele Americii. Oare spre ce eveni-
ment global `n a c\rui ecua]ie nu
cont\m ne vom `ndrepta aten]ia
feisbuchist\? 

De unde mai scoatem [i noi un
like `n plus? }ar\ de chibi]i,
mon[er.

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Jurnal de toamn\

Cartea O leb\d\ s\lbatic\ [i alte pove[ti (traducere
de Ariadna Ponta) a fost publicat\ la Editura 
Polirom `n anul 2016.

Scrisoare c\tre domnul Cunningham



America are un nou pre[edinte,
iar votan]ii lui Trump a[teapt\
probabil s\ vad\ zidul construit la
grani]a cu Mexicul, imigran]ii tri-
mi[i acas\ [i terorismul pus la
p\mânt. Sunt lucruri pe care re-
publicanul le-a promis `n cam-
panie, dar pe care nu le poate
`nf\ptui odat\ ajuns pre[edinte.

Americanii au votat, dar `n -
treb\rile se `nmul]esc, pentru c\,
de regul\, marile surprize `n
politic\ nasc [i mai multe contro-
verse. Pentru c\ `n spatele unei
surprize majore apar o mul]ime
de incertitudini.

Ce va fi dup\ `nsc\unarea lui
Donald Trump la Casa Alb\? Care

va fi primul dosar pe care `l va re-
zolva noul pre[edinte american?
Unde va fi prima sa vizit\ ex-
tern\? Ce se va `ntâmpla cu 
NATO? Cum va ar\ta rela]ia Wa -
shington-Moscova?

~n discursul s\u de dup\ anun -
]area victoriei, Trump a dat câte-
va semnale `ncurajatoare, proba-
bil [i pentru a potoli spi ritele
printre americanii care `l con-
test\. 

Pân\ la urm\, republicanul a
avut mai multe voturi `mpotriv\
decât `n favoarea sa, dar sistemul
de vot american e diferit decât cel
european, iar orice comentariu su-
plimentar ar fi pierdere de vre me.

Care e adev\ratul Trump, cel
din campanie sau cel `mp\ciuitor
din seara victoriei? Vom afla
r\spunsul `n primele [ase luni de
dup\ preluarea mandatului. 

~ns\ votul din America n-a fost
unul pro-Trump, ci `mpotriva sis-
temului. Un vot de protest `mpo -
triva unor politicieni care timp de
patru ani `ntorc spatele mul]imii,
care nu ]in cont de pove[tile
muncitorilor sau fermierilor din
centrul Americii [i care vorbesc
frumos, dar se `ndep\rteaz\ tot
mai mult de nevoile oamenilor.

~mi spunea zilele trecute un
candidat din jude]ul Ia[i la parla-
mentare c\ a constatat c\ distan]a
`ntre ceea ce vor cet\]enii [i ceea
ce spun de regul\ politicienii a
crescut fa]\ de ce era `n urm\ cu
patru ani. Cu alte cuvinte, e tot
mai greu s\ ie[i ca politician `n
fa]a oamenilor, pentru c\ nimeni
nu te mai ascult\. 

Nu mai exist\ r\bdare, pentru
c\ politicienii [i-au s\pat singuri
groapa. Cum s\-i promi]i c\ vei
face [i drege, când ̀ n ultimul man-
dat nimeni nu te-a mai v\zut `n
circumscrip]ie, iar comunicatele
seci nu ajung la public? Situa]ia e
valabil\ peste tot, fie c\ vorbim de
Europa sau de Statele Unite. 

Discursul scor]os [i previzibil nu
mai prinde.

Exist\ o ne`ncredere `n politi-
cieni [i `n sistem `n general peste
tot `n lume. {i `n America, [i `n
România, dar [i `n Germania sau
Fran]a, unde sunt a[teptate sur-
prize uria[e la viitoarele alegeri. 

Brexitul, dar [i victoria lui
Donald Trump nu sunt ni[te epi -
soade izolate. Vor fi urmate [i de
alte r\sturn\ri spectaculoase.
Trump e prezent peste tot ̀ n lume.
E suficient s\ apar\ oameni cu
carism\, bani [i cu un discurs an-
ti-sistem pentru a r\sturna cal-
culele locului. 

Oamenii nu mai suport\ min-
ciuna [i discursul dublu, nu mai
vor gargar\ [i institu]ii care mai
mult `i `ncurc\ decât `i ajut\. 

Nu mai po]i prosti nici cu son-
dajele, nu mai po]i manipula, iar
media `[i pierde tot mai mult din
influen]\, pentru c\ la rându-i se
`ndep\rteaz\ de cet\]eanul de
rând. 

Am intrat `n epoca Necunoscu-
tului, cu alte reguli [i obiceiuri. 

Peste o lun\ avem alegeri `n
România, iar mul]i se `ntreab\
cine va juca rolul lui Trump `n
aceast\ campanie. Dac\ privim
retrospectiv, inclusiv victoria lui

Iohannis la preziden]ialele din
2014 a fost un vot de protest al 
unui electorat care n-a acceptat
piedicile pe care Ponta [i PSD 
le-au pus diasporei. E adev\rat c\
românii sunt mai degrab\ conser-
vatori `n opinii, se urnesc mai
greu, dar exist\ un segment im-
portant care abia a[teapt\ apa -
ri]ia unui Trump `n variant\
româneasc\.

Nu programul lui Trump i-a
fascinat pe americani, ci discur-
sul s\u colorat [i liber, care n-a
]inut cont de regulile unei cam-
panii electorale. S-a [i v\zut la un
moment dat cum consilierii de
imagine ai lui Trump erau exas-
pera]i de ie[irile `n decor ale can-
didatului pentru care lucrau.

Revenind la România, alegerile
din 11 decembrie nu vor consem-
na probabil o r\sturnare specta -
culoas\ a ierarhiei. Surpriza ar
putea veni din partea USR, for-
ma]iune anti-sistem care n-a mai
participat `n alegerile parlamen -
tare. Posibil s\ fie doar `n ceputul
c\ut\rii unei variante noi pentru
un electorat tot mai de zam\git de
ceea ce vede `n jur. R\mâne `ns\
de v\zut cine va fi Trump `n vari-
ant\ dâmbovi]ean\ la preziden -
]ialele din 2019.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Nu vreau s\ fiu cinic [i nici origi-
nal prin dezavuare sistematic\. {i
mie `mi place locul unde m-am
n\scut, sigur c\ da. E frumos, e
emo]ionant [i nici nu are cum s\
fie altfel. Dar nu e cel mai bun, cel
mai frumos [i cel mai ales loc din
lume. {i-apoi mi se pare absurd s\
te sim]i mândru de o contingen]\.
Sunt mândru c\ m-am n\scut `n
1969, fiindc\ asta m\ face mai bun
decât cei n\scu]i `n 1960 sau `n
1999 sau `n orice alt an. Fiindc\ `n
1969 [i nu `n alt an omul a ajuns
pentru prima oar\ pe Lun\ – e un
motiv la fel de bun ca oricare altul.
Sunt mândru c\ m-am n\scut `n
spital [i nu pe câmp, toamna [i nu
prim\vara (s-ar putea [i invers),
sunt mândru c\ m-am n\scut `n
România [i nu `n alt\ ]ar\.

Parc\ nu-i de ajuns, a[a-i? {i
atunci, de voie, de nevoie, vin [i
explica]iile, deloc lipsite de imagi-
na]ie: aici e locul cel mai bun din
lume, gr\dina Maicii Domnului,
unicul loc care va fi ocolit de Apo-
calips\ (asta a spus-o, pare-se, un
`n]elept indian obscur), unul din
ultimele ]inuturi cu adev\rat
s\lbatice din Europa (deci nu din
lume, ricanez eu), o ]ar\ cu oa-
meni deosebi]i (asta sigur!), lea -
g\nul civiliza]iei europene [i uni-
versale, unde s-a inventat scrisul
(nu [i cititul, ̀ mi vine s\ zic), unde
s-a dezvoltat limba latin\, care e
de fapt limba dacilor, centrul
energetic al lumii [i, conform uno-
ra, chiar locul unde s-a ridicat `n
dou\ labe homo sapiens sapiens.
(Care – `mi vine ricanez iar – a

r\mas român doar pentru scurt
timp, cât a fost doar homo : când a
devenit sapiens, a emigrat.)

Pân\ [i asta e de `n]eles. Când
apar]ii unei na]iuni a c\rei imagi-
ne e `n cel mai bun caz nesemnifi-
cativ\, iar `n cel mai r\u, mizera-
bil\, trebuie s\ g\se[ti pe undeva
o compensa]ie, un stimul al res-
pectului de sine. 

Degeaba ne consider\ occiden-
talii trufa[i ni[te s\r\ntoci sau
borfa[i de duzin\ – asta dac\ au
auzit de noi –, fiindc\ aici, pe
lâng\ arcul Carpa]ilor, a ap\rut
civiliza]ia de care ei se bucur\.
F\r\ noi, Europa n-ar fi fost ce 
este ast\zi, a[a c\ m\car un pic de
recuno[tin]\ n-ar strica. {i, vorba
yoghinului ori filosofului \luia 

indian, când o s\ se duc\ naibii
toat\ [andramaua, s\ vezi cum o
s\ se `nghesuie to]i nerecunos -
c\torii aici, `n gr\dina Maicii
Domnului, ca pe Arca lui Noe.
„Vom fi iar\[i ce-am fost [i mai
mult decât atât“, conform unor
vorbe ale lui Petru Rare[, preluate
cu mult succes ([i decontextuali-
zate) de ziarul „România Mare“
pentru a obloji orgoliul acestui po-
por nemul]umit.

Pu]ini au remarcat c\ ̀ n citatul
de mai sus lipse[te tocmai timpul
prezent. „Vom fi“, „am fost“...
foarte bine. S\ fim mândri de as-
ta? Nici o problem\. Totu[i parc\
mai mult m\ intereseaz\ ce sun-
tem acum. Om fi inventat noi [i
numai noi scrisul, iar ciobanii 

daco-traco-ge]i de prin Bucegi vor
fi scris ̀ n latino-dac\ versuri com-
parabile cu cele ale lui Hora]iu
sau Ovidiu, `ns\ la ora actual\
majoritatea popula]iei României
e analfabet\ func]ional. Va fi fiind
aici gr\dina Maicii Domnului,
dar uita]i-v\ ̀ n jur [i-o s\ vede]i c\
e o gr\din\ `ngrozitor de murdar\
[i de stearp\, cu râuri infestate de
gunoaie deversate cu remorcile,
cu p\duri t\iate pe suprafe]e de
mii de hectare, cu mizerie pe
str\zi, pe paji[ti, pe mun]i – nu
exist\ loc `n care s\ nu fi aruncat
cineva un recipient de plastic, un
ambalaj fo[nitor sau o g\leat\ cu
moloz ori ulei ars. Cât despre ulti-
mul loc s\lbatic din Europa, pre-
fer s\ nu comentez pe marginea
sintagmei.

Spunea cineva, nu mai [tiu ci-
ne, adresându-i-se unui ins prea
mândru de trecutul familiei sale,
s\ nu fie precum cartoful, la care
singura parte bun\ e `ngropat\ `n
p\mânt. 

La asta m\ gândesc când aud
basmele despre grandoarea noas -
tr\ de odinioar\. Nu [tiu ce am
fost, dar team\ mi-e c\, dac\ r\mâ-
nem tot cum suntem, mare lucru
nu vom fi de-acum `nainte.

~ntâlnesc din când `n când, la oameni de tot soiul,
sentimentul nedumeritor, recognoscibil sub sin -
tagma „mândria de a fi român“. Mândria. De ce? De
ce-ai fi mândru c\ te-ai n\scut `ntr-un loc anume?

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Mândria de a fi fost

Brexit, Trump. Ce mai urmeaz\?
Votul din Statele Unite e surprinz\tor [i arat\ 
c\ e posibil orice `n politica mondial\. Pu]ini credeau
`n victoria lui Trump, `ns\ ar fi o gre[eal\ s\-i
consider\m pro[ti pe americanii care au mers 
pe mâna miliardarului excentric.
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D’ale Electrecordului [i `nc\
o afacere pe pia]a japonez\

C\ o separare a apelor s-a produs
odat\ cu instalarea capitalismului
s\lbatic dup\ revolu]iile din 1989,
unele de catifea, altele de stam b\,
nu este un secret pentru nimeni.
Ajuns `n acea perioad\ la Praga,
am asistat la separarea arhivelor
Radioului ceh de cele ale elegantei
companii Supra phon, la tentativa
de privatizare [i intrarea acesteia
pentru o perioad\ `n proprietatea
unei mari companii str\i ne de dis-
curi, la apari]ia companiei Radio
Servis (echivalentul Casei Radio
de la Bucure[ti) [i a mai multor
mici companii private. Dar nici un
moment patrimoniul muzical al
Radioului nu a fost un secret de
„stat“ ̀ n stat, ba chiar a fost comer-
cializat f\r\ rezerv\ gra]ie unor
pasiona]i de muzic\ ceh\ din
Fran]a [i companiei lor Praga.
Catalogul Supraphonului nu a lip-
sit niciodat\ de pe pagina web a
companiei, pe care, dac\ ave]i cu-
riozitatea s\ arunca]i o privire,
ve]i vedea c\ are un director ad-
ministrativ, un director comer-
cial, un produc\tor executiv [ef,
un contabil responsabil cu sec-
torul interna]ional, un manager
pentru vânz\ri [i un altul pentru

licen]ele repertoriului.
~ncerca]i s\ descoperi]i a[a ce-

va la Electrecord. Site-ul www.
electrecord.ro este mort [i livid,
`nghe]at la data de 15 decembrie
2014. De pe cadavrul paginii ve]i
afla `ns\ c\ „personalul nostru [i
tehnicienii de sunet sunt cei mai
buni speciali[ti ai industriei de
`nregistr\ri“. A[a o fi fost. Pe 
site-ul Bloomberg, la 9 noiembrie
2016, S.C. Electrecord S.A. apare ca
func]ionând cu trimitere la pagina
web decedat\ [i cu men]iunea c\
nu furnizeaz\ nici un nume al di-
rectorilor [i nici vreo tranzac]ie
din ultimele 12 luni.

Mortul este viu `ns\, fiindc\ un
Memorandum de ac]iuni emise de
Electrecord pe pia]a de ac]iuni a
Bursei de Valori Bucure[ti vor -
be[te despre Cornelia Andreescu
`n calitate de pre[edinte al Consiliu-
lui de Administra]ie, de un direc-
tor economic `n persoana lui Liviu
Maxim [i de Ovidiu Stoian, Cris -
tian Manolache [i Florina Velicu,
membri ai C.A. Potrivit aceluia[i
memorandum din 2015, clien]ii cei
mai importan]i ai firmei ar fi ma -
rile suprafe]e, magazinele Car-
refour, Auchan [i Kaufland, dar
ponderea lor, `nsumat\, `n cifra de
afaceri total\ a Electrecordului 
s-ar limita doar la... 13%. Foarte
transparent, din moment ce clien -
]ii „neimportan]i“, nenumi]i, dac\
exceptezi „lan]urile de benzin\rii
[i libr\rii“, se `n]elege c\ aduc
restul de 87%.

Memorandumul citat are [i o
parte istoric\, din care se poate afla
c\ un „afacerist evreu pasionat de
muzic\, Nathan Mischonzniki“, cu
o firm\ `n Germania da tând din
1900, a cump\rat aparatur\ de mâ-
na a doua [i a adus-o la Bucure[ti
`n 1932. Fabrica de viniluri din
România avea s\ lanseze primul
disc ̀ n octombrie 1934. Denumirile
s-au succedat, de la Perfection la
Homocord [i apoi la Cristal, nu-
mele Electrecord fiind adoptat de
patroni `n 1938. Cu un an mai de-
vreme se construise [i primul stu-
dio de `nregistr\ri audio din ]ar\,
scutind vedetele române[ti de dru-
muri la Viena [i Berlin. Detaliu
sugestiv, `n perioada 1939-1940,

num\rul pl\cilor române[ti turna -
te anual ar fi atins 70 de mii!

Confiscat de stat `n urma na -
]ionaliz\rii, la 11 iunie 1948, Elec-
trecordul `[i relua cu adev\rat 
activitatea `n 1956, fabrica produ -
când un an mai târziu – ni se spu -
ne – un milion de LP-uri. Când te
gânde[ti c\ azi ni se poveste[te c\
`n România nu ar exista o pia]\
poten]ial\ de discuri, `n timp ce `n
anii 1977-1980 capacitatea de pro-
duc]ie ar fi ajuns la [ase milioane
de copii anual...

R\mâne ̀ ntrebarea despre ci fra
real\ de afaceri [i clien]ii la fel de
reali, dar al c\ror nume este trecut
sub t\cere. Cred c\ nu m\ `n[el
foarte tare spunând c\ ur mele se-
cretului duc `n Japonia – a[a cum
am mai spus-o `n SdC Nr. 400, `n
2013. Iar firele conduc `n conti -
nuare la firma Tobu Land System
Co. Ltd. [i la Weitblick, Melisma
Musikproduktion, ultima asigu -
rând remasterizarea digital\ a ben-
zilor de patrimoniu românesc. 
CD-urile din aceast\ colaborare
r\mân necunoscute ̀ n ]ar\, ceea ce
este cel pu]in ciudat...

M\ `ntreb dac\ mo[tenitorii lui
Herbert von Karajan [i Filarmoni-
ca din Viena [i-ar fi dat acordul
pentru apari]ia unuia din ultimele
CD-uri Tobu/Electrecord: Herbert
von Karajan Wiener Philarmo -
niker Live in Bucharest (ERT1027-
2 din 2015). Concertul, având `n
program Simfonia Nr. 40 `n sol mi-
nor, K. 550 de Mozart [i Simfonia
Nr. 1 ̀ n do minor, op. 68de Brahms,
a avut loc la Sala Palatului, la 15
septembrie 1964, [i ar proveni de pe
benzile master, produc\tor execu-
tiv de partea ro mân\ fiind Cor-
nelia Andreescu, secondat\ de Flo-
rina Velicu. Bun\ afacere!

M\ `ntreb de multe ori de
ce la noi, `n lumea muzi-
cal\, lucrurile sunt f\cute
pe dos decât la al]ii, doar
pe jum\tate, ascunse `ntr-o
obscuritate nepermeabil\,
cât mai „[mechere[te“.
Electrecordul, onorabila
companie de discuri din
anii de rea pomenire, este
un exemplu. Nu am price -
put niciodat\ cum patrimo-
niul muzical a fost „privati-
zat“ [i divizat `ntre Radio
România [i Electrecord,
cum se face c\ `nregistr\ri
`n Sala Radio din anii 1960-
1970 nu le sunt accesibile
celor de la Radio, cum 
benzi master dintre cele
mai semnificative au ajuns
`n „proprietatea“ exclusiv\
a Electrecordului [i, `n ge -
neral, cum se face c\ nici
una din cele dou\ companii
nu are o arhiv\ catalogat\,
transparent\, accesibil\
cercet\torilor [i celor ce se
ocup\ cu patrimoniul cul-
tural al României.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Orice om lucid observ\ c\ lumea
func]ioneaz\ parc\ dup\ legi mai
degrab\ ira]ionale decât logice. De
la distribu]ia bun\st\rii (prea
mult\ celor pu]ini [i nu chiar meri-
tuo[i), la adaptarea pe[telui somn
cu apele poluate [i la nedreptatea
mor]ii care secer\ pe cine nu tre-
buie, r\mâi perplex dinaintea
unor situa]ii greu de `n]eles. Cum
s\ nu te apuce furia fa]\ de acest
Dumnezeu necunoscut, c\ruia i se
poate spune [i Domnul Evolu]io-
nist – un juc\tor de biliard ce se
distreaz\ pe seama crea]iei sale, lo-
vind bilele f\r\ noim\ doar ca s\
vad\ cum se ciocnesc? 

N-am contractat puseuri ateis-
te, nici nu vreau s\ m\ r\fuiesc, re-
volu]ionar, cu nedreptatea. Pasa-
jul introductiv mi-a venit sub dege-
te f\r\ s\ vreau, ascultând piesa a
doua, intitulat\ Limbo, de pe noul
album Yello – Toy (2016, Poly -
dor/Universal). „Why don’t you
leave me alone?/Why don’t you an-
swer the phone?/I got no clue whe-
re to go/Cos I’m in limbo, i’m in
limbo.“ Brusc intrigat de cuvântul
„limbo“, rar folosit `n limbajul cu-
rent, m-am apucat s\ caut refe -
rin]e, de[i `i cuno[team semnifi-
ca]ia. Multitudinea de trimiteri la
conceptul teologic de care clerul
catolic se dezice f\r\ succes, dar [i
la universul artelor (de la Dante la
Seamus Heaney [i de la pictorii
anonimi la filmele horror [i SF
contemporane), deruteaz\ [i obo-
se[te. S\ pomene[ti de Biseric\ `n
rela]ie cu muzica disco-pop-elec-
tronic\ pare for]at. Dar, dac\ ai
sub retin\ holograma spa]iului
cultural din care provin muzicie-
nii genului, eviden]a se impune ca
un avatar desprins de pe ecranul
computerului personal ce deru-
leaz\ un joc de ac]iune. Majorita-
tea este [colit\ `n spirit cre[tin oc-
cidental, iar educa]ia muzical\
constituie un pilon fundamental.

Dincolo de for]a persuasiv\ dega-
jat\ de muzic\, st\ nevoia esen]ial\
de exprimare voalat\ a sentimen-
telor, conform\ cu natura u[or ipo-
crit\ a doctrinei. Aparen]ele au
primat mereu `n societate; nu-i de
mirare c\ [i arti[tii, vrând s\ nu
[ocheze peste m\sur\, au adoptat
straiele rupte ale m\sc\ricilor [i
m\t\surile diafane ale simfoniilor,
sonatelor, concertelor orchestrale.
Bipolarismul social vest-european
a culminat politic `n SUA, iar 
tehnic ̀ n era digital\. {i muzica ul-
timelor trei sferturi de veac e bân-
tuit\ de stafia dualismului: jazz-
blues; rock-and-roll-soul; rock-pop;
punk-disco; thrash-new-wave; grunge-
hip-hop etc., toate contaminându-se
reciproc.

Despre duoul elve]ian Yello ar fi
destule de spus. Doi tipi cu notabile
preocup\ri colaterale (unul indus-
tria[ milionar, juc\tor profesionist
de golf [i furnizor de concepte vi-
zuale, cel\lalt compilator de coloa-
ne sonore pentru filme abstracte) 
s-au prins `n hora muzicii disco
electronice spre sfâr[itul anilor
1970, `n Zürich, ora[ul cabaretului
Voltaire. Inspira]ia, educa]ia s\n\ -
toa  s\, libertatea de mi[care, acce-
sul la tehnologia de ultim\ or\, in-
terac ]iunea cu lumea nebun\, 
inovativ\ [i petrec\rea]\, flerul ar-
tistic – iat\ ingredientele unei ca-
riere de invidiat. 14 albume origi-
nale, compila]ii, remixuri, video-
clipuri, dar nici un concert. O 
disco-videografie bine chibzuit\,
cu piese ca experimentele dadais-
te, zglobii, ̀ ns\ doldora de trimiteri
multiculturale. De unde [i succe-
sul peste a[tep t\ri `n diverse clasa-
mente.

Albumul ap\rut nu demult p\s -
treaz\ acela[i, perfect recognosci-
bil, tropot ritmic disco, `nveselit de
ciripitul claviaturilor atent ingine-
rite de Boris Blank. Vocea lui Die-
ter Meier, joas\, cu rezonan]e grave
de cantor aulic, limiteaz\ ravagiile
nostalgiei ce te apuc\ la au di]ie. De-
ceniul nou\ din secolul dus... Acel
timp a `nsemnat [i via]a ta. Privind
`n urm\, tot ce z\re[ti sau ]ii minte
seam\n\ cu gestul de a s\ruta norii
(vorba piesei `n care este invitat\
excentrica vocalist\ Fifi Rong, o
chinezoaic\ rezident\ `n Londra).

Teologie, nostalgie, discomanie...
Ce se `ntâmpl\ cu mine? Probabil
am b\ut prea mult lichid galben,
distilat din prune [i re]inut o pe-
rioad\ `n butoi de dud. E sezonul. 

Juc\ria divin\



Art\ cumulativ\ definit\ etimo-
logic ca „scriere a scenei“, sce -
nografia a devenit unul dintre ele-
mentele esen]iale ale artelor spec-
tacolului odat\ cu evolu]ia `n 
importan]a creatoare a regizoru-
lui. ~n termeni „ierarhici“, dup\
regizor, de a c\rui viziune este
indiso lubil legat, scenograful a de-
venit, poate `n egal\ m\sur\ cu
autorul dramatic, contributorul
cel mai important la imaginarea
constructului scenic. Nu c\ n-ar fi
suficiente exemple `n care sceno -
grafia dep\[e[te `n performan]\
imaginativ\ ideea regizoral\, une-
ori chiar eclipsând-o prin rezol -
v\rile plastice, `n beneficiul ge -
neral al spectacolului.

Munca de crea]ie scenografic\
`nseamn\, pe de o parte, aderarea
la o viziune regizoral\, pe care o
ranforseaz\ cu solu]ii de plastic\
scenic\, la un parteneriat imagi-
nativ; pe de alt\ parte, presupune
rela]ionarea creativ\ cu un spa -
]iu, cel de joc, care trebuie amena-
jat, `n sensul anim\rii lui; [i nu `n
ultimul rând const\ `n crearea 
unui ambient stimulator, propice
jocului actoricesc, nu doar ca mo-
bilare a unui perimetru unde in-
terpre]ii trebuie s\ `[i spun\ rolul
[i s\ `[i `ntruchipeze personajele,
ci ca un coechipier care „vorbe[ -
te“ `ntr-un mod specific. El `nsu[i
autor, scenograful devine cre-
atorul care `nveste[te cu teatrali-
tate decoruri [i costume, compo-
nente lipsite de sens artistic odat\
excizate din spectacolul al c\rui
corp concret `l reprezint\. Privite
din afara scenei, decorul [i cos-
tumele nu sunt decât elemente
disparate, lipsite de sensul c\p\tat
`n sistemul la a c\rui existen]\
efemer\, dar fascinant\, contri -
buie sear\ de sear\. 

Dintr-un punct de vedere strict
concret, scenografia e singura pal-
pabil\, vorbind material despre
ac]iuni dramatice, timpi teatrali,
personaje, emo]ii n\scute prin ac-
tori sub lumina reflectoarelor [i
transmise c\tre sal\. Aproape ni-
meni nu-[i mai aminte[te `ns\ de

ele `n afara spectacolului propriu-
zis. Scoase din dispozitivul scenic,
ele reintr\ `n prozaic, nu mai au
nimic special. Menirea lor nu e s\
fie frumoase `n sine, ci s\ slu-
jeasc\ artistic [i func]ional `n me -
canismul complex care e teatrul.

Ce se `ntâmpl\ cu decorurile [i
costumele dup\ ce un titlu iese de
pe afi[, epuizându-[i publicul?
Regula administrativ\ o reprezin t\
casarea, scoaterea din uz reperto-
rial, re`n toarcerea la banalitatea
material\. Uneori, `n cazu rile fe -
ricite, cele atinse de celebritate ajung
prin muzee de specialitate, m\rtu -
ri sind `n timp despre ce au fost
odat\. Temporar, sunt reunite `n
expozi]ii care definesc retrospec-
tiv un creator. 

Buhagiar e preocupat
de soarta propriilor
crea]ii [i dup\ ce
acestea p\r\sesc scena

O asemenea expozi]ie a curatoriat
Drago[ Buhagiar la Muzeul Na -
]ional de Art\ al României din 
Bucure[ti, `n timpul Festivalului
Na]ional de Teatru, o instala]ie
scenografic\, de fapt, `n care com-
ponente din produc]ii semnate
al\turi de Silviu Purc\rete, An-
driy Zholdak, Radu-Alexandru
Nica, Alexandru Tocilescu, de la
Teatrul German de Stat din Ti-
mi[oara, Teatrul Na]ional „Radu
Stanca“ din Sibiu sau Teatrul Bu-
landra din Bucure[ti au fost re-
unite sub titlul Transmuta]ii. Se-
lectate [i rearanjate de scenograf,
au devenit prin ele `nsele un show
temporar, o c\l\torie `napoi `n
timp `n câteva dintre proiectele
artistului. Ata[at afectiv de pro-
priile crea]ii, Buhagiar e preocu-
pat de soarta lor [i dup\ ce acestea
p\r\sesc definitiv scena [i se odih-
nesc prin magazii. Cu câ]iva ani
`n urm\, proiectul Costumele ple-
ca tocmai de la existen]a „pos-
tum\“ a ve[mintelor care parti -
cip\ la construc]ia unui perso naj.
Crea]ia coregrafic\ realizat\ `m -
preun\ cu Dan Puric, la vremea

aceea `ntr-o etap\ ascendent\ a
carierei, punea tocmai problema
reanim\rii unor ]inute de scen\
disparate, preluate din diverse spec-
tacole, care-[i c\utau o nou\ exis-
ten]\ [i-[i n\[teau ele personajele.

Pentru Transmuta]ii, Drago[
Buhagiar a gândit o instala]ie
scenografic\ ̀ n care vizitatorul in-
tr\, c\l\uzit de un spot luminos,
prin decorul de la Felii (Teatrul
Na]ional „Radu Stanca“ Sibiu),
un perete fundal gri pal, cu ceva
`nscrisuri, având rolul de a masca
spatele scenei. La fel ca `n specta-
col, peretele paravan delimiteaz\
o zon\ ascuns\ privirilor publicului,
de unde, intrând, ie[ind, ascun-
zând, revelând, metamorfo zându-
se rapid, Ofelia Popii interpreta
admirabil o sumedenie de roluri,
femei de diverse vârste, tem pe -
ramente [i pozi]ii sociale. Deschi -
zând u[a [i trecând acum ca vizita-
tor pragul, p\trunzi `ntr-un mediu
special [i, ghidat audio-video, des -
coperi secven]e plastice din Moun -
tainbikers, Elizaveta Bam, Turan-
dot, Shaking Shakespeare. Buha-
giar a mizat aici pe decor ca ele-
ment al semanticii vizuale, aso -
ciindu-l cu lumina local\, cu semi-
obscuritatea [i sound- urile stra -
nii, creatoare de atmosfer\ [i de
stare. ~ntregul e un decor compus
caleidoscopic, scos din alte specta-
cole [i rea[ezat dup\ o linie de
leg\tur\ reprezentat\ de diversi-
tate [i spectaculozitate. O ambar-
ca]iune `n m\rime natural\ (posi-
bil „corabia nebunilor“) ocup\
partea central\, `n juru-i gravi -
tând obiecte supradimensionate,
suprarealiste, precum ochiul pe
ro]i sau popicele iluminate inte -
rior din Elizaveta Bam, „copacul“
construit din bu c\]i disparate de
biciclete din Mountainbikers, ba-
sorelieful din Turandot. Traseul
propus respect\ regulile com-
pozi]iilor picturale, echilibrul,
surpriza.

Transmuta]ii mizeaz\ pe sce -
no grafie ca oper\ de art\ vizual\
subsumat\, amintind de specta-
colul a c\rui parte a fost, dar c\p\ -
tând noi sensuri prin rea[ezarea
`n expozi]ie, prin noul tip de re -
la]ionare estetic\. Purt\toare de
teatralitate prin ele `nsele, frag-
mentele plastice re`nvie, reconfi -
g  ureaz\ universul unui artist sce -
nograf `n plin\ form\ creatoare.
Parte a unui demers, a unui con-
cept comun care e produsul tea -
tral, aici scenografia devine ea
`ns\[i spectacolul. 
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Plasat\ identitar la intersec]ia mai multor arte (plasti -
c\/vizual\, arhitectur\, design, teatru), scenografia este
legat\ vital de conceptul regizoral al unui spectacol, 
la a c\rui transpunere spa]ial\ contribuie. 

Transmuta]ii 
cu Drago[ Buhagiar

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu
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Dosar realizat de Eli B\dic\ 

Vederi din Frankfurt

~n urm\ cu aproape trei s\pt\ -
mâni, am aterizat a[adar, pentru
prima dat\, la Târgul Interna]io-
nal de Carte de la Frankfurt. 

De fiecare dat\ când am vorbit
despre aceast\ c\l\torie (`n diver-
se contexte de dinainte de plecare)
cu editori, agen]i literari, autori,
PR-i, jurnali[ti români sau profe-
sioni[ti str\ini, reac]ia a fost
aceea[i: zâmbete [i enervanta afir-
ma]ie c\ m\ voi `ntoarce schim-
bat\. Am zâmbit [i eu `napoi, mai
mult din polite]e, c\ci cine crede
c\ se poate schimba (cu adev\rat)
`ntr-o s\pt\mân\? Am considerat
remarca exagerat\, desigur. M\
a[teptam ca o vizit\ la Frankfurt
s\ `mi plac\ la nebunie, da, dar s\
m\ schimbe p\rea cam mult. 

Acum urmeaz\ partea `n care
recunosc c\ s-a `ntâmplat chiar
ceea ce mi-a spus toat\ lumea. Pe
scurt, Frankfurt mi-a ar\tat alte
dimensiuni ale domeniului edito-
rial. Una `n care pasiunea pentru
c\r]i este unicul motiv pentru ca-
re oamenii se ̀ ntâlnesc, pentru ca-
re c\l\toresc zeci de ore, se trezesc
diminea]a devreme, `[i beau ca-
feaua pe drum, poart\ cei mai co-
mozi pantofi, umbl\ cu bra]ele pli-
ne de agende, dosare [i hârtii,
alearg\ dintr-un col] `ntr-altul, `[i
pierd vocile. Una `n care c\r]ile
sunt singurul motiv pentru care
sute de mii de oameni din lume
sunt `n Frankfurt. Una `n care pa-
siunea pentru c\r]i este [i busi-
ness. Este greu s\ nu prive[ti per-
sonal un univers al c\r]ii atât de
fain cum este Târgul de Carte de
la Frankfurt, mai ales dac\ te duci
acolo pentru prima oar\. „Bote-
zul“ Frankfurtului se prime[te cu
bra]ele [i mintea deschise. Toate

acestea sun\ patetic, [tiu, dar sunt
convins\ c\ cititorii `mi vor ierta
extazul, iar litera]ii ̀ mi vor ̀ n]ele-
ge pozi]ia. 

Prima imagine cu târgul – intra-
rea principal\ – nu m-a impresio-
nat, pentru c\ nu am v\zut de fapt
cât de mare este ansamblul ex-
pozi]ional. Am intrat, ajutat\ de
ghizii de la Goethe Institut s\ trec
de punctele `n care se scaneaz\ bi-
letele ([i care trebuie scanate [i
când ie[i, de fiecare dat\, dac\ ai bi-
let valabil pe toat\ perioada târgu-
lui, altfel nu mai po]i intra `n
aceea[i zi), apoi am mers c\tre
punctele de securitate (numeroase,
cu agen]i care te controleaz\ aten]i)

[i `n cele din urm\ am ajuns `n târ-
gul propriu-zis. Am urcat pe sc\ri
rulante, coborât pe sc\ri rulante,
traversat holuri lungi [i late, am
folosit benzile de mers, am urcat
sau coborât iar [i tot a[a, pân\
când mi-am dat seama c\ nu am
mai trecut pe acolo, ci eram `n pa-
saje diferite. M-am uitat pe fe-
reastr\ [i m-a pocnit: erau câteva
Romexpo-uri legate, cu pasaje in-
terioare `ntre ele. 

Aproximativ câte trei-patru ore
pe zi aveam liber, `n programul co-
lectiv, `ntre diferitele `ntâlniri pro-
gramate, pentru tururi individuale
`n târg. Mi-am luat o hart\ a spa]iu-
lui [i am `ncercat s\ m\ orientez. 

Haihuie prin târg

La Frankfurt, chiar [i cu hart\ [i
indicatoare, nu ai cum s\ nu te
pierzi cel pu]in de dou\-trei ori.
Halele 3.0 [i 3.1, cu standuri ordo-
nate, erau ale germanilor – fic]iu-
ne [i non-fic]iune, audiobook-uri,
zone de lectur\ ale editurilor inde-
pendente, centru de pres\, turism,
religie, Weltempfang (zona care
reune[te politica, literatura [i tra-
ducerea, unde au loc foarte multe
evenimente ce acoper\ aceste do-
menii), centru al Asocia]iei de
Editori [i Librari Germani etc.
Halele 4.0, 5.0, 5.1, 6.0, 6.1, 6.2 erau
ocupate de editorii interna]ionali –
peste 100 de ]\ri participante anul

acesta la Frankfurt. La hala 4.0 se
g\sea [i Business Club, un con-
cept recent al târgului, un loc un-
de trebuie s\ pl\te[ti separat bilet
de acces (`n schimbul c\ruia po]i
folosi spa]iul, ai la dispozi]ie tot fe-
lul de b\uturi [i po]i participa la
prezent\ri faine), unde au loc dis-
cu]ii specializate (cu program se-
parat, incitant) [i, fire[te, ̀ ntâlniri
de afaceri. Am avut noroc, fiind
participant la târg din partea Bi-
roului Federal din Germania am
avut acces gratuit. La 4.1 mi-am
zis c\ trebuie s\ ajung neap\rat
pentru THE ARTS+, o noutate a
edi]iei curente, un târg inedit pen-
tru industriile creative [i culturale,

Când c\r]ile `nvârt
lumea. O c\l\torie
~n perioada 17-23 octombrie, prin
intermediul Programului de oaspe]i al
Republicii Federale Germania, m-am aflat
`mpreun\ cu al]i 21 de oameni din do -
meniul editorial la Târgul Interna]ional de
Carte de la Frankfurt, cel mai mare târg de
profil din lume. Goethe Institut München
a fost institu]ia care s-a ocupat de aceast\

c\l\torie tematic\. Pentru participare au
fost selecta]i reprezentan]i din urm\toa -
rele ]\ri: Angola, Argentina, Coasta de
Azur, Cipru, Estonia, Etiopia, Ungaria,
Kosovo, Nigeria, Pakistan, Panama,
Polonia, Repu blica Coreea, România,
Serbia, Singapore, Slovenia, Africa de Sud,
Sri Lanka, Uganda, Venezuela [i Vietnam.

Timp de o s\pt\mân\, cu to]ii am luat
parte la diverse dezbateri, prelegeri,
prezent\ri, atât `n\untrul târgului, cât [i
`n afara lui. Toate strâns legate de pia]a
de carte din Germania, dar [i de domeniul
editorial `n ansamblul s\u. Cu ce m-am
`ntors de la Frankfurt, v\ povestesc `n
rândurile de mai jos. 
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unde te bucuri ca un copil de ceea
ce vezi, te joci cu buc\]i de c\r]i
transpuse `n realitate virtual\,
participi la demonstra]ii [i experi-
mente live, asi[ti la discu]ii de -
spre rolul inteligen]ei artificiale
`n dezvoltarea con]inutului, pri-
ve[ti cum vor ar\ta muzeele viito-
rului [.a.m.d. De altfel, cu leg\turi
cool `ntre c\r]i [i realitate vir-
tual\ ori tehnologie [i c\r]i au ve-
nit [i oaspe]ii de onoare ai edi]iei
(Flandra [i Olanda), la hala 5.0 [i
la F1 (Forum 1), unde aveau un
spa]iu dedicat – acolo am ̀ ncercat,
de exemplu, o oper\ creat\ de Da-
niel Ernst, cu versuri ale poetului
flamand Maud Vanhauwaert, ori
o carte grafic\ superb\ care,
atunci când `i `ntorceai paginile,
`]i schimba muzica pe care o au-
zeai `n c\[ti, `n func]ie de cum
ar\tau paginile respective – sec]iu-
nile Reading the Future mi-au
pl\cut cel mai mult de la standul
]\rilor invitate. 

S\ nu v\ spun cât de bine gân-
dit era [i spa]iul Agorei, `n aer li-
ber, ̀ nconjurat de hale. Câteva ore
am stat numai acolo, afar\, chiar
dac\ era frig [i, ocazional, ploua.
O mul]ime de standuri, de scene
de lectur\, de momente muzicale,
expozi]ii, autobuze [i containere
cultural-artistice, plus puncte de
cump\rat mâncare sau odihnit. ~n
Agora m-a atras cel mai tare doc-
torul de c\r]i – puteai s\ mergi s\
consul]i un medic, care, `n urma
problemelor pe care le aveai (de la
insomnie la stres, depresie, afec -
]iuni fizice variate), ̀ ]i recomanda
ce s\ cite[ti pentru a-]i fi mai bine.
Mi s-a p\rut interesant [i Grun-
berg Lab, o zon\ `n care puteai
merge s\ cite[ti, `n ritmul pro-
priu, pe un fotoliu confortabil, iar
oamenii de acolo te conectau la di-
verse aparate pentru a-]i urm\ri
activitatea creierului `n timp ce
cite[ti. Un experiment pe care
sunt curioas\ s\-l citesc, atunci
când datele vor fi puse cap la cap. 

Mi-e dificil s\ men]ionez fie [i
numai o parte dintre halele, stan-
durile [i lucrurile inedite pe care
le-am v\zut la târgul de la Frank -
furt. Poate v\ ve]i face o idee de
ansamblu dac\ v\ spun c\, pentru
a m\ orienta [i a m\ informa cu
privire la spa]ii, pe lâng\ hart\,
am folosit zilnic [ase ghiduri dife-
rite (Visitor Guide 2016, Europe!
Weltempfang – Centre for Politics,
Literature and Translation, Busi-
ness Club Programme, Frankfurt
Book Fair Worldwide 2016,
THEARTS+, The Digital Zones of
the Frankfurt Book Fair), plus in-
forma]iile din mapa de pres\ pri-
mit\ – unde, apropo, informa]iile
incluse erau foarte bine organiza-
te, cu un cuprins, o selec]ie de eve-
nimente de neratat, evenimente
suplimentare pentru cei care
aveau timp, liste cu autori care
participau la târg etc. 

{i nu, nu am explorat tot, parte
din pricina timpului, parte ca ur-
mare a imensit\]ii târgului – ar
trebui s\ fie suficient s\ v\ spun
c\ erau peste 7.000 de expozan]i,
peste 4.000 de evenimente. 

Cifre din târg

Dac\ am ajuns, vrând-nevrând, la
acest capitol, haide]i s\ v\ spun cu
ce cifre am venit acas\. Recapitu-
lez: peste 100 de ]\ri participante,
peste 4.000 de evenimente, peste
7.000 de expozan]i. {i adaug: peste
8.000 de jurnali[ti acredita]i ̀ n târg,
peste 700 de agen]i literari prezen]i,
peste 80.000 de titluri noi pe an care
apar numai `n limba german\ la
edituri germane, elve]iene, austrie-
ce (f\r\ a lua ̀ n calcul cele ̀ n regim
self-publishing), peste 10.000 de tit-
luri traduse pe an din alte limbi `n
german\. Iar pia]a de carte tip\rit\
din Germania este pu]in peste 9 mi-
liarde de euro, 2,3% din pia]a ger-
man\ de automobile. 

~n ultimii cinci ani, pia]a de car -
te a fost stabil\. ~n 2015, vânz\rile

au crescut cu 1,5%, de[i num\rul
cititorilor a r\mas constant. Pia]a
e-book-urilor este `ns\ `ncreme-
nit\ `ntre 4 [i 5% din totalul pie]ei
de carte, din pricina pre]urilor,
mai mici cu doar 10-20% decât cele
pentru c\r]i tip\rite. Legisla]ia
impune un pre] fix al c\r]ilor, iar
libr\riile nu au voie s\ ofere vreun
fel de reducere pentru o perioad\
de 18 luni de la achizi]ionarea c\r -
]ilor respective – singura dife-
ren]\ `ntre pre]urile c\r]ilor de la
diferite libr\rii vine de la negocie-
rea comisionului de distribu]ie
(cel re]inut de libr\rie, care se si-
tueaz\ `ntre 30-40% din pre]ul fix
c\r]ii, niciodat\ mai mult, a[a
cum se `ntâmpl\, de exemplu, `n
România). 

~n plus, traducerile sunt ex-
trem de `ncurajate `n institu]iile
de profil germane, au programe
de traducere coerente [i de curs\
lung\ – de exemplu, costul unei
tra duceri din german\ `n alt\

limb\ poate fi sus]inut cu fonduri
de pân\ la 8.000 de euro. 

Tirajele depind de tipul de edi-
tur\, fire[te, dar se `nvârt `n jurul
a câteva mii de exemplare – de
pild\, un editor al unei edituri
mari independente ne spunea c\
un tiraj mediu are 4.000 de exem-
plare, c\ unul pentru un bestseller
dep\[e[te 10.000. Iar o manager\
de drepturi interna]ionale afirma
c\ traduc c\r]i `n german\ doar
dac\ vânzarea `n ]ara de origine a
dep\[it 10.000 de exemplare. 

Cifre expuse pu]in haotic, ̀ ntr-a -
dev\r, dar cred c\ este relevant s\
le cunoa[tem cu to]ii, nu numai
profesioni[tii c\r]ii, fie [i a[a, sec-
ven]ial.

~ntâlniri profesionale 
`n târg [i `n afara lui

Spuneam la `nceput c\ Goethe In-
stitut München s-a ocupat de pro-
gramul nostru, al participan]ilor
la turul de studiu. Pe lâng\ cele câ-
teva ore pe zi de vizite `n târg, in-
dividual, mers la evenimente pe
care ni le alegeam noi [i recep]ii
oficiale, am avut zilnic `ntâlniri
profesionale `n târg [i `n afara lui,
am ascultat prelegeri, am inte-
rac]ionat cu vorbitorii, am dezb\ -
tut probleme editoriale ̀ n lung [i-n
lat. Bärbel Becker – [ef adjunct al
Departamentului Interna]ional al
Târgului –, Thorsten Dönges – 
manager al programului de litera-
tur\ de la institutul literar Litera-
risches Colloquium Berlin –, Seba-
stian Posth – editor (Posth Verlag) [i
consultant `n domeniul editorial
digital –, Valentin Tritsch ler –
agent literar la Elisabeth Ruge
Agentur –, Herfried [i Marina
Münkler – istorici, ultima lor carte,
ap\rut\ anul acesta, se nume[te

Noii germani, Heike Friesel –  di-
rectoarea Departamentului de Li-
teratur\ [i Traducere din cadrul
Goethe Institut, Andreas Rötzer –
editor la editura independent\
Matthes & Seitz Berlin, Susanne
Simor – manager pe drepturi in-
terna]ionale la una dintre cele
mai mari edituri germane, Verlag
C.H. Beck, au fost doar câ]iva din-
tre oamenii cu care am vorbit des-
pre trendurile literare curente din
Germania, despre negocierea
drepturilor de autor, istoria Târ-
gului Interna]ional de Carte de la
Frankfurt, programele de litera-
tur\ [i traducere din Germania,
promovarea lecturii `n spa]iul
german, legisla]ia autohton\, edi-
tarea de carte, reziden]e, burse li-
terare, piraterie, critic\ literar\,
nevoia de pove[ti etc. Toate aces-
tea `mpreun\ ne-au dat o imagine
de ansamblu asupra pie]ei germa-
ne de carte, ne-au ajutat s\ `n]ele-
gem mai bine cifrele pe care le
`mp\rt\[eam mai devreme [i s\
cunoa[tem mai multe despre lu-
mea editorial\ central-eu ropean\.
Pentru mine personal, programul
acesta intens de `ntâlniri a fost
foarte important, a[a am avut ac-
ces la informa]ii la care, altfel, ar
fi fost foarte anevoios de ajuns. 

Dac\ ad\uga]i tuturor relat\ri-
lor de pân\ acum [i faptul c\ gru-
pul de participan]i la Programul
de oaspe]i al Republicii Federale
Germania a fost minunat de di-
vers, având timp de o s\pt\mân\
nenum\rate discu]ii despre c\r]i,
literatur\, autori, traduceri, dife-
ren]e [i asem\n\ri, poate ve]i
`n]elege mai bine de ce afirmam la
`nceput c\ m-am `ntors cu per-
spective schimbate, c\ pot cuprin-
de altfel domeniul acesta acum. 
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Justyna Czechowska

Pia]a de carte din Polonia a atins o
vitez\ pe care nu o poate duce [i
care nu `i face nici un favor. C\r -
]ile sunt scrise prea repede, sunt
cump\rate la fel, f\r\ nici un gând
`n spatele ac]iunii, sunt traduse
pe fug\ [i prost, promovate ̀ ntr-un
timp scurt [i apoi gata, dispar. Co-
perta c\r]ii a devenit mai impor-
tant\ decât textul propriu-zis. Iar
calitatea literaturii este departe
de ceea ce obi[nuia s\ fie.  

Justyna Czechowska (1979) este
specialist\ `n studii literare, ma-
nager cultural, traduc\toare din
suedez\, autoare de articole, inter-
viuri [i antologii. Este cofondatoa-
re a Funda]iei pentru Studii Lite-
rare [i a Asocia]iei Traduc\tori-
lor Literari Polonezi. Coautoare a
programului festivalului „Odna-
lezione w t umaczeniu“ [„Found
in Translation“]. 

Carlos Wynter Melo

Provoc\rile editoriale cu care m\
confrunt `n ]ara mea sunt nume-
roase, dar cele mai importante
sunt legate de cadrul legal [i apli-
carea acestuia. Cultura nu este de-
loc ajutat\, nu avem legi care s\ o
protejeze ori s\ `ncurajeze consu-
mul cultural. 

Chiar dac\ Panama a semnat
Conven]ia de la Verna pentru pro-
tec]ia operelor literare [i artistice
[i sus]ine mai multe tratate, are
de fapt un cadru institu]ional foar-
te lax. Preocupat\ de lupta de a-[i
dezvolta economia, Panama a sa-
crificat reglement\ri care ar oferi
cet\]enilor s\i un cadru comun de
securitate juridic\.  

Carlos Wynter Melo este recu-
noscut na]ional [i interna]ional
pentru scrierile sale. ~n 2007 a fost
nominalizat ca unul dintre cei
mai importan]i tineri scriitori la-
tino-americani, `n cadrul Bogota
39. La cea de-a 25-a edi]ie a Târgu-
lui Interna]ional de Carte de la

Guadalajara (2012), a fost numit
unul dintre cele 25 Cele mai bine
]inute secrete din America La-
tin\. A publicat trei romane [i
mai multe c\r]i de proz\ scurt\.
Este [i editor. 

Adil Olluri

~n ]ara mea exist\ multe provo -
c\ri atunci când vorbim de tip\ -
rirea unei c\r]i sau a unei publi-
ca]ii literare. Kosovo este o ]ar\
mic\ [i s\rac\. De aceea, pia]a de
carte este foarte mic\ [i foarte
tân\r\ – poate chiar cea mai
tân\r\ din Europa.

~n fiecare zi ne confrunt\m cu
dificult\]i legate de zona editori-
al\. Ne chinuim s\ public\m o
carte sau o revist\, ne e greu s\ o
distribuim prin ]ar\, nu sunt prea
multe fonduri alocate pentru
acest lucru.

Cu toate acestea, se public\ `n
Kosovo opere [i reviste cu valoare
artistic\ [i cultural\. Ne `nc\p\ -
]ân\m s\ men]inem un nivel al
publica]iilor. Eu, de exemplu, ca
editor al unei reviste cu tradi]ie
din Kosovo, una dintre cele mai
vechi publica]ii literare („Jeta e

re“, 1949), prioritizez `n spa]iul
acesteia literatura scris\ de autori
autohtoni. Sigur, insist\m s\ pu -
blic\m [i texte traduse din lite -
ratura universal\, dar promov\m
cu prec\dere literatura din Koso-
vo. Din punctul meu de vedere,
succesul unei reviste este dat de
ceea ce produce la nivel local. 

Adil Olluri (1984) este scriitor
[i critic literar. A publicat un ro-
man, Bartësi i shpirtrave të përzë-
në (Purt\torul sufletelor exilate,
2015) [i un volum de proz\ scurt\,
Shumë rrugë dhe një rënie (Multe
drumuri [i un declin, 2013). Proze-
le sale scurte au fost traduse `n
mai multe limbi, printre care ita-
lian\, german\, englez\, ceh\, slo-
ven\ [i bulgar\. De asemenea, a
scris [i dou\ volume de critic\ li-
terar\, Trilogjia postmoderne
(Trilogia postmodern\, 2011) [i
Romani postmodern shqiptar (Ro-
manul albanez postmodern, 2011),
pentru al doilea fiindu-i decernat
Premiul Na]ional pentru cea mai
bun\ carte de critic\ literar\. Este
membru al Uniunii Scriitorilor
din Kosovo.

Gociante Patissa

Distribu]ia este cea mai mare pro-
vocare din peisajul literar angolez. 

Avem peste 20 de milioane de lo-
cuitori, dar tirajul unui titlu este,
`n medie, doar 1000 de exemplare. 

~n plus, nu avem o industrie a
hârtiei, a[a c\ totul depinde de im-
port. Unele edituri se duc s\-[i
tip\reasc\ volumele `n Brazilia
sau Portugalia, pentru a ob]ine
pre]uri mai mici. ~ns\, `n acest
caz, `ntâmpin\ alte probleme,
cum ar fi taxe vamale [i impozite. 

Din aceste motive, dar [i din al-
tele, c\r]ile au devenit un soi de
lux pentru un num\r important
de cet\]eni, lucruri pe care nu [i le
permit. 

Gociante Patissa (1978), scriitor
[i jurnalist independent, colabo-
reaz\ la diverse publica]ii cultura-
le angoleze, traduce (ubundu, por-
tughez\, englez\) [i se implic\ `n
proiecte sociale de voluntariat.
Scrie pe blogul http://angode-
bates.blogspot.ro/. ~n 2012, i s-a de-
cernat Premiul Regiunii Bengue-
la pentru Cultur\ [i Art\. Este
membru al Uniunii Scriitorilor
din Angola.

Sam Perera

Misiunea editurii Perera-Hussein
este aceea de a aduce scriitur\ mo-
dern\ pe pia]a local\ din Sri Lan-
ka. Pentru a face acest lucru,
avem anumite standarde legate de
stil. Cu toate acestea, scriitorii la
`nceput de drum, cu prec\dere,
simt c\ [i-au [lefuit scriitura pân\
când cartea lor a devenit capodo-
per\, astfel `ncât nu sunt dispu[i
s\ lase pe nimeni s\ o modifice.
Ceea ce este `n regul\ pân\ `n mo-
mentul `n care autorii `ntâlnesc
editorii – ̀ n clipa aceea, creativita-
tea [i vandabilitatea se ciocnesc.
Editorii se chinuie s\ `i conving\
pe autori c\ munca lor ar avea de
câ[tigat `n urma edit\rii [i c\
acest lucru ar fi `n interesul scrii-
torului. Inevitabil, oricât de dur\
este lupta, vocea editorului va
reu[i s\ se impun\, pân\ când au-
torul va fi recunoscut ca fiind un
scriitor de renume mondial.

Cealalt\ problem\ pe care o
`ntâmpin\m este limba. Sri Lanka
este `mp\r]it\ `n trei grupuri lin-
gvistice, sinhala fiind cel mai ma-
re, urmat de tamil, cu cel englez
care le une[te, dar r\mâne `n
urm\. ~n toate cele trei limbi
exist\ opere originale. Cu toate
acestea, de[i are cea mai mic\ cot\
din pia]a local\, engleza este per-
ceput\ ca mijloc prin care opera
scris\ autohton\ poate accesa
`ntreaga lume. A[a c\ mul]i autori
din Sri Lanka `ncearc\ s\-[i adap-
teze operele astfel `ncât s\ imite
stilurile autorilor americani sau
englezi, pentru a ajunge la publi-
cul str\in, pentru a fi pe gustul
acestuia. Dar cine este acest public
imaginat? Noi credem c\ este mai
bine s\ se scrie pentru un public
local. Apoi, dac\ cititorii rezo-
neaz\ la nivel interna]ional cu
scrierile tale este, desigur, cu atât
mai bine. Dar dac\ opera [i scrii-
tura nu reflect\ cine e[ti, atunci
autenticitatea are de suferit.

Sam Perera este comanditarul
editurii independente de succes
Perera-Hussein din Sri Lanka.

Provoc\ri editoriale 
din cinci col]uri ale lumii
Spuneam `n paginile anterioare c\ turul de
studiu de la Târgul Interna]ional de Carte de la
Frankfurt 2016 a reunit `n Germania un grup de
dou\zeci [i doi de profesioni[ti din domeniul
editorial. Diversitatea a fost cuvântul-cheie [i
motivul principal pentru care discu]iile purtate

`n cadrul acestui grup, de-a lungul unei s\p -
t\mâni `ntregi din octombrie, au fost animate,
fructuoase [i incitante. ~ntr-un fel sau altul,
fiecare ]ar\ din lume se confrunt\ cu tot soiul
de probleme `n ceea ce prive[te pia]a de carte
local\, `n era tehnologiei. De aceea am strâns

pentru „Suplimentul de cultur\“ cinci co -
mentarii succinte `n leg\tur\ cu provo c\ rile
editoriale pe care participan]ii la aceast\
c\l\torie tematic\ le `ntâmpin\ `n ]\rile lor.
Poate c\, dup\ ce ve]i citi aceste câteva
rânduri, nu ve]i mai avea „complexul România“. 



www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XII » NR. 543 » 12 – 18 noiembrie 2016

special  «  11  

VINERI, 18 NOIEMBRIE

l Ora 14.00
Liviu Mali]a, Literatura eretic\. Texte
cenzurate politic `ntre 1949 [i 1977
Invita]i: Ion Vartic, Ion Bogdan Lefter
Moderator: George Neagoe

l Ora 15.00
Gabriel Klimowicz, Nunta
Invitat: Dan C. Mih\ilescu
Moderatoare: Ana-Maria T\bârc\

l Ora 15.30
Mircea Pric\jan, Calitatea luminii
Invita]i: Carmen Mu[at, Bogdan-
Alexandru St\nescu
Moderator: Adrian Botez

l Ora 16.00
Adrian Alui Gheorghe, Luna Zadar
Invita]i: R\zvan Voncu, Vasile Spiridon
Moderatoare: Ana-Maria T\bârc\

l Ora 16.30
William Totok, Elena-Irina Macovei,
~ntre mit [i bagatelizare. Despre recon-
siderarea critic\ a trecutului, Ion Ga-
vril\ Ogoranu [i rezisten]a anticomu-
nist\ din România
Invita]i: Sabina Fati, Ion Bogdan 
Lefter, Horia Bozdoghin\
Moderator: Adrian {erban

l Ora 17.00
Lavinia Brani[te, Interior zero
Invita]i: Costi Rogozanu, Bogdan-
Alexandru St\nescu
Moderator: Adrian Botez

l Ora 17.30
Tudor Ganea, Cazemata
Invitat: Bogdan-Alexandru St\nescu
Moderatoare: Eli B\dic\

l Ora 18.00
Ciprian M\ce[aru, Trecutul e `ntot-
deauna cu un pas `naintea ta
Invitate: Lumini]a Corneanu, Dana
P`rvan
Moderatoare: Eli B\dic\

l Ora 18.30
Veronica D. Niculescu, Spre v\i 
de jad [i s\lb\]ie

Invita]i: Adina Dini]oiu, Bogdan-
Alexandru St\nescu, Cosmin Ciotlo[
Moderatoare: Eli B\dic\

l Ora 19.00
Toma de Aquino, Summa theologica.
Volumul III
Invita]i: Ioana Costa, Wilhelm Danc\,
Alexander Baumgarten
Moderator: Adrian {erban

SÂMB|T|, 19 NOIEMBRIE

l Ora 12.00
Adam Burakowski, Dictatura lui Nico-
lae Ceau[escu (1965-1989). Geniul
Carpa]ilor
Invita]i: Agnieszka Skieterska, Armand
Go[u
Moderator: Adrian {erban

l Ora 12.30
Seria de autor Gheorghe Cr\ciun
Doi `ntr-o carte (f\r\ a-l mai socoti pe
autorul ei). Fragmente cu Radu Petres-
cu [i Mircea Nedelciu
Imagini, litere [i documente de 
c\l\torie
Invita]i: Carmen Mu[at, Paul Cernat,
Adrian L\c\tu[
Moderator: Ovidiu {imonca

l Ora 13.00
Cristian Tudor Popescu, Via]a [i 
Opera
Moderator: Adrian {erban
* Evenimentul va avea loc la standul
Dacia.

l Ora 13.00
Ileana M\l\ncioiu, Am reu[it s\ r\mân
eu `ns\mi
Invita]i: Marta Petreu, Eugen Negrici
Moderator: George Neagoe

l Ora 13.30
Biblioteca Polirom
Vladimir Nabokov, Scrisori c\tre Vera
Invita]i: Veronica D. Niculescu, Dana
P`rvan, Mircea Mih\ie[
Javier Marías, Chipul t\u mâine. Venin
[i umbr\ [i adio
Invita]i: Iulia Popovici, Andrei Ionescu

Moderator: Bogdan-Alexandru 
St\nescu

l Ora 14.30
Mircea Mih\ie[, Ulysses, 732. Roma-
nul romanului
Invitat: Horia-Roman Patapievici
Moderator: Adrian {erban

l Ora 15.00
Dan Alexe, ~n punctul lui rebbe G.
Invitat: Bedros Horasangian
Moderatoare: Ana-Maria T\bârc\

l Ora 15.30
Vasile Ernu, Mic\ trilogie a marginali-
lor. Bandi]ii
Invita]i: Eugen Istodor, Bogdan-
Alexandru St\nescu
Moderator: Adrian Botez

l Ora 16.00
Ruxandra Cesereanu, Fugarii. Evad\ri
din `nchisori [i lag\re `n secolul XX
Invita]i: Ion Bogdan Lefter, Radu 
Paraschivescu
Moderator: Adrian {erban

l Ora 16.30
Biblioteca Polirom
Ian McEwan, Coaj\ de nuc\
Invita]i: Cristian Teodorescu, Dan
Croitoru
Moderator: Bogdan-Alexandru 
St\nescu

l Ora 17.00
Matei Florian, Cexina Catapuxina
Invitate: Luiza Vasiliu, Lavinia 
B\lulescu
Moderatoare: Eli B\dic\

l Ora 17.30
Radu Pavel Gheo, Disco Titanic
Invita]i: Radu Paraschivescu, Robert
{erban
Moderatoare: Eli B\dic\

l Ora 18.00
Robert {erban (coord.), Scriitori la
poli]ie
Invita]i: autorii [i coordonatorul volu-
mului
Moderator: Adrian Botez

l Ora 19.00
Biblioteca Polirom
Charles Bukowski, Dragoste la 17,50$
Invita]i: Marius Chivu, Cristian 
Neagoe
Moderator: Bogdan-Alexandru 
St\nescu

DUMINIC|, 20 NOIEMBRIE

l Ora 12.00
Varujan Vosganian, Copiii r\zboiului
Invitat: Alex. {tef\nescu
Moderator: R\zvan Voncu

l Ora 12.30
Marius Oprea, Turma p\storului mut
Invita]i: Nora Iuga, Ovidiu {imonca
Moderatoare: Ana-Maria T\bârc\

l Ora 13.00
Bogdan Suceav\, Republica
Invita]i: Lumini]a Corneanu, Florin 
Iaru, Paul Cernat
Moderatoare: Claudia Fitcoschi

l Ora 13.30
C\t\lin Partenie, Alfred Bulai (coord.),
In Fiction We Trust
Invita]i: Ioana Pârvulescu, Mircea Du-
mitru
Moderator: Adrian {erban

l Ora 14.00
Marta Petreu, Genera]ia ’27 `ntre Ho-
locaust [i Gulag. Mircea Eliade [i
Klaus Mann despre genera]ia tân\r\
Invitat\: Ileana M\l\ncioiu
Moderator: Adrian {erban

l Ora 14.30
Biblioteca Polirom
Haruki Murakami, Meseria de romancier
Invita]i: Ioana Bâldea-Constantinescu,
Cezar Paul-B\descu
Moderator: Bogdan-Alexandru 
St\nescu

l Ora 15.00
Octavian Soviany, N\luca
Invitate: Nora Iuga, Bianca Bur]a-
Cernat
Moderator: George Neagoe

GAUDEAMUS 2016
PROGRAM DE EVENIMENTE POLIROM {I CARTEA ROMÂNEASC|
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12  »  special

Nout\]ile Editurilor Polirom
[i Cartea Româneasc\ 
la Gaudeamus 2016

Noi titluri Polirom semnate de
câ]iva dintre cei mai aprecia]i
scriitori români contemporani –
Varujan Vosganian (Copiii r\zbo-
iului), Gheorghe S\s\rman (Ade -
v\rata cronic\ a mor]ii a lui Ye-
sua Ha-Nozri ), Bogdan Suceav\
(Republica ), Marius Oprea (Tur-
ma p\storului mut), Dan Alexe (~n
punctul lui rebbe G.), Radu Pavel
Gheo (Disco Titanic), Vasile Ernu
(Bandi]ii ), Matei Florian (Cexina
Catapuxina), Lavinia Brani[te
(Interior zero), Mircea Pric\jan
(Calitatea luminii) – vor fi lansate
la standul editurii din cadrul
edi]iei cu num\rul 23 a târgului.

Seria de autor Gheorghe Cr\ -
ciun, unul dintre cele mai presti-
gioase proiecte editoriale Poli -
rom-Cartea Româneasc\, conti nu\
cu dou\ noi volume – Doi `ntr-o
carte (f\r\ a-l mai socoti pe au-
torul ei. Fragmente cu Radu Pe-
trescu [i Mircea Nedelciu) [i
Imagini, litere [i documente de
c\l\torie – , iar unul dintre cei mai
reprezentativi autori Cartea Ro -
mâneasc\, Octavian Soviany, lan -
seaz\ un nou roman: N\luca.

Noi titluri ap\rute `n colec]ia
„Biblioteca Polirom“, cel mai im-
portant proiect editorial autohton
dedicat traducerilor din literatura
universal\, vor fi lansate `n ca -
drul Târgului de Carte Gaudea-
mus, edi]ia 2016.

Fie c\ vorbim despre c\r]i esen -
]iale din literatura universal\,
semnate de autori consacra]i – Ja-
vier Marías (Chipul t\u mâine.
Venin [i umbr\ [i adio, traducere
de Andrei Ionescu), Charles Bu-
kowski (Dragoste la 17,50$, tradu-
cere de Cristian Neagoe), Cesare
Pavese, Eric Maria Remarque, Ju-
nikiro Tanizaki (Jurnalul unui
b\trân nebun, traducere de Mag-
da Ciubancan), Ida Simons –, fie
c\ vorbim de vocile [i tendin]ele
noi din literatura universal\ de
ast\zi – Jón Kalman Stefánsson,
David Duchovny, Irina Teodores-
cu, Philippe Besson, Simon Libe-
rati, Michele Mari, Susan Abulha-
wa –, dar [i de seriile de autor 
dedicate unora dintre cei mai re-
prezentativi autori pentru colec -
]ia de traduceri a editurii (Vladi mir
Nabokov – Scrisori c\tre Vera,
traducere de Veronica D. Nicules-
cu; Haruki Murakami – Meseria
de romancier, traducere de An-
dreea Sion), „Biblioteca Polirom“
`[i `ntâmpin\ fanii la aceast\
nou\ edi]ie Gaudeamus cu cei
mai `ndr\gi]i autori, cele mai
râvnite c\r]i, toate aflate la redu -
cere (20-30%). 

~n ceea ce prive[te sfera nonfic-
tion, cititorii vor g\si la standul
Polirom de la Gaudeamus noi ti-
tluri semnate atât de autori
români, cât [i str\ini: Ileana M\ -
l\ncioiu (Am reu[it s\ r\mân eu
`ns\mi), Marta Petreu (Genera]ia
’27 `ntre Holocaust [i Gulag. Mir-
cea Eliade [i Klaus Mann despre
genera]ia tân\r\), Ruxandra Ce-
sereanu (Fugarii. Evad\ri din
`nchisori [i lag\re `n secolul XX),
Mircea Mih\ie[ (Ulysses, 732. 

Romanul romanului), Bill Bryson
(1927. O var\ care a schimbat
lumea, traducere de Ioana Aneci),
Patrick Saint-Paul (Oamenii-
[obolani. ~n subteranele interzise
ale Chinei, traducere de Nicolae
Constantinescu), Louisa Lim (Re-
publica Popular\ a Amneziei.
Tiananmen 1989, traducere de
Ovidiu-Gheorghe Ru]a).

Fanii lui Cristian Tudor Popes-
cu vor putea ob]ine autografe pe

cel mai recent volum al celebrului
scriitor [i jurnalist, Via]a [i Ope-
ra, antologie de autor plus texte
inedite, ce adun\ o mare diversi-
tate de teme, de la literatur\, film,
politic\, religie, sport, la mici
`ntâmpl\ri din via]a de zi cu zi,
u[or de trecut cu vederea, dar im-
presionante `n simplitatea lor. 

~n perioada 16-20 noiembrie
2016 va avea loc cea de-a XXIII-a
edi]ie a Târgului Interna]ional

Gaudeamus – Carte de ̀ nv\]\tur\,
ce se va desf\[ura `n Pavilionul
Central Romexpo din Bucure[ti.

Editurile Polirom [i Cartea
Româneasc\ vor fi prezente la
aceast\ edi]ie Gaudeamus cu pes -
te 1000 de titluri, cu reduceri de
pre] [i oferte speciale accesibile
publicului larg. Nelipsite vor fi
c\r]ile la pre]ul de 10 lei, dar [i re-
ducerea de 20-30% pentru vo -
lumele prezente la stand.

Editura Polirom vine cu o ofert\
impresionant\ de literatur\ român\ la
edi]ia din acest an a Târgului de Carte
Gaudeamus, continuându-[i astfel
unul dintre cele mai importante

demersuri editoriale: publicarea,
difuzarea [i promovarea scriitorilor
români contemporani, direc]ie des -
chis\ prin lansarea colec]iei „Ego.
Proz\“ `n anul 2004, continuat\ `n

2007 cu lansarea proiectului editorial
„Fiction Ltd.“, dar [i cu ini]ierea, `n
anul 2008, a prestigioasei colec]ii
„Opere“, precum [i a seriilor de 
autor Polirom.



Campania „Oamenii Timpului“
anun]\ cele 50 de nume [i proiecte
care intr\ `n competi]ia final\
pentru cele zece trofee ale cate-
goriilor Literatur\, Arte, Educa -
]ie [i cercetare, Societate civil\,
Diploma]ie public\, Memorie [i
istorie, Jurnalism, Tinere valori,
S\n\tate [i Antreprenoriat. 

Pe data de 15 octombrie s-a
`ncheiat perioada `n care au putut
fi f\cute din partea publicului
propuneri pe platforma oamenii -
timpului.ro. Acestea, `n num\r de
aproximativ 600, au intrat `ntr-un
proces riguros de selec]ie `n
cadrul redac]iei revistei de cul-
tur\ contemporan\ „Timpul“, iar
membrii Juriului Na]ional au
ales din dosarele transmise de
redactori câte cinci nominaliza]i
pentru fiecare categorie. La fel ca
la edi]iile precedente, finali[tii
vor putea fi sus]inu]i prin vot on-
line (`n perioada 10 noiembrie – 5
decembrie). Juriul Na]ional se va

`ntruni la Ia[i pe data de 16 decem-
brie pentru a desemna cei zece
câ[tig\tori ai trofeelor „Oamenii
Timpului“.

Juriul Na]ional al Campaniei
„Oamenii Timpului“, edi]ia a III-a,
are urm\toarea componen]\: poe-
tul, eseistul [i traduc\torul Radu
Vancu (Literatur\), jurnalistul
cultural [i muzicologul C\t\lin
Sava (Arte), academicianul [i rec-
torul Universit\]ii „Babe[-Bo-
lyai“ din Cluj-Napoca, Ioan-Aurel
Pop (Educa]ie [i cercetare), pia-
nista Raluca {tirb\], pre[edinte al
Societ\]ii Interna]ionale „George
Enescu“ din Viena, ini]iator al
salv\rii Casei lui George Enescu
de la Mih\ileni (Societate civil\),
pre[edintele Festivalului Inter-
na]ional de Teatru de la Sibiu,
Constantin Chiriac (Diploma]ie
public\), cercet\torul [tiin]ific `n
cadrul Institutului de Istorie „Ni-
colae Iorga“ al Academiei Româ-
ne Mioara Anton (Memorie [i isto-
rie), jurnalistul francez de origine

român\ Nicolas Don (Jurnalism),
managerul interimar al Operei
Na]ionale Române Bucure[ti Bea-
trice Rancea (Tinere valori),
pre[edintele de onoare al Socie -
t\]ii Române de Neurochirurgie
[i membru titular al Academiei de
{tiin]e Medicale din România,
Alexandru-Vlad Ciurea (S\n\ta-
te) [i omul de afaceri Bogdan
Pi]igoi (Antreprenoriat). Pre[e -
din tele Juriului Na]ional este Da-
niel {andru, director onorific al
revistei de cultur\ contemporan\
„Timpul“, Secretar de Stat, Coor-
donator al Departamentului Cen-
tenar, Cancelaria Primului-Mi-
nistru.

Cei 50 de finali[ti din cadrul
Campaniei Oamenii Timpului,
`mp\r]i]i `n cele zece categorii,
sunt:

Literatur\: Tudor Cre]u, Da-
niel Vighi, Livia Cotorcea, Mircea
C\rt\rescu, Mircea Mih\ie[.

Arte: Alexandra Conunova-

Dumortier, Sorin Purcaru, Ma-
rian Augustin Ioan, Remus Azoi -
]ei, Lucian Nastas\-Kovács.

Educa]ie [i cercetare: Viviana
Gr\dinaru, Sergiu Pa[ca, Corne-
liu Birtok B\neas\, Elif Memet,
C\t\lin Brahonschi.

Societate civil\: Ciprian Cio-
can (Funda]ia Comunitar\ Sibiu),
Alina Vasea (Asocia]ia „D\ruie[ -
te Aripi“), Marian Damoc (Ro-
manian Youth Movement for De -
mocracy), Lucia Cucu (ANTEM),
Echipa Centrului Ra]iu pentru
Democra]ie.

Diploma]ie public\: Cornel
Ban, Constantin Necula, Vasile
G\man, Adrian Ghenie, Iordan
Gheorghe B\rbulescu.

Memorie [i istorie: Smaranda
Vultur, Victor Neumann, Metin
Omer, Tudor S\l\gean, Radu Ga-
briel Dumitrescu.

Jurnalism: Paul Radu, Flavius
Baican, Oana Ciuc\, Gabriela Ba-
iardi, Ruxandra Hurezean.

Tinere valori: Tamás Imets,

Theodor Matican, Elif Memet, Da-
vid Alexandru, echipa format\
din Adrian Conete, Tudor Popa,
Diana Canghizer, Miruna Gafen-
cu, Alex Simion.

S\n\tate: Adrian S\ftoiu, Ionu]
Poin\reanu, Constantin Tulea[c\,
Mihai Netea, echipa format\ din
Marius Moga, Cezar Ionu] C\lin,
Ileana Mariana Mate[, Mihnea
Cosmin Costoiu, Augustin Seme-
nescu, C\t\lin Gheorghe Amza.

Antreprenoriat: Sorin S`rbu [i
Andreea Pa[oi S`rbu – E-Twow
Electric Mobility, Laura Anton –
Asocia]ia No Limit Network, Oa-
na Stan – TECHIR, Dan Dr\ghici –
Dr\ghici Dental, Junior Clinic,
Safra Dental Club, Zsombor Ben-
kö – Kontrastwege SRL.

Pentru detalii suplimentare
privind personalit\]ile [i proiecte-
le `nscrise `n competi]ie, accesa]i
www.oameniitimpului.ro.
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START VOT: 50 de finali[ti `n competi]ia
pentru Trofeele „Oamenii Timpului“

Când Microsoft [i-a schimbat pro-
gramul Word, a adus o gr\m\d\ de
`mbun\t\]iri. Totodat\, a renun]at
la dou\ func]ii care fuseser\, la vre-
mea lor, revolu]ionare: func]ia Wor-
dArt, cea care ondula [i colora 
cuvintele, [i asistentul virtual al Wor-
dului, agrafa vorbitoare Clippit.

Un webdesigner din Chicago a
f\cut un site care s\ le readuc\ la
via]\. Pe internetul cel mare, site-ul
\sta exist\ pentru acela[i motiv
pentru oamenii danseaz\ salsa:
pentru c\ utilitatea nu este deloc un
criteriu, pentru c\ aduce fericire,
pentru c\ exist\ mai mult\ bucurie
`n a face decât `n a privi. Este genul
de lucru care aduce bucurie prin
simpla existen]\.

Clippit era asistentul virtual din
Word, probabil una dintre cele mai
detestate [i enervante func]ii inven-
tate vreodat\. Personaj animat, un
fel de combina]ie dintre o agraf\ [i
personalitate de pisic\, ap\rea `n
col]ul ecranului s\ ̀ [i ofere ajutorul

cu varii ac]iuni. Dac\ `ncepeai s\
tastezi „Stimat\ doam n\“, agrafa
mâ]oas\ ap\rea dintr-o parte, `nce-
pea s\ clipeasc\ des [i s\ te pri -
veasc\ insistent [i s\ `]i spun\ „Se
pare c\ scrii o scrisoare. Pot s\ te
ajut?“. R\spunsul, `n general, era
„Nu“, doar pentru c\ nu exista un
buton pentru „Nu-i treaba ta, las\-
m\-n pace“. Recent, s-a aflat c\ Clip-
pit a fost din prima perceput de
c\tre femei ca „prea masculin“ [i
„libidinos“ ̀ n sondajele f\cute ̀ nainte
de lansarea produsului. Echipa de
ingineri, predominant masculin\, a
dat din umeri [i le-a ignorat.

Cu toate astea, Clippy (cum era
poreclit nedr\g\stos) a fost primul
asistent semiinteligent aflat la dis-
pozi]ia publicului larg. Da, [tia s\
spun\ doar vreo zece lucruri. Da,
clipitul lui des din gene p\rea foarte
suspect. Da, te scotea din min]i de
fiecare dat\ când trebuia s\ ̀ l faci s\
tac\. Dar Clippy poate fi u[or con-
siderat str\mo[ul lui Google Allo,

care ̀ ]i propune cu de la sine putere
`n ce restaurant s\ te `ntâlne[ti cu
prietenii când simte c\ vorbi]i de-
spre asta; sau chiar unchiul mai en-
ervant al lui Siri, pe care o po]i
`ntreba despre o mul]ime de lu-
cruri, inclusiv despre sensul vie]ii
[i unde po]i s\ ascunzi un cadavru.

WordArtul a fost [i el destestat,
dar nu de c\tre utilizatorii obi[ -
nui]i, ci de designeri. Cu WordArt
era deodat\ la `ndemâna oricui s\
faci ceva „frumos“. 

Cuvinte obi[nuite, titlurile de
rapoarte [i citatele din tema la com-
punere puteau deodat\ s\ arate mai
interesant. S\ fie colorate ca un cur-
cubeu, arcuite, ondulate ca un val
sau pronun]ate [i puternice. Un ti-
tlu insipid de raport putea s\ arate
ca titlul unui afi[ de Hollywood. O
colec]ie de lucruri oarecare deve-
neau exotice doar pentru c\ erau
scrise multicolor. ~ntâmpinat cu en-
tuziasm, WordArt a `nceput s\ fie
atât de folosit `ncât a devenit 

omniprezent [i agasant. Dintr-o
revo lu]ie a `nfrumuse]\rii docu -
men  telor, a ajuns metafora lipsei de
inspira]ie [i profesionalism.

Au f\cut parte din vie]ile noastre
[i apoi au disp\rut. Site-ul pe care

v\ pute]i bucura din nou de Wor-
dArt [i Clippit este http://make-
wordart.com/. Este amuzant pentru
cinci minute, dar, `ntr-o zi obi[ nui -
t\ din lumea „post“, pân\ [i cinci
minute sunt un miracol.

~n diminea]a de dup\, a[ prefera s\ las deoparte tot ce pare a fi subiect serios. Fe -
minisme, liberalisme, tehnologisme, aforisme despre impactul social media, ecolo -
gisme, electorisme – exist\ un moment pentru ele, dar nu este \sta. ~n diminea]a 
de dup\, este nevoie de ceva care s\ `mi redea `ncrederea `n lume. {i am g\sit: 
cineva a re`nviat doi prieteni vechi, pierdu]i odat\ cu Microsoft Office-ul vechi.

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Arta pierdut\ a cuvintelor
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Cum Donald Trump l-a creat pe Donald 
Trump ([i a p\c\lit Hollywood-ul s\-l ajute)
Noul pre[edinte al
Statelor Unite nu are `n
spate o lung\ carier\
politic\, ci un num\r
record de apari]ii `n
media: o imagine for -
mat\ `n câteva decenii
prin prezen]a aproape
continu\ `n seriale TV,
filme, documentare,
concursuri de frumuse]e
[i chiar concursuri de
wrestling.

Totul a `nceput odat\ cu anii ’80
când Trump, multimiliardar, scoa -
te pe pia]\ c\r]i care `i glorific\
persoana, c\r]i cu titluri pe m\su-
ra egoului s\u [i care se vând `n
milioane de exemplare. Este mo-
mentul când Trump ajunge pe co-
perta revistei „Time“.

Din acel moment, Trump `[i
`ncepe saga pe micile [i marile
ecrane, cu un cameo `n sitcomul
The Jeffersons. De acum `nainte,
fostul pre[edinte `ncepe s\ con-
struiasc\ un personaj public impo-
sibil de evitat, care activeaz\ peste
trei decenii: un miliardar new-yor-
kez ale c\rui via]\ [i atitudine
sunt cât se poate de exagerate.

Trump, `n pielea lui Donald
Trump, este peste tot – `n seriale
TV (D\daca, Prin]ul din Bel-Air,
Totul despre sex), `n filme (Sin-
gur acas\ 2, Zoolander etc.), `n 

interviuri la marile talk-show-uri,
la concursuri de frumuse]e, `n fai-
moasa emisiune The Apprentice.
~n dreptul s\u, imdb.com listeaz\
cu sutele apari]iile sale. ~n 80 la

sut\ dintre acestea, `[i joac\ pro-
priul rol sau, mai degrab\, rolul
pe care l-a ales pentru public.

„A oferit cu jubila]ie un vis
americanilor din clasa de mijloc,
cei care `ntotdeauna i-au iubit pe
boga]i“, explic\ Laure Mandevil-
le, corespondenta american\ a
ziarului „Le Figaro“.

Trump, spune „The New York
Times“, a devenit un „simbol al
averii, al lipsei de mil\ [i al New
York City“. A lucrat cu aten]ie la
crearea acestui personaj aproape
mitologic. ~nainte de apari]ia sa ̀ n
D\daca, de exemplu, Peter Marc
Jacobson a primit o not\ din par-
tea lui Trump prin care acesta `i
cerea s\ `i schimbe prezentarea
din „milionar“ `n „miliardar“. O
nuan]\ important\ pentru Trump.
„E bizar [i complet narcisist ca ci-
neva s\ cear\ a[a ceva `ntr-un sit-
com“, a comentat Jacobson.

„Orice ai spune despre Trump,
omul este foarte versat `n mecani-
ca televiziunii“, scria criticul Ja-
mes Poniewozik anul trecut. „{tie
`n ce presiune lucreaz\ produc\ -
torii, [tie ce audien]e poate aduce el
personal [i [tie ce avantaj `n ofer\
aceste audien]e `n negocieri.“

Iar acest vis [i acest personaj
sunt sus]inute din plin de mass-

media american\, Trump devenind
`nc\ din anii ’90 un r\sf\]at al tele-
viziunilor din SUA. Ast\zi, ace-
lea[i institu]ii media sunt cele ca-
re nici nu vor s\ aud\ de el [i care
l-au bombardat (inutil, dup\ cum
s-a v\zut) toat\ campania electo-
ral\, confruntate cu mitul popular
Donald Trump, mit la care au lu-
crat deplin pentru a-l promova [i
`n a c\rui capcan\ s-au pomenit
prinse acum.

Iar Trump nu [i-a ascuns nicio-
dat\ ideea de a candida la pre[e -
din]ie, `nc\ de la sfâr[itul anilor
’80, `n talk-show-uri precum cele
ale lui Oprah Winfrey sau David
Letterman. Probabil c\ foarte pu -
]ini sunt cei care l-au crezut, la
vremea respectiv\.

Hollywood-ul, care ast\zi `l
ur\[ te, l-a celebrat acum câ]iva ani
cu o stea pe Hollywood Walk of Fa-
me – monument al gloriei trum-
piene ce a fost vandalizat ̀ n cursul
campaniei.

Aproape normal, `n tot acest
vârtej al culturii populare cel mai
mare du[man al lui Trump a fost
tot Donald Trump, m\car `ntr-o
singur\ ocazie: `n 1989, când Do-
nald a primit o Zmeur\ de Aur
pentru apari]ia sa (`n propriul s\u
rol) ̀ n comedia Ghosts Can’t Do It.

~n afar\ de Clint Eastwood, ale c\rui
simpatie [i sus]inere pentru Donald
Trump au fost limpezi, arti[tii ame -
ricani au luat o pozi]ie furibund contra
magnatului imobiliar ajuns acum
pre[edinte al SUA.

Deja la Hollywood bate un vânt de disperare, iar
detractorii lui Trump s-au pr\bu[it pur [i simplu pe
re]elele de socializare `n primele momente ale
anun]\rii victoriei.

Pentru Chris Evans, interpretul lui Captain Ameri-
ca, „a fost o noapte jenant\ pentru America. Am l\sat
un propagator al urii s\ ne conduc\ na]iunea. 
Ne-am pus viitorul ̀ n mâinile unui tiran. Sunt devastat“.

Romancierul Douglas Kennedy este mai rafinat –
„Pe lâng\ Trump, George W. Bush e Châteaubriant!“ –
, `n vreme ce regizorul Judd Apatow este mai vehe-
ment: „E un proprietar de casino care ar smulge cu
bucurie ultimul b\nu] al unei b\trâne“.

Unii par a fi gata de ac]iuni extreme. Mia Farrow
a anun]at c\ va p\r\si Statele Unite: „Deja mi-am
preg\tit pa[aportul pentru Irlanda“. Nu este singura.

Despre multe alte vedete ale Hollywood-ului, media a
anun]at c\ acestea ar inten]iona s\ `[i mute domici-
liul peste hotare `n caz de victorie a controversatului
republican. Printre ace[tia se num\r\ Barbra Strei -
sand, Bryan Cranston, Miley Cyrus, Lena Dun ham,
Amy Schumer, Jon Stewart, Cher, Chelsea Han-
dler, Samuel L. Jack son („I’m moving my black ass
to South Africa“), Whoopi Goldberg, Neve Camp -
bell etc.

De-a lungul `ntregii campanii electorale, arti[tii
de la Hollywood, muzicieni [i scriitori, au luat o
pozi]ie ferm\ contra lui Donald Trump. Au devenit
virale mesajele extrem de violente ale lui Robert De
Niro contra magnatului imobiliar.

Dintre to]i, doar Clint Eastwood a uimit (nu foarte
tare) prin pozi]ia sa ferm\ pro-Trump, denun]ând
`ntr-un interviu obsesia „politically correct“ [i
sus]inerea „liniei Obama“. 

A fost o atitudine ce a provocat din partea unor
publica]ii reac]ii de genul „era de a[teptat asta din
partea unui macho violent [i misogin, ca inspectorul
Harry, agitându-[i pistolul Magnum 44“. Un gest ca-
re a confirmat, `ntrucâtva, atitudinea celor care 
l-au convins pe Dirty Harry s\ `l sus]in\ pe Trump.

Trump pre[edinte.
Hollywood-ul tremur\
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Pe vremea când Familia
Simpson prezicea victoria
lui Donald Trump

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

PE SCURT
n Filmul biografic despre Freddie Mercury [i-a g\sit un nou in-

terpret pentru rolul principal. Dup\ „dezertarea“ lui Sacha Baron
Cohen, noul ales s\ joace rolul lui Mercury este Rami Malek, vedeta
serialului Mr. Robot. Filmul, care ar putea purta titlul Bohemian
Rhapsody, este un proiect intrat ̀ n lucru de mult timp, dar lovit per-
manent de multe probleme. ~n prezent, Bryan Singer (saga X-Men)
negociaz\ pozi]ia de regizor.

n Scenaristul [i regizorul Max Landis va scrie [i realiza o ver -
siune modern\ a clasicului horror An American Werewolf in Lon-
don, realizat `n 1981 de c\tre tat\l s\u, John Landis. 

n „La un anume nivel, pove[tile cu supereroi sunt fasciste“, a co-
mentat pe Twitter Joss Whedon, regizorul celui mai de succes film
cu supereroi, The Avengers. „~mi plac aceste pove[ti, dar remarca]i
c\, de[i apreciez pove[tile cu oameni care se autodep\[esc, detest
ideea unui mic grup care se consider\ superior masei.“

n A `ncetat din via]\, la vârsta de 87 de ani, francezul Jean-
Jacques Perrey, pionier al muzicii electronice. Primele sale experi-
mente muzicale cu instrumente electronice dateaz\ `nc\ din anii
1950, `nainte de inventarea sintetizatorului Moog.

nLa dou\ s\pt\mâni dup\ ce Bob Dylan a primit Nobelul pentru
literatur\, la Londra s-a deschis o expozi]ie retrospectiv\ cu
tablouri, acuarele [i desene realizate de celebrul muzician ameri-
can. Operele prezentate au fost realizate de Dylan ̀ n ultimii ani, dar
interesul acestuia pentru artele plastice a `nceput `nc\ din anii ’60.
Dylan recunoa[te c\ n-a f\cut din pictur\ „o obsesie“.

n „Am acceptat faptul c\ s-au sfâr[it zilele `n care s\ facem mari
turnee“, recunoa[te Geddy Lee (foto), vocalistul [i basistul trupei
Rush. ~n acela[i interviu, chitaristul Alex Lifeson spune c\ acest lu-
cru „este okay“, mai ales dup\ ce bateristul Neil Peart s-a descris
drept „pensionat“. Rush tocmai au terminat anul trecut un uria[
turneu american, denumit R40.

„A fost un avertisment pentru
America“, spune Greaney revistei
„The Hollywood Reporter“. „Mie
mi se p\rea c\ Trump pre[edinte
este urm\torul pas logic `nainte ca
]ara s\ ating\ cel mai sc\zut nivel.
Am propus acest episod tocmai fi-
indc\ era concordant cu viziunea
unei Americi care a luat-o razna.“

La vremea respectiv\, episodul
nu a fost bine primit de mul]i fani.
Ast\zi, Dan Greaney pri me[te tele-
foane de felicitare. „Familia Simp-
son a prezentat `ntotdeauna partea
«prea-prea» a culturii ame ricane.
Victoria lui Trump este doar `ncu-
nunarea acesteia“, spune scenaris-
tul. ~n alt\ ordine de idei, serialul

Familia Simpson tocmai bate un
record: postul Fox a comandat ̀ nc\
dou\ sezoane. 

The Simpsons devine astfel un
serial care va num\ra 30 de se-
zoane [i 669 de episoade, cu 34 de
episoade mai mult decât serialul
Gunsmoke, de]in\ torul recordului
de longevi vitate de pân\ acum. 

Filmul Animale fantastice, care
va fi lansat luna aceasta, va pre-
lungi la cinema seria Harry Potter,

iar produc\torii au `ncredere `n
succesul noii produc]ii a doamnei
Rowling. S\pt\mâna aceasta, o
nou\ achizi]ie a fost anun]at\
pentru viitorul noii saga: Johnny
Depp, care se pare c\ va ap\rea
pentru scurt\ vreme `n primul
film pentru a se transforma ca
personaj principal `n viitorul
episod. Interpretul piratului Jack
Sparrow va juca `n universul
Harry Potter rolul vr\jitorului
malefic Grindewald, pomenit deja
`n romanele doamnei Rowling.
Venirea lui Depp n-a fost salutat\
cu mult entuziasm de c\tre fani.

Motivul? Povestea aceea sâcâi-
toare din prim\var\, când Johnny
a fost acuzat de violen]e domes-
tice (nedovedite) de c\tre fosta
so]ie, Amber Heard.

Foarte activ\ pe re]elele de so-
cializare, doamna Rowling s-a
pomenit interpelat\ cu privire la
acest subiect, fiind somat\ s\ se
opun\ distribuirii unui „b\rbat
care `[i bate so]ia“.

Pentru Depp, intrarea lui `n
universul Potter poate fi o gur\ de
oxigen dup\ [irul de e[ecuri co -
merciale `nregistrate `n ultimii
ani, dup\ seria Pira]ii din Caraibe.

S-a `ntâmplat `n anul 2000, `n episodul „Bart to the Future“, difuzat pe 19
martie. Ast\zi, dup\ 16 ani, scenaristul „vinovat“, Dan Greaney, spune c\
aceast\ idee i se p\rea rezonabil\, de[i lucrurile se petreceau cu patru ani
`nainte de lansarea emisiunii de succes „The Apprentice“ a lui Trump.

Piratul Jack Sparrow 
d\ n\val\ `n lumea lui 
Harry Potter. Fanii mârâie
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Spre deosebire de alte filme cu su-
pereroi, Doctor Strange mi se pare
un kitsch foarte comestibil, pen-
tru c\ metafizica e ̀ n por]ii mici [i
vine `mpachetat\ cu vizualuri
foarte interesante, cum ar fi short
cut-uri dintr-un col] al lumii 
`ntr-al tul, iar actorii par n\scu]i
pentru rolurile lor. Cu asta a[ pu-
tea `mpacheta [i pleca, dar mai
stau o ]âr\. 

Doctor Strange e mai agreabil
decât Inception nu doar pentru c\
efectele vizuale sunt mai specta-
culoase [i, din punctul meu de ve-
dere, acordate mai bine cu sub-
stan]a filmului decât la Nolan, dar
mai ales pentru c\ n-are fumurile
lui Inception. Filmul lui Nolan ve-
nea cu o morg\ extraordinar\ [i
mul]i i-au dat oricum ap\ la
moar\. Doctor Strange n-are
ambi]uri metafizicoide. Chiar
dac\ are [i el un miez de genul
\sta (na! asta-i epoca), metafizicul
e scuturat de fulgi [i pene [i servit
`ntr-o variant\ suficient de soft cât
s\ nu par\ nici prea mult, nici
prea pu]in, ba chiar s\ par\ c\ are
sens. Neurochirugul c\ruia i se
modific\ paradigma existen]ial\
când descoper\ `n Katmandu,

dup\ un accident care i-a nenoro-
cit mâinile, ni[te ciuda]i care
sus]in c\ pot trece dintr-o realitate
`n alta manevrând câmpuri de
energie are ceva din spectatorul
care face pe Toma necredinciosul,
tocmai pentru c\ a[teapt\ s\ fie
convins de contrariu. Personajul
lui Benedict Cumberbatch are un
sim] al autoderiziunii care `l sal-
veaz\ din multe situa]ii posibil
echivoce. La fel [i filmul. Spre de-
osebire de atâtea alte filme care
ies pe band\ la Hollywood [i care
par scrise de acela[i om, acesta e
bine scris, lucru care se simte mai
ales `n zonele delicate când, 
de pild\, The Ancient One, vr\ji-
toarea suprem\ jucat\ de Tilda
Swinton, `i `mp\rt\[e[te neuro-
chirugului câte ceva din secretele
cultului lor. 

De acord, povestea e mult
sub]iat\, cât s\ permit\ o conti-
nuare, [i sun\ ca un fel de introdu-
cere la un sequel care ar trebui s\
fie mai consistent, dar chiar [i a[a
e mai `nchegat\ decât la al]ii. 

Mi-a[ dori ca Tilda Swinton s\
r\mân\ `n franciz\. E una dintre
persoanele cele mai interesante
care lucreaz\ azi `n lumea filmu-
lui [i apari]ia ei d\ consisten]\
oric\rei produc]ii. Echipa care 
include, cu excep]ia lui Rachel

McAdams, numai europeni, inclusiv
pe frumosul Mads Mikkelsen (ca-
re arat\ [i e machiat ca un fel de
Cr\ias\ a Z\pezii), se leag\ foarte
bine. Ba[ca au g\sit [i un britani-
co-asiatic, Benedict Chow, care
merge bine pe zona de comic [i
echilibreaz\ flegmatic accroché-ul
ludic pe care Cumberbatch `l adu-
ce uneori.

Cred c\ o s\ ]in mult mai bine
minte acest film decât oricare al-
tul din celelalte 13 produse de Mar vel

Cinematic Universe (surprinz\tor, a
fost pe locul al zecelea din cele 14
dup\ succesul de box-office din
weekendul premierei). Curios c\
doctor Strange nu e la fel de cele-
bru ca alte personaje Marvel. 

A ap\rut pentru prima dat\ `n
1963, iar primul film cu el a fost
unul de televiziune, din 1978.
Când au intrat ca `n brânz\ [i au
preg\tit substan]a primului film,
realizatorii au ales s\ fac\ din
Mordo, personajul interpretat de

Chiwetel Eijofor, un personaj
complex, adic\ [i bun, [i r\u. ~n
benzile desenate el era cu totul
r\u [i tocmai de aceea avea o ori-
gine foarte exotic\, fiind baron
n\scut pe Vârful Mândra (!). Poate
c\-i mai bine c\ detaliul \sta nu
apare `n film. 

Doctor Strange, de Scott Derrickson.
Cu: Benedict Cumberbatch, 
Tilda Swinton, Chiwetel Eijofor, 
Rachel McAddams, Mads Mikkelsen,
Benedict Wong

Film

Iulia Blaga

Strange. Doctor Strange
~n mod ciudat, Doctor
Strange mi-a pl\cut mai
mult decât m\ a[teptam.
Nu sunt fan Inception, iar
memoria mea nu poate
birui universul Marvel –
tot timpul uit cine-i unul
sau altul, [i ce caut\ `n
peisaj. Mi-a pl\cut Ant
Man pentru jocul de per -
spective (mare/mic) [i
pentru farmecul eroului
f\r\ veleit\]i de super -
erou, dar celelalte filme
sunt `n capul meu, ca la
Balzac, o varz\ `n care
toate personajele trec
dintr-o parte `ntr-alta. 
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