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CIRIPITUL EDITORIAL

Patriarhii României:
Miron Cristea (1925-1939)
Nicodim Munteanu (1939-1948)
Justinian Marina (1948-1977)
Iustin Moisescu (1977-1986)
Teoctist Arăpașu (1986-2007)
Daniel Ciobotea (2007-)
Ideea și câteva desene legate de construirea măreței
catedrale a românilor a fost descoperită în arhiva bibliotecii
patriarhului Miron Cristea (încondeiat în memoriile lui I.G.
Duca) de către Prea Fericitul Teoctist Arăpașu și promovată
asiduu de acesta. Catedrala s-a plimbat de pe planșetele
arhitecților, pe trei amplasamente: în parcul Carol, (unde ar fi

Hristos
a
Înviat!

CIRIPITUL ÎNŢELEPTULUI
.
„Unii trăiesc gratis, alţii degeaba.”
.
Tudor MUŞATESCU (1903-1970),
poet, prozator, dramaturg şi umorist român
avut altarul orientat excentric în raport de răsărit), apoi temelia a
fost stabilită și sfințită de Preafericitul Teoctist și de Sfântul papă
Ioan Paul al II-lea în Piața Unirii, după care a fost translatată pe
fostul Deal al Spirei, în continuarea Casei Poporului. Laicul face
tandem cu Biserica poporului român ortodox, atât urbanistic cât
și megalitic. Actualul patriarh Daniel, intelectual de mare
anvergura, dotat și cu un imens spirit pragmatic, a grăbit
finalizarea capodoperei, cu sprijinul financiar al națiunii. Fie ca
uriașul clopot să bată într-un ceas bun la slujba centenarului
Marii Uniri.
Dinu GRIGORESCU
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Povestea clopotului cel mare care va suna în
Catedrala Mântuirii Neamului, un clopot al recordurilor
Clopotul Catedralei
Mântuirea Neamului
(Foto: Hotnews)
Clopotul care va răsuna în
Catedrala Mântuirii Neamului
din Bucureşti este unul dintre
cele mai mari clopote
suspendate din toate bisericile europene (cu excepția Rusiei).
Clopotul destinat Catedralei Ortodoxe din Bucureşti, de
peste 25 de tone, a fost turnat în Austria, la unul din cele mai
importante ateliere de profil din Europa, firma Grassmayr din
Innsbruck, activă din 1599. Până în noiembrie 2016, data la care
a fost turnat clopotul românesc, recordul era deţinut de Clopotul
Sfântului Petru al celebrei catedrale din Koln (Germania),
amplasat în anul 1922, care cântăreşte 24 de tone.
Pe 25 martie, porţile fabricii de clopote din Innsbruck au
fost deschise pentru a permite vizitatorilor, veniţi nu doar din
Austria, ci şi din Italia şi Germania, să vadă şi să asculte pentru
prima oară sunetul clopotului care va răsuna în Catedrala de la
Bucureşti. Şase bărbaţi, aşezaţi de o parte şi de alta, abia dacă
reuşesc să tragă funia pentru a pune clopotul în mişcare. Din
clopot răsună o vibraţie pe care niciun microfon standard nu
poate să o înregisteze şi niciun sistem acustic obişnuit nu poate
să o redea.
Pentru a afla mai multe detalii despre operaţiunea unică de
felul ei, Hotnews.ro a obţinut un interviu în exclusivitate cu
persoana care "a dat voce" clopotului - campion. Prietenii îl
numesc un "Stradivarius al clopotelor". Este vorba de
campanologul italian Flavio Zambotto, unul dintre puţinii
profesionişti care se ocupă cu proiectarea şi acordarea de clopote
pe întreg continentul european.
Clopotul recordurilor
Cântarul indica cele peste 25
de tone ale clopotului
(Foto: Hotnews)
„Clopotul a fost turnat
pe 11 noiembrie 2016 şi
cântăreşte peste 25 de tone,
mai precis 252 chintale. Are
un diametru de 3,35 metri.
Devine astfel cel mai mare
clopot în mişcare din lume
situat într-un edificiu religios,
depăşindu-l pe cel din
catedrala din Koln. Ca
diametru, firma Grassmayr a mai construit clopote mari, cum ar
fi, acum patru ani, unul care a fost dus pe Muntele Tabor, din
Israel. Dar, în acel caz, diametrul era inferior celui destinat
Catedralei: doar 2,87 metri", ne spune Flavio Zambotto.
Aliajul de bronz utilizat este format din 78% cupru
electrolitic, cu puritatea de 99,99%, şi 22% staniu electrolitic, cu
aceeaşi puritate. La realizarea lui a lucrat o echipă de 25 de
experţi provenind din 4 ţări europene. Trei săptămâni, atât a
durat procesul de răcire a clopotului, după turnarea din luna
noiembrie. "A urmat verificarea şi acordarea lui. Clopotul a fost
acordat pe nota DO2. La testare, toate rezultatele au fost
excepţionale".

„Fiecare clopot are povestea lui şi un sunet unic“
Campanologul italian a examinat clopotele cele mai
cunoscute din Italia şi Europa: “Colaborarea pentru crearea
clopotului destinat Catedralei din Bucureşti este cea mai mare
realizare profesională a mea până în acest moment. Fiecare
clopot are povestea şi sunetul său. Sunt clopote care au un sunet
ce “deranjează” într-un fel urechea. Sunt şi altele, unice, fiecare
în felul său, care au un sunet pur, divin. Există clopote vechi de
sute de ani pe care le-am restaurat şi le-am acordat. Aşa am avut
ocazia să constat că meşterii clopotari aveau o tehnică
extraordinară, sub multe aspecte neschimbată până în ziua de
azi.
Am avut onoarea să lucrez la acordarea unor clopote
faimoase, cum ar fi unul din cele mai vechi din Italia - Campana
della Rota - în Vatican, creat în 1215. Fiecare clopot pe care îl
acordez e ca un fiu pentru mine şi toate reprezintă ceva special.
Cel al Catedralei române este însă cu totul deosebit: are un sunet
divin. A fost emoţionant să-l aud prima oară: puternic, profund,
lung. E un sunet care te îmbrăţişează, te marchează”.
„Nimeni nu a putut să înregistreze sunetul real al
clopotului“
Sunetul unic al clopotului se datorează în primul rând
calităţii materialului folosit - un aliaj de bronz cu o puritate de
99,99% - dar şi dimensiunii: cu cât este mai mare, cu atât sunetul
este mai grav.
Vestea despre turnarea unui clopot de o asemenea calitate
şi dimensiune s-a răspândit printre pasionaţii de clopote de pe
întreg continentul. “Suntem martori la un eveniment istoric”, e
doar un mesaj postat pe reţelele de socializare. În ziua în care
fabrica a permis accesul publicului, doar din Italia au venit peste
100 de vizitatori să vadă şi să audă clopotul.
“Câteva sute de persoane au admirat şi au ascultat clopotul
în prima zi de deschidere; el a fost făcut să vibreze la fiecare oră,
prin lovire din exterior. Majoritatea au încercat să surprindă
momentul cu camera de filmat sau cu smartphone-ul, dar nimeni
nu a reuşit să capteze sunetul real. Ceea ce au auzit cu urechile
lor, mi-au spus că e cu totul altceva faţă de ce au reuşit să
înregistreze. Este o explicaţie tehnică, de fond. Un microfon
standard nu poate prinde decât jumătate din frecvenţele joase ale
clopotului. Acelaşi lucru şi la redarea sunetului: abia dacă se aud
jumătate din vibraţii. Chiar dacă am vorbi, ipotetic, de o
înregistrare bună, ar trebui să avem un echipament cu totul
special, cu cel puţin un subwoofer”, ne explică Flavio Zambotto.
De altfel, adaugă expertul italian, “calitatea şi puritatea
sunetului nu depind de parametri subiectivi, ci sunt măsurabile şi
pot fi comparate. După turnarea clopotului am făcut toate testele
şi măsurătorile prevăzute, iar rezultatul a fost unul excepţional,
cu o toleranţă de 0 (zero)%! Nu a fost deloc uşoară obţinerea
unui asemenea rezultat, ţinând cont, mai ales, de dimensiunea
clopotului. Rezultatul se datorează şi muncii în echipă şi
colaborării armonioase, în special între cei doi fraţi ingineri
Grassmayr, a treia generaţie de proprietari ai fabricii”.
Până unde se va auzi clopotul Catedralei?
“Depinde foarte mult de factorii externi. Celebrul clopot
din San Marco se putea auzi de la o depărtare de 40 de km, se
spune. Dar, în urma cu sute de ani, nu era o poluare acustică
asemenea lumii de azi iar condiţiile geografice, prezenţa unei
suprafeţe de apă, au putut contribui la crearea legendei. Deci nu
putem spune cu exactitate. Însă cu siguranţă se va auzi la
Continuare în pag. 14
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kilometri depărtare şi sunetul profund, lung, va fi cu siguranţă
inconfundabil”.
Un alt record: 6 clopote care acoperă 3 octave complete
În prezent, la Innsbruck se lucrează la realizarea celorlalte
cinci clopote care vor fi instalate în turnurile Catedralei şi vor fi
acordate astfel: Do2-Do3-Mi3-Sol3-La3-Do4 Greutatea lor va
fi cuprinsă între 500 kg şi 3400 kg. “Putem vorbi de o adevărată
arhitectură a sunetului, trei octave complete. Un clopot are
armonia sa proprie, dar împreună vor avea o eufonie ulterioară,
ceea ce face ca, împreună cu greutatea, să reprezinte un unicat în
lume”.
Echipa de clopotari
(Foto: Hotnews)
Costurile şi echipa
Realizarea unui clopot
poate dura, în funcţie de mărime şi
cerinţele clienţilor, câteva luni de
zile. În legătură cu costurile şi
durata lucrărilor, Flavio Zambotto
ne spune: “În trei luni se realizează
un clopot mediu, pentru altele
durează, de la proiectare până la
pregătirea pentru transport, circa 6
luni. Pentru clopotul Catedralei
din Bucureşti au fost necesare circa 8 luni”.
Costul lucrării nu este cunoscut, însă am aflat că materia
primă - bronzul de calitate - costă circa 10 euro la kilogram.
Flavio Zambotto ne spune că o altă cheie a succesului o
constituie munca în echipă: “Din echipa care a construit clopotul
fac parte austrieci, nemţi, croaţi şi italieni. Sunt bucuros să spun
că bronzul necesar construcţiei a fost furnizat chiar de o fimă
italiană şi o parte din merit o va avea şi firma românească
însărcinată cu instalarea clopotelor, mai precis Apel Industries
din Arad.

Niccolo
HAVRILLINI

UN SEMN DIN CERURI
La noi în ţinut funcţionează non-stop
Atelierul de Tâmplărie, fiind foarte solicitat. Acolo se
confecţionează buturugi mici pentru toate tipurile de care,
inclusiv pentru carul mare, nu din dorinţa de a-l răsturna.
Doamne fereşte! Ci spre a servi drept proptea ca să n-o ia carul la
vale. Carul mare este practic. El serveşte la transportul fânului
din câmp, necesar pentru hrana animalelor, iar toamna la
transportul recoltei de pe câmp, necesar pentru hrana
localnicilor. Ţinutul fiind aşezat în pantă, strada mare şi uliţele,
câte sunt, posedă o anumită înclinaţie. Numai şoseaua naţională
se păstrează în linie dreaptă, dar ea se poziţionează la o aşa
înălţime, încât este percepută ca un fir subţire ce se întrezăreşte la
orizont. Iar mai nou, pentru casele cu dichis, numărul lor
crescând în ţinut, semn al bunăstării localnicilor, se
confecţionează uşile din spate. Se pune preţ mare pe aceste uşi
din variate motive. Ele servesc, în primul rând, comunicării cu
spaţiile de rodire din vecinătatea casei, grădina, livada sau
grajdul cu vite. În caz de urgenţă, însemnând al doilea rând, să
zicem vreun atac banditesc, vreo încercare de prăduire ori de
sechestrare a gospodarului, prin aceste uşi are loc refugiul. În
ultimul timp au fost solicitate uşi din spate şi pentru casele de

Pe 7 şi pe 8 aprilie, fabrica de clopote din Innsbruck îşi va
deschide din nou porţile pentru ca vizitatorii să poată asculta iar
clopotul destinat Catedralei din Bucureşit. “Cred că e un motiv
de mândrie pentru România, la fel cum este o mândrie şi pentru
noi toţi, cei care am contribuit la lucrările de construcţie”.
Cine este Flavio Zambotto
Flavio Zambotto s-a născut la Vicenza, pe meleaguri unde
arta clopotelor face parte dintr-o tradiţie seculară. Între
localităţile Vicenza şi Verona sunt mai multe nuclee de
«clopotari», profesionişti specializaţi în construirea şi acordarea
clopotelor. «De mic am fost pasionat de clopote, de muzică în
general. M-am născut într-o zonă unde este cunoscută « tehnica
manuală» a clopotelor. Crescând la umbra clopotniţelor din
Vicenza, ca să spun aşa, am avut şansa să combin cele două
pasiuni ale mele şi m-am dedicat unei profesii de nişă, aceea
“campanolog”.
Flavio este
considerat un expert internaţional:
colaborează la realizarea clopotelor, acordarea, repararea şi
testarea lor. Este unul din colaboratorii firmei Grassmayr, dar
este chemat şi în alte ţări, acolo unde este nevoie de el.
În timpul liber, cântă la baterie în două grupuri muzicale
italiene, cu un repertoriu laic care cuprinde şi piese de dans şi
melodii rock: “Nu am renunţat la cântat, mai ales că atât clopotul
cât şi bateria sunt instrumente muzicale, iar talgerele sunt,
asemenea clopotelor, idiofone (nota red: IDIOFÓN instrumente
muzicale care produc sunetele prin punerea în vibrație a
propriului corp, fără intervenția unei părți auxiliare).”
Moştenitor al unei tradiţii seculare, Flavio transmite mai
departe arta şi studiul clopotelor tinerilor curioşi şi dornici să se
apropie de universul sunetelor divine. Printre “ucenicii” lui se
află şi Ovidiu Deculescu, un tânăr român stabilit în Italia:
“Muzica, în toate formele ei, e unul din cele mai importante
lucruri din viaţa mea. Dacă pot transmite mai departe ce am
învăţat, sunt fericit.”
Miruna CAJVANEANU
(HotNews.ro)
protocol. Pe acolo intră musafirii neoficiali, însă utili. Dar
ceea ce le-a dat bătaie de cap meseriaşilor, făcându-i să fie
inventivi şi mândri de ei înşişi, ca urmare a preţuirilor venite din
afară, de peste mări şi ţări, a fost comanda unei uşi din spate
pentru un imens teritoriu autoritar prin care să fugă în cazul unei
invazii barbare. Ameninţările de ultimă oră, sub forme diferite, sau înmulţit pretutindeni şi iată că s-a trecut la măsuri de
prevedere. Meşterul Pospai, chemându-şi ucenicii şi calfele şi
după ce i-a informat în legătură cu vestea, a spus:
– Ne dă mâna să confecţionăm o asemenea trăsnaie?
– Ne dă! strigă tânărul Firan. Că-n meseria noastră suntem
neîntrecuţi. Dar ne punem viaţa în pericol.
Afirmaţia lui Firan produse murmur printre cei de faţă şi o
anume încruntare a Meşterului Pospai.
– Nu văd care-i baiul! se repezi calfa din dreapta Meşterului
Pospai.
– Iată că e bai! Şi nu unul, mai multe, preciză Firan.
Confecţionarea unei asemenea uşi pentru un ţinut colos, despre
care multe nu ştim încă, solicită un efort şi o experienţă în plus pe
care o dăm repede la o parte, deoarece o aşezăm în noi şi o purtăm
cu noi. Se vor mulţumi respectivii doar cu atât? Din motiv de
siguranţă nu vor cere şi secretul confecţionării? Adică, pe noi!
– Uite că aici ne poticnim! preciză Meşterul Pospai. Se
cuvine să cugetăm împreună şi să emitem o singură hotărâre.
– Şi chiar să ne grăbim, continuă calfa din dreapta
Meşterului Pospai. Nevestei mele, de zile bune, i se bate ochiul
drept. Şi parcă o aud... „Bărbate, e un semn din ceruri. Ceva e
bine şi ceva nu. Să te fereşti de mărire deşartă!”

Sponsor: S.C. ECO CLEAN SRL * www.ecoclean.ro

Pag. 4

CORTINA - NEBUNIA TEATRULUI
AGENDA TEATRULUI ZAMORA:
BUNICA LA ISTANBUL ÎNZĂPEZITĂ ÎN
BUCUREŞTI
Comedia amară Bunica la Istanbul nu a mai ajuns ajuns
miercuri, 11 ianuarie 2017, în Bucureşti. Deşi, din cauza
condiţiilor meteo din zona montană, actorii Trupei „Zamora” nu
au putut fi prezenţi la spectacol, din respect pentru publicul
bucureştean s-a proiectat înregistrarea video a piesei (filmarea de
la Casino Sinaia din data de 23 decembrie 2016). Proiecţia video
a fost prezentată de către doamna Elena Scurtu, coordonatorul
Centrului Socio-Cultural „Jean-Louis Calderon” (Primăria
Sectorului 2), Dinu Grigorescu şi Valeria Sanda Ioniţă.

La acest eveniment cultural au fost prezenţi: actorul,
regizorul, dramaturgul şi criticul de teatru Candid Stoica,
regizorul Mihai Lungeanu, editorul şi directorul Editurii Betta −
Nicolae Roşu şi poetul Petru Solonaru.

O ZI ÎN SPAŢIU
Timp. Ne este Timpul prieten sau duşman? Este Timpul
îngăduitor şi răbdător cu noi sau este necruţător? Nu cumva
Timpul este un actor în această piesă de teatru numită Viaţă?
Piesa lui Vlad Lungu, O zi în spaţiu, ne pune în faţa a două
concepte: spaţiu şi timp. Spaţiul în care ne mişcăm. Spaţiul în
care respirăm. Spaţiul în care trăim. Spaţiul în care, uneori,
simţim că ne sufocăm şi din care ne dorim o mare evadare.
Spaţiul pe care îl putem schimba, îl putem părăsi sau putem
reveni la el. Spaţiul, de cele mai multe ori, ne aşteaptă. Îl putem
revendica.
Timpul este viaţa, viaţa noastră. Şi nu ştim cât timp avem:
termen scurt, termen mediu, termen lung.
În spaţiu şi în timp, gândurile şi dorinţele noastre iau forme
de vise în care ne putem refugia, ne putem bucura de o schimbare
sau, dimpotrivă, putem trăi un coşmar din care să vrem să ne
trezim. Acestea sunt elemente pe care cititorul le va descoperi pe
măsură ce lecturează piesa lui Vlad Lungu. Spaţiul înseamnă
curiozitate. Timpul înseamnă creaţie şi cunoaştere.
Piesa de teatru are o structură simplă, dar plină de simboluri.
Interesante sunt personajele, oameni obişnuiţi, cu o viaţă în care
nu se întâmplă mai nimic şi care tânjesc după o experienţă care să
le schimbe monotonia, obişnuitul, banalul de care au parte în
fiecare zi.
Familia Mézga porneşte într-o călătorie în spaţiu. Se
întâlneşte cu extratereştrii. Necunoscutul creează panică.
Imaginaţia creează fiinţe înfricoşătoare. Probabil că familia îşi
doreşte prieteni chiar într-un loc necunoscut. Nevoia de
comunicare devine esenţială. Imposibilitatea de a comunica în
spaţiu îi determină să revină acasă.
Interesant este Observatorul – actor, dar şi povestitor care
apare în momentele cheie. Cu un nume deloc ales la întâmplare,
care sugerează că vede tot şi ştie tot, Observatorul face legătura

între real şi fantastic.
Familia Mézga are parte de o experienţă unică: o călătorie în
spaţiu. În piesă, cele două concepte de spaţiu şi timp devin
indestructibile. Cum pot cei trei membri ai familiei să plece în
spaţiu printr-o maşinărie cât se poate de simplistă? Vă
mărturisesc că mi-am amintit de vorbele, celebre de altfel, ale lui
Carl Sagan: „Ceva din noi recunoaşte în Cosmos propriul
cămin... Explorarea Cosmosului este o călătorie a descoperirii
de sine.”.
Familia se bucură de un loc „special” în cosmos, dar, din
păcate, nu cel planificat. De aici şi problemele care se ivesc,
coşmarul prin care trec şi dorinţa de a reveni acasă. Ajunse pe
Pământ, personajele constată că lucrurile s-au schimbat. Parcă
nimic nu mai este la fel. Spaţiul este răbdător. Timpul nu este
tolerant. Nu iartă. Nu negociază. Trece.
Care este iluzia creată? Ne întoarcem mereu acasă. Acasă,
unde ne simţim în siguranţă. Cosmosul nu-l înţelegem. Poate
înţelegem doar că o călătorie în viitor înseamnă cunoaştere. Noi
suntem avizi de cunoaştere. Orice experienţă este unică, iar noi
devenim mai atenţi la viaţă... Şi apreciem altfel timpul.
Prof. Felicia MÎRZA

COMEDIA − PERENĂ, CARAGIALE −
NEMURITOR
În Cafeneaua Regală a Casinoului Sinaia, într-o atmosferă
boemă, duminică, 29 ianuarie 2017, Teatrul „Zamora” a
prezentat spectacolul-lectură Nemuritorul Caragiale.
Acest spectacol omagial, care celebrează 165 ani de la
naşterea marelui dramaturg − clasic al literaturii române, a fost
gândit, prezentat şi jucat cu dragoste. Un public select şi instruit a
ascultat cu atenţie, aproape fără să se mişte, patruzeci de minute,
prelegerea reputatului dramaturg Dinu Grigorescu, comediograf
şi satiric el însuşi, despre viaţa şi opera lui Nenea Iancu. A fost o
lecţie aplicată de cultură şi de teatru!
În esenţă, după prezentarea fiecărei opere importante de-a
lui I.L. Caragiale, actorii Virgil Nicolae, Cristina Nicolae,
Luiza Bianu, Cecilia Frâncu, Alina Cojocaru, Marius
Bratosin şi Valeria Ioniţă au exemplificat, spre încântarea
spectatorilor, cu monologul Ziţei din O noapte furtunoasă şi cu
scene din O scrisoare pierdută şi din D'ale carnavalului.
Sala de Teatru şi Cafeneaua Regală din cadrul Casinoului
Sinaia sunt pentru Teatrul „Zamora” spaţii culturale ce oferă, cu
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drag, publicului sinăian, dar şi turiştilor, spectacole îndelung şi

meticulos pregătite. Celebrându-l pe Caragiale, am ales să
oferim spectacolul, în primul rând, acestui public, care, pe lângă
cel din Buşteni, a apreciat repertoriul trupei, începând cu
„Bunica la Istanbul” de Dinu Grigorescu, mai întâi spectacollectură şi apoi cu mişcare scenică.
„Nemuritorul Caragiale” a fost primit cu căldură, apreciat şi
îndelung aplaudat, spiritul marelui dramaturg unindu-ne într-un
râs de nestăvilit, generat de opera celui care scria cândva despre
el „Simt enorm şi văd monstruos”.
Nevoia de teatru ne aduce pe toţi laolaltă, iar dorul de
Caragiale s-a concretizat într-un spectacol în care ne-am
reamintit că a fi român înseamnă a celebra marile repere ale
literaturii naţionale: Eminescu, Creangă, Caragiale!
Mulţumim publicului cald şi partenerilor noştri Casino
Sinaia, Kiss FM, VPTV!
VIVAT COMEDIA!
Valeria IONIŢĂ

ASTRE ŞI STELE DE CINEMA
Gabriel
MIHAILOVICI

CUPLURI STRĂLUCITOARE... PE
MARELE ECRAN
Unul din „condimentele” garantate pentru reţeta succesului oricărui film
de pe mapamond este alegerea cuplului de staruri care să strălucească pe
marele ecran (de exemplu: tandemul Făt-Frumos − Ileana Cosânzeana).
Iată câteva astfel de cupluri, existente în cinematografia românească:
v Radu Beligan − Florica Demion: O noapte furtunoasă
v Radu Beligan − Ioana Zlotescu: Afacerea Protar
v George Demetru − Maria Maximilian: O noapte furtunoasă
v George Demetru − Ana Colda: Visul unei nopţi de iarnă
v Niki Athanasiu − Elvira Godeanu: O scrisoare pierdută
v Grigore Vasiliu-Birlic − Florica Demion: Vizita
v Grigore Vasiliu-Birlic − Dorina Done: Două lozuri
v Constantin Codrescu − Ioana Bulcă: Moara cu noroc
v Iurie Darie − Ileana Iordache-Streinu: Pe răspunderea mea
v Iurie Darie − Florentina Mosora: Post restant şi Dragoste la zero grade
v Iurie Darie − Irina Petrescu: Răutăciosul adolescent
v Ion Lucian − Jana Gorea: D'ale carnavalului
v Ion Lucian − Vasilica Tastaman: D'ale carnavalului
v Ștefan Tapalagă − Rodica Tapalagă: Alo? Ați greșit numărul!
v Ștefan Tapalagă − Anna Szeles: Vin cicliștii
v Cristea Avram − Irina Petrescu: Nu vreau să mă însor
v Victor Rebengiuc − Silvia Popovici: Darclée
v Victor Rebengiuc − Anna Szeles: Pădurea spânzuraților
v Mihai Vasile Boghiţă − Ioana Drăgan: Neamul Şoimăreştilor
v Ilarion Ciobanu − Flavia Buref: Setea
v Ilarion Ciobanu − Margareta Pogonat: Apoi s -a născut legenda, Orașul
văzut de sus, Lumini şi umbre şi Crucea de piatră
v Ștefan Iordache − Irina Petrescu: Străinul
v Dan Nuţu − Irina Petrescu: Duminică la ora 6
v Dan Nuţu − Mihaela Mihai: Asediul şi Bariera
v Dan Nuţu − Emilia Dobrin: Porţile albastre ale oraşului
v Liviu Ciulei − Irina Petrescu: Valurile Dunării şi Facerea lumii
v Octavian Cotescu − Coca Andronescu: Tanţa şi Costel (Iubirea e un
lucru mare)
v Octavian Cotescu − Gina Patrichi: Saltimbancii (toate seriile)
v Octavian Cotescu − Gilda Marinescu: O lebădă, iarna
v Octavian Cotescu − Rodica Mureșan: O lebădă, iarna
v Barbu Baranga − Anna Szeles: La vârsta dragostei
v Sebastian Papaiani − Anna Szeles: Balul de sâmbătă seara
v Sebastian Papaiani − Florina Luican: Un surâs în plină vară
v Sebastian Papaiani − Valeria Ogăşanu: Fraţii Jderi
v Sebastian Papaiani − Mariella Petrescu: Balul de sâmbătă seara şi
Păcală
v Sebastian Papaiani − Ioana Casetti: Asediul
v George Constantin − Marga Barbu: La porțile pământului
v George Constantin − Ilinca Tomoroveanu: La porțile pământului
v Mihai Paladescu − Margareta Pogonat: Meandre
v Cornel Coman − Margareta Pogonat: Drum în penumbră

v Ion Caramitru − Irina Petrescu: Stejar − extremă urgenţă
v Ion Caramitru − Valeria Seciu: Instanţa amână pronunţarea
v Ion Caramitru − Maria Ploae: Luchian şi Promisiuni
v Ion Caramitru − Ioana Crăciunescu: Promisiuni
v Mircea Diaconu − Maria Ploae: Promisiuni
v Mircea Diaconu − Catrinel Dumitrescu: Buletin de Bucureşti şi
Căsătorie cu repetiţie
v Mircea Diaconu − Diana Lupescu: Un petic de cer
v Andrei Finţi − Maria Ploae: Dincolo de pod şi Aşteptând un tren
v Ion Dichiseanu − Reka Nagy: Sfânta Tereza şi diavolii
v Sergiu Nicolaescu − Reka Nagy: Pistruiatul
v Sergiu Nicolaescu − Julieta Szönyi: Felix şi Otilia
v Sergiu Nicolaescu − Aimée Iacobescu: Cu mâinile curate şi Revanşa
v Sergiu Nicolaescu − Ileana Popovici: Zile fierbinţi şi Mihail, câine de
circ
v Sergiu Nicolaescu − Ioana Pavelescu: Întâlnirea
v Sergiu Nicolaescu − Anca Szönyi: Viraj periculos
v Amza Pellea − Ioana Bulcă: Mihai Viteazul
v Amza Pellea − Irina Gardescu: Mihai Viteazul
v Amza Pellea − Draga Olteanu Matei: Nea Mărin miliardar
v Amza Pellea − Ioana Pavelescu: Osânda
v Amza Pellea – Aimée Iacobescu: Osânda
v Amza Pellea − Gina Patrichi: Tată de duminică
v Ion Besoiu − Irina Gardescu: Puterea şi adevărul
v Ion Besoiu − Gina Patrichi: Nemuritorii
v Ion Besoiu − Julieta Szönyi: Toate pânzele sus
v Dem Rădulescu − Coca Andronescu: Dragoste la zero grade
v Dem Rădulescu − Vasilica Tastaman: Astă seară dansăm în familie şi
Tufă de Veneţia
v Dem Rădulescu − Ileana Stana Ionescu: Eu, tu şi Ovidiu
v Dem Rădulescu − Tamara Buciuceanu Botez: Grăbeşte-te încet, Bocet
vesel şi Primăvara bobocilor
v Dem Rădulescu − Draga Olteanu Matei: Chiriţa în Iaşi şi Chiriţa în
provincie

Un mini-serial care reînvie perioada Primului Război
Mondial
Autor: dramaturgul medic Constantin Venerus Popa
Regizor: Gavriil Pinte * Redactor: Domnica Țundrea
Spectacolele „Capitularea“ şi „Tigrul şi leoaica“ de Constantin Venerus Popa
(difuzate miercuri, 12 aprilie şi joi, 13 aprilie 2017, de la ora 23.05) prezintă
momentele de încleştare politică, strategiile militare şi diplomatice ale
câtorva figuri istorice ale României şi lumii care-au avut o contribuţie
importantă la desfăşurarea ostilităţilor din Primul Război Mondial. Aceste
personalităţi au pus în discuţie, apoi în
practică, ideea conştiinţei naţionale.
Premiera cu public a celor două spectacole
radiofonice regizate de Gavriil Pinte a avut
loc luni, 10 aprilie 2017, la Barul RamadaMajestic din Capitală.
.

Mirela NISTOR
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VERSURI PASCALE
Traian
DORZ
IISUS HRISTOS,
MÂNTUITORUL LUMII
din Cântări nemuritoare
De la nunta cea din Cana,
Pe oriunde ai umblat,
Pân-la Golgota, Iisuse,
De mulţime-ai fost urmat.
În pustie Te-nsoţiră,
Urmărindu-Ţi ochii blânzi,
Tu le-ai dat Cuvânt şi pâine
La-nsetaţi şi la flămânzi.
Lângă mare-au fost cu Tine,
Ascultând nesăturaţi,
Tu le-ai dat Cuvânt şi apă
La flămânzi şi la-nsetaţi.
Sus, pe munte, când Cuvântul
Cuprindea pe fericiţi,
Cum se bucura mulţimea
Celor goi şi asupriţi!
Când le vindecai bolnavii
Şi-nviai pe morţii lor,
Te înconjura mulţimea
Nesfârşită de popor.
Totdeauna alinare
Dând acelor din nevoi,
Nu Te părăsea mulţimea
Celor blânzi, flămânzi şi goi.
Numai când erai pe Cruce,
În dureri şi-n chinuri mari,
Toţi Te-au părăsit, Iisuse,
Şi-ai rămas cu doi tâlhari.
Dar ai înviat din morţi,
Ce bucurie sfântă!
Şi îngerii din ceruri toţi
Şi lume-ntreagă-Ţi cântă.
Veniţi voi, toţi cei vii, cântaţi
Cu morţii din mormânturi!
Mărire Lui şi slavă daţi
Prin mii şi mii de cânturi.
Dinu
GRIGORESCU
ÎNVIERE LA
MĂNĂSTIREA DIN SINAIA
La mănăstire, slujba de Înviere strânge
Localnici mulţi de pe Furnica
Şi cerul pe Iisus îl plânge,
E ploicică.
Umbrele se deschid spre ceruri,
Turiştii vin buluc la-nviere.
Reacţii de mai multe feluri,
Lumină toată lumea cere.

Duc lumânări şi silicoane.
Turişti din Grecia ortodoxă
Ţin candele sfioşi,
Un credincios ieşit din boxă,
Trei babe şi doi moşi.
Poliţia înviată e la aşteptare,
Înviază şi Iisus Hristos,
Şi cu aprinsă lumânare
Pornim flămânzi de miel, în jos.
Să nu se stingă lumânarea sfântă este frica!
Împinşi de dor de cozonaci
Şi pe Furnica,
Se sting de ciudă nişte draci.
Îşi numără averea lui de zor −
Un cerşetor.
ÎNVIERE LA BISERICA SAPIENŢEI
în memoria Părintelui Voicescu
Tavanul jos, spaţiul restrâns,
E loc destul de plâns.
Din pomul de pe stradă
Un cor de păsări stă să cadă.
Din bloc coboară enoriaşii.
O candelă e la troiţă.
Ne-ndreaptă unde trebuie paşii −
O îngeriţă.
Părintele trecut prin comuniste puşcării,
La Învierea cea din anul două mii,
Nu-i printre vii.
Lovit de-o cinică lumină,
Care venea de la maşină,
Părintele s-a dus la bunul Dumnezeu.
Stătuse în celulă cu tatăl bun al meu.
Ard lumânările la morţi, la vii.
În curte − o mulţime de copii.
Biserica e fostul paraclis
Al unui Domn vegheat în paradis.
BALCONUL PATRIARHIEI
Preaferictul slujeşte cu soborul,
S-aude corul,
Jos e poporul.
Balconul − plin de demnitari,
Şi mici, şi mijlocii, şi mari,
Cu lumânările de Paşte
Sunt oameni mari şi tari,
Cu feţe ca de moaşte.
Se dă, se ia lumină, ca de obicei,
Televiziunea îi filmează, în primul rând, pe ei:
Făloşi
Fălcoşi,
Şi un şef de stat
Cam pensionat:
− Hristos a Înviat!
Un demnitar cu gabarit,
Filmat, mediatizat
Şi super-super încântat,
A şi plecat grăbit.

Vaniliei îi stă în putinţă
Arta de a-i face savuraţi.
Mănânc şi din pască
Şi din cel cu stafide,
Pofta, glicemia desfide!
Cade gastronomica mască.
Fără cozonac –
Paşte sărac.
Fără nucă −
Gard fără ulucă.
Fără Paşte,
Ce ne paşte?
Cozonacul în staniol
E simbol.
Cozonacul Boromir
Ni-l aduce un musafir.
Panettone − din oraş,
Vine finul la naş.
Dar nu se compară cu cozonacii tăi,
Fiindcă tu pui mult suflet în ei!
Adrian
MUNTEANU
ANTISONETE
ŢÂŞNESC ÎN BUZA SERII
ARTIFICII
Ţâşnesc în buza serii artificii.
Ah, pân-aici mi-a fost, la o adică!
Îmi sare-n braţe câinele de frică
Şi intră-n casă-ngrijoraţi amicii.
În piept bătaia pulsului indică
Izbiri de gong, de parcă-s plin de vicii.
Ce fel de rost e-acesta, ce delicii
Să slobozeşti catran, ca pe-o alică?
E zi festivă. Gloanţe-mpuşcă cerul
De parc-ar fi trasate în orar.
Alungă norul, se porneşte gerul
Şi nu am lemne-n sobă şi nici jar.
Pândeşte-n colţ, sătul de laţ, hingherul....
Beau ceai sălciu din frunze de arţar.
CÂND SĂ PARCHEZ ÎN FAŢA CASEI
MELE
Când să parchez în faţa casei mele,
Văd locul ocupat şi nu m-ajută
Privirea calmă. Intru în derută.
A fost o zi cu-o sută de belele.
Vine vecinul, cel bolnav de gută.
− A cui e rabla? zic, pornit pe rele.
Simt că mă ia pe loc cu ameţele.
− Sunt musafiri la numărul o sută.
− Şi chiar la mine s-au găsit să steie,
Să nu-mi pot pune roata lângă scări?
− Câte bordeie, atâtea obicee!

COZONACII DESPINEI
Pe străzile adiacente
Pilaţi din Ponturi urcă cu gipane
Şi fetele mai indecente

Cozonacii au crescut ca o dorinţă,
Rumeniţi şi parfumaţi,

Îmi vin în cap o mie de-ntrebări.
Din portbagaj apuc nervos o cheie....
Doi sturzi în pom se ţin în dezmierdări.
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Puşi
DINULESCU

OUĂLE LUI CEAUŞESCU
.

În Epoca de Aur nu se găseau nici ouă. Cine n-avea găini în
curte se descurca foarte greu, pentru că Tovarăşul îşi trimitea
ouăle la export.
Şi nouă, celor de la oraş, locuind mai ales în blocuri şi
neavând, deci, bătătură-n curte, n-aveam nici unde ţine găini.
Să pui laba pe-o găină sau un pui, mă rog, întreg, era o mare
performanţă. Te duceai de cu noaptea la coadă, uneori şi pe ger,
ca să bagi şi tu o carne-n frigider, mai ales pentru copil. Ne
mâncau străinii puii, ni-i mâncau şi cei din magazinele speciale
ale tovarăşilor mai sus-puşi, o liotă de golani din cercul înalt al
puterii, peste care tronau răutatea Muierii şi obtuzitatea
Ghelbanului. Care, însă, erau amândoi nişte patrioţi desăvârşiţi,
aşa cum recunosc şi unii contemporani ai noştri. Destul de
mulţi... Proşti, dar mulţi, vorba cuiva...
Şi, totuşi, ne mai lăsau străinii şi nomenclaturiştii câte
ceva... Erau renumitele tacâmuri, denumite popular şi takimuri,
pachete alcătuite din capete şi gheare. Poate şi târtiţe, dar nu sunt
sigur... Mai uită omul...
Mi-aduc aminte că-ntr-o duminică de pe-atunci, invitasem
nişte prieteni, să facem un grătar în curte, fiindcă ei se lăudaseră

că au un pui întreg. Fata era din Lupeni şi la mineri le mai strecura
Partidul câte-un pui, ca să nu iasă prea mare vânzoleală. A fost
bună carnea, dar am înghiţit-o cu noduri... Mă gândeam că mănfruptam din dreptul unor oameni, care-şi stricau plămânii,
pentru ca noi, intelectualii, să stăm cu fundu' pe cămaşă şi să
scriem, să regizăm, să gândim... Mănânc şi plâng, mă gândeam
eu atunci, ca Labiş în Moartea căprioarei... Dar mergeam cu toţii
spre comunism în zbor, mai mult sau mai puţin planat...
Altădată, având drum pe la marginea Bucureştilor, prin
apropiere de Laromet, o vajnică întreprindere de făcut ţevi, am
întâlnit un alai de înmormântare, care se ducea, desigur, la
cimitirul Străuleşti. Oameni destul de mulţi conduceau un mort
pe ultimul lui drum. Dar, dincolo de tristeţea alaiului, se ridica şi
o mare bucurie, care venea de la oamenii aceia. Pentu că purtau
majoritatea, cu mare grijă, de frică să nu se ciocnească, nişte
cofraje cu ouă. Câte unul de căciulă, nu mai mult.
Da, cineva din alai descoperise la o alimentară de pe drum
că se băgaseră, poate din greşeală, ouă! Şi se dădea câte un cofraj
de 16 bucăţi pe cap de om!
Şi, din om în om, s-a răspândit vestea cea mare, alaiul s-a
oprit puţin şi-a stat mortul, oamenii şi-au luat ouăle şi-au pornit
apoi voioşi, ducându-şi ouăle cu braţele-ntinse, ca pentru o
ofrandă adusă zeilor.
Iar zeul cel mare de-atunci, Tovarăşul Mârlan, se gândea, în
timpul acesta, la pacea mondială, ba chiar, cică îl păştea ideea să
facă şi el o bombă atomică, să devină astfel draga lui Românie,
deşi o ţară nu prea mare, ca şi Coreea de Nord, o ţară de temut...
.
O, Doamne, ce mare om am pierdut!

Clubulul Dramaturgilor al U.S.R. București, Filiala Dramaturgie
Institutul Cultural Român
.

În cercul dublei schimbări de roluri
Mihaela-Mariana
CAZIMIROVICI
Spectacolul-lectură, care a avut loc în
cadrul Clubului dramaturgilor al U.S.R.
București, Filiala Dramaturgie, la Institutul
Cultural Român, în ultima luni, de data aceasta, a lunii martie
2017, mai exact pe 27, ne-a introdus în lumea tenebrelor unui
personaj obsedat de propriul coșmar.
În disperarea sa, omul ajunge în final și la o
psihoterapeută, unde recunoaște că a-ncercat o mulțime de alte
proceduri de tratare a apariției unei creaturi nocturne, care este
clar menționată încă din titlul piesei doamnei Lucia Verona,
„Misterul caracatiței”.
Și, în primul act, pacientul face o listă-ntreagă de astfel
de modalitați-speranță de vindecare; de la ghicitoare la alcool,
sexoterapie, homeopatie, radiestezie, reflexoterapie, masaj,
chiar și tratament cu lipitori, ceaiuri și tincturi, dar și multe
altele, a trecut și pe la biserică pentru a se spovedi și merge până
la a spune, destul de blazat, că, de fapt, nu are încredere în
psihoterapie și psihanaliză.
Așadar, coșmarul său nocturn s-a transformat, încetîncet, într-o obsesie diurnă, cumva cu tendințe spre ipohondrie.
Într-o astfel de expunere și după atâtea amănunte legate
de propria-i problemă, nu e de mirare faptul că pacientul ajunge
în postura de a-și psihanaliza propria terapeută, de care pare să
se îndrăgostească, situația transformându-se într-un „caz clasic
de transfer”.
Deși se schimbă astfel rolurile între cei doi, lucrurile nu

se opresc aici – autoarea având o mare abilitate în crearea
suspansului –, pentru că în al doilea act aflăm adevărata cheie:
ședința de terapie face parte dintr-o piesă de teatru, iar exact la
sfârșit se dovedește că scenaristul-regizor al acesteia este cel
care suferă din cauza unui astfel de coșmar.
Așadar, aceasta este a doua schimbare de roluri: regizorul
fiind, de fapt, cel care ar avea nevoie să se trateze. În plus, astfel
se închide, metaforic, un cerc fără ieșire: regizorul devine
propriul personaj, respectiv pacientul ce va participa la ședința
de terapie, luându-se totul de la capăt, obsesiv, chinuitor,
precum coșmarul.
Simbolistica, pe care o implică această problemă,
reprezentată de o caracatiță – gata mereu să sugrume, să-și
sufoce victima –, care bântuie nopțile regizorului și ale
personajului piesei pe care a pus-o cu succes în scenă, face
trimitere spre obsesiile acestui început de secol în care se
descoperă și redescoperă atâtea tehnici și terapii
complementare, care, mai degrabă, alimentează fricile și
anxietățile ce par să se generalizeze.
De altfel, pe cât de multe și puternice sunt tentaculele
caracatiței, pe atât se dezvoltă numeroase alte surse de temeri în
viața devenită uneori atât de complexă și de copleșitoare încât
sufletul uman pare cu totul îngropat în infern, gata să fie
sugrumat, fără șanse de scăpare.
Prin urmare, piesa doamnei Lucia Verona reușește o
foarte realistă transpunere a vieții cotidiene, chiar cu umor,
punând în subtext problema unei revizuiri a propriilor noastre
existențe.
Felicitări!
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GOPO NEMURITORUL
Marţi, 21 martie 2017, în Sala Mare a Teatrului Naţional
„I.L. Caragiale” din Bucureşti, s-a desfăşurat cea de-a XI-a
ediţie a Premiilor Gopo, prezentată de actorul Alexandru
Bogdan (n. 1986). Evenimentul dedicat industriei
cinematografice româneşti s-a transmis, în direct, la TV, pe
canalele TVR 2, TVR 3, TVR HD, dar şi la Radio România
Cultural.
Premiile Gopo
au fost înfiinţate în
anul 2007, în
onoarea genialului
regizor, scenarist,
actor şi grafician
român Ion PopescuGopo (1923-1989),
c r e a t o r u l
„omuleţului lui
Gopo”, fondatorul
şcolii româneşti
moderne de
a n i m a ţ i e ,
preşedintele
A s o c i a ţ i e i
Cineaştilor din
România în perioada
1 9 6 9 - 1 9 8 9 ,
vicepreşedintele
A s o c i a ţ i e i
Internaţionale a
Filmului de
Animaţie şi directorul Secţiei de Film din cadrul Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii. Filmul său de scurtmetraj, „Scurtă istorie”,
a obţinut Premiul Palme d'Or la Festivalul Internaţional de Film
de la Cannes din 1957.
Este de apreciat existenţa acestei gale dedicate filmului
românesc, care întregeşte lista festivalurilor de film (naţionale şi
internaţionale) din România: Festivalul Internaţional de Film
DaKINO (1-5 martie 2017, Bucureşti), Este Film Festival (23-26
martie 2017, Sibiu), BIEFF − Bucharest International
Experimental Film Festival (28 martie-2 aprilie 2017),
Cinepolitica International Film Festival (20-23 aprilie 2017,
Bucureşti), BIFF − Bucharest International Film Festival (2430 aprilie 2017), BUZZ CEE – Buzău International Film Festival
(9-14 mai 2017), Super – Festivalul de Filme Făcute de
Adolescenţi (19-22 mai 2017, Bucureşti), PIFF − Ploieşti
International Film Festival (11-14 mai 2017), Serile Filmului
Românesc (10-14 mai 2017, Iaşi), Festivalul Filmului European
(4-28 mai, Bucureşti), TIFF − Festivalul Internaţional de Film
Transilvania (2-11 iunie 2017, Cluj-Napoca), Pelicam −
Festivalul de Film Despre Mediu şi Oameni (8-11 iunie 2017,
Tulcea), Très Court Film Festival (9-18 iunie 2017, Bucureşti),
NexT International Film Festival (iunie 2017, Bucureşti),
Audience Award Film Festival (iunie 2017, Bucureşti), BJFF −
Festivalul Filmului Evreiesc București (iunie 2017), Festivalul
Internaţional de Film Independent Anonimul (7-13 august 2017,
Sf. Gheorghe – Delta Dunării), FFIR − Festivalul de Film Istoric
Râşnov (august 2017), Divan Film Festival (august 2017,
Craiova), Filmul de Piatra (august 2017, Piatra Neamţ),
Câmpulung Film Fest (august 2017, Câmpulung Moldovenesc),
Festivalul Film 4 Fun (august 2017, Sinaia), Arkadia Shortfest
(septembrie 2017, Băicoi), Kinofest − International Digital Film
Festival (29 septembrie-1 octombrie 2017, Bucureşti), Animest
− Festivalul Internaţional de Film de Animaţie (6-15 octombrie
2017, Bucureşti), Astra Film Festival − Festivalul Internaţional
de Film Documentar de la Sibiu (16-22 octombrie 2017),

Docuart Fest − Festivalul Documentarului Românesc
(octombrie 2017, Bucureşti), FARAD – Festivalul de Film
Documentar (octombrie 2017, Arad), Timishort Film Festival
(octombrie 2017, Timişoara), Dracula Film Festival (octombrie
2017, Braşov), Les Films de Cannes à Bucarest (octombrie
2017), Festivalul Internaţional de Film Comedy Cluj (octombrie
2017), BIDFF − Bucharest International Dance Film Festival
(octombrie 2017), KINOdiseea International Children Film
Festival (noiembrie 2017, Bucureşti), UrbanEye Film Festival
(noiembrie 2017, Bucureşti), Festivalul Internaţional de
Psihanaliză și Film (decembrie 2017, Bucureşti), CineMAiubit
− Festivalul Internaţional de Film Studenţesc (decembrie 2017,
Bucureşti).
Însă, Premiile Gopo,
cunoscute drept „Oscarurile
româneşti”, nu au avut farmecul
celebrelor ceremonii internaţionale
de premiere a producţiilor
cinematografice (Premiile Oscar,
César, BAFTA, Goya, Premiile
Festivalelor de Film de la Cannes,
Berlin, Veneţia). Din păcate, gala a
fost lipsită de spectaculozitate, deşi
cadrul organizării acesteia a fost
unul festiv – cea mai importantă
scenă teatrală a ţării! Puteau fi
incluse proiecţii holografice, efecte
vizuale, mai multe jocuri de lumini!
Momentele artistice au fost infime
(doar o parodie muzicală şi un dans
la final), lipsind cele muzicale care
să facă perceptibilă trecerea de la un
premiu la celălalt; putea fi adusă pe
scenă, pentru un minirecital, o
formaţie românească de top. Ar fi
fost interesantă şi îmbinarea
elementelor cinematografice cu
cele teatrale. Monologul din introul
prezentatorului, spus, de fapt, după ce s-a acordat premiul pentru
„Cel mai bun film de debut”, a fost fad, fără umor...
Pentru orice emisiune TV, spectacol TV şi gală de premii se
fac, din timp, câteva repetiţii (atât tehnice, cât şi artistice; cu/fără
public), pentru ca sincronizarea să fie perfectă! Cel mai bun
exemplu îl constituie emisiunea TV de varietăţi „Le Plus Grand
Cabaret du monde”, prezentată de Patrick Sébastien şi transmisă
lunar în toată Europa (şi la noi), pe TV5Monde. Nu trebuie să
lucrezi în domeniul TV sau să ai un doctorat în arta spectacolului
ca să îţi dai seama că acea echipă de realizatori este profesionistă.
Nimic nu este lăsat la voia întâmplării; totul este cronometrat,
indiferent de tipul transmisiunii (live/înregistrare), neexistând −
ca la noi − problema „întârzierii”. Revenind la gala românească,
deşi emoţiile prezentatorilor sunt involuntare, poticnelile şi
greşelile sunt de nescuzat. Nu se doreşte să se înveţe şi să se
urmărească exemplul europenilor în ceea ce priveşte organizarea
şi prezentarea unui spectacol!
Premiile nu au, de fapt, nicio legătură cu marele Gopo,
rezonând doar din punct de vedere onomastic cu acesta... Este
impardonabil ca în cadrul ceremoniei să nu existe şi o categorie
pentru „Cel mai bun film de animaţie” (scurtmetraj sau
lungmetraj)! Justificarea organizatorilor ar fi aceea că, în
România, nu se realizează filme de animaţie. Dar lungmetrajul
animat „Mercy Street − Strada Speranţei” ce este? Deşi a fost
inclus pe lista filmelor eligibile pentru nominalizare, nu a fost
luat în considerare. Totuşi se putea acorda realizatorilor un
Continuare în pag. 9
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Premiu Special pentru prima animaţie 3D stereoscopică de
lungmetraj realizată în România!
Să nu uităm că CNC-ul alocă anual un buget pentru aceleaşi
pelicule româneşti cu care ne-am obişnuit deja (din fericire,
există şi câteva excepţii...), în care totul este cenuşiu,
predominând o atmosferă întunecată, netransmiţându-se niciun
fel de emoţie, dar care trebuie considerate filme de artă!
În competiţia din acest an s-au înscris 21 de lungmetraje de
ficţiune, 15 documentare şi 52 de scurtmetraje, printre care se
regăsesc: „03.ByPass” (regia: Nap Toader), „#Selfie69” (regia:
Cristina Iacob), „Afacerea Est” (regia: Igor Cobileanski),
„Bacalaureat” (regia: Cristian Mungiu), „Billion Star Hotel”
(regia: Alecs Năstoiu), „Câini” (regia: Bogdan Mirică), „Dincolo
de calea ferată” (regia: Cătălin Mitulescu), „Discordia” (regia:
Ion Indolean), „Două lozuri” (regia: Paul Negoescu), „Dublu”
(regia: Catrinel Dănăiaţă), „Femeia cu cravată neagră” (regia:
Adrian Popovici), „Ilegitim” (regia: Adrian Sitaru), „Inimi
cicatrizate” (regia: Radu Jude), „Întoarcerea magilor” (regia:
Ioan Cărmăzan), „Mercy Street − Strada Speranţei” (regia:
Ştefan Buzea, Alexandru Buzea, Radu Nicolae), „Minte-mă
frumos în Centrul Vechi” (regia: Iura Luncaşu), „Miracolul din
Tekir” (regia: Ruxandra Zenide), „Orizont” (regia: Marian
Crişan), „Sieranevada” (regia: Cristi Puiu), „Tudo” (regia: Iura
Luncaşu), „Usturoi” (regia: Lucian Alexandrescu).
Nominalizările din acest an au fost stabilite de cei 11 membri ai
juriului: Gabriel Achim (regizor), Oana Iancu (producător),
Doru Ana (actor), Raluca Mănescu (scenarist), Tudor Mircea
(operator), Nita Chivulescu (monteur) și criticii de film Dana
Duma, Ileana Bîrsan, Andrei Ţendrea, Dragoş Marin şi Doru
Pop, aproximativ 500 de membri activi din industria
cinematografică românească desemnând câştigătorii trofeelor
Gopo 2017.
Filmul lui Cristi Puiu, „Sieranevada”, a avut cele mai multe
nominalizări (16 nominalizări la 13 categorii), obţinând 6 Premii
Gopo pentru: „Cel mai bun film”, „Cel mai bun regizor”, „Cel
mai bun scenariu”, „Cea mai bună actriţă într-un rol principal”,
„Cea mai bună actriţă într-un rol secundar” şi „Cel mai bun
montaj”. Tot 6 trofee a obţinut şi filmul lui Bogdan Mirică,
„Câini”, la categoriile: „Cel mai bun film de debut”, „Cel mai
bun actor într-un rol principal”, „Cel mai bun actor într-un rol
secundar”, „Cea mai bună imagine”, „Cel mai bun sunet” şi „Cea
mai bună muzică originală”.
Câştigătorii Premiilor Gopo 2017:
· Cel mai bun film: „Sieranevada” ‒ producător Anca
Puiu
· Cel mai bun regizor: Cristi Puiu ‒ „Sieranevada”
· Cel mai bun actor într-un rol principal: Gheorghe
Visu ‒ rolul Hogaş din filmul „Câini”
· Cea mai bună actriţă într-un rol principal: Dana
Dogaru ‒ rolul Nuşa din filmul „Sieranevada”
· Cel mai bun actor într-un rol secundar: Vlad Ivanov ‒
rolul Samir din filmul „Câini”
· Cea mai bună actriţă într-un rol secundar: Ana
Ciontea ‒ rolul Tanti Ofelia din filmul „Sieranevada”
· Cel mai bun scenariu: Cristi Puiu ‒ „Sieranevada”
· Cea mai bună imagine: Andrei Butică ‒ „Câini” şi
Marius Panduru ‒ „Inimi cicatrizate”
· Cel mai bun montaj: Letiţia Ştefănescu, Ciprian
Cimpoi ‒ „Sieranevada”
· Cel mai bun sunet: Sam Cohen, Sebastian Ysemlze,
Hervé Buirette ‒ „Câini”
· Cea mai bună muzică originală: Codrin Lazăr, Sorin
Romanescu ‒ „Câini”
· Cele mai bune decoruri: Cristian Niculescu ‒ „Inimi

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

cicatrizate”
Cele mai bune costume: Dana Păpăruz ‒ „Inimi
cicatrizate”
Cel mai bun machiaj şi cea mai bună coafură: Bianca
Boeroiu, Domnica Bodogan ‒ „Inimi cicatrizate”
Cel mai bun film de debut: „Câini” (regia: Bogdan
Mirică)
Cel mai bun film documentar: „Doar o răsuflare”
(regia: Monica Lăzurean-Gorgan)
Cel mai bun scurtmetraj: „4:15 PM Sfârşitul lumii”
(regia: Cătălin Rotaru, Gabi Virginia Şarga)
Cel mai bun film european (distribuit în România în
2016): „Fiul lui Saul”/„Saul Fia” (regia: László Nemes)
Premiul Publicului (pentru filmul românesc cu cel
mai mare succes de box office în 2016): „#Selfie69”
(regia: Cristina Iacob; încasări: 2.677.735 lei) şi „Două
lozuri” (regia: Paul Negoescu; încasări: 2.403.355 lei)
Premiul „Tânără speranță”: Anamaria Antoci ‒ pentru
producţia filmului „Ilegitim”
Premiul pentru Întreaga Carieră: Ion Dichiseanu (n.
1933)
Premiul pentru Întreaga Activitate: Valentin Uritescu
(n. 1941)
Premiul Special: Constantin Petre (pentru efecte
speciale şi pirotehnice)
Premiul RSC (Romanian Society of
Cinematographers): Marius Panduru – „Inimi
cicatrizate”

.

Poate la cea de-a XII-a ediţie a Premiilor Gopo din 2018 se
vor remedia problemele organizatorice şi cele de prezentare, şi se
va include în competiţie categoria „Cel mai bun film de
animaţie”! Poate...
.

Vlad LUNGU
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CIRIPITUL
Se apropie Sărbătoarea Pascală şi, cu această ocazie, vă
propunem să vă antrenaţi mintea, rezolvând următoarele enigme,
ghicitori, probleme de logică, de perspicacitate şi de matematică
distractivă. Provocaţi-vă inteligenţa, dar şi distraţi-vă, relaxaţivă şi, mai ales, colaboraţi cu familia dvs. sau cu grupul dvs. de
prieteni pentru a descoperi răspunsurile corecte!
1. Enigmă lingvistică:

Pag. 10

ENIGMISTIC
– Ce fel de mamă ai tu: albă sau gri?
Iepuraşul a răspuns şi a fugit. Din păcate, mielul nu a înţeles
răspunsul şi l-a întrebat pe un alt iepuraş, care asistase la discuţie:
– Ce culoare a zis că are mama lui?
– A zis că are culoarea gri, a răspuns al doilea iepuraş.
Ce culoare are mama celui de al doilea iepuraş?

O notă muzicală le desparte
Pe cele două genii româneşti:
Un creator şi iubitor de carte
Şi-un titan al sunetelor sufleteşti.

14. Unchiul Tudor are 3 iepuraşi. Trebuind să plece într-o
călătorie de afaceri, îl lasă pe nepotul lui, Rică, să aibă grijă de
iepuri, rugându-l să respecte următoarele reguli:
* dimineaţa: să umple bolul cu mâncare;
* la prânz: să le dea câte un morcov fiecăruia;
* seara: să umple din nou bolul cu mâncare;
* din 2 în 2 ore: să verifice bolul cu apă.

2. Stăpân al iluziilor,
E supus interpretărilor.
Apare seara, în general,
Şi poate deveni coşmar.
Ce este?

După o săptămână, unchiul se întoarce din călătorie şi
găseşte iepurii morţi, din cauza malnutriţiei. El îl ceartă pe nepot,
Rică susţinând faptul că a avut grijă de iepuri, respectând
întocmai instrucţiunile date. Din ce cauză au murit iepurii?

3. „M-am născut în anul 1927, pe continentul nord american.
Începând cu anul 1929 am devenit cunoscut datorită numelui
meu, care, de fapt, este un prenume. Sunt strălucitor şi foarte
râvnit, şi sunt sărbătorit în fiecare an, în cel puţin 24 de
exemplare. Cine sunt?”

15. Ghidaţi Iepuraşul de Paşte prin
labirint pentru a ajunge la coşul cu ouă
vopsite.

4. A câta săptămână din Postul Paştelui este denumită
„Săptămâna Luminată”?
5. Clanul Iepurilă doreşte să-şi petreacă vacanţa de Paşti pe...
Insula Paştelui, în Chile. Ştiind că din acest clan fac parte 5
perechi de iepuri, fiecare având câte 5 iepuraşi, câte bilete de
avion trebuie să-şi procure aceştia pentru a ajunge la destinaţia
dorită?
6. Ce parte a iepurelui conţine cea mai mare cantitate de păr?
7. Andrei îşi petrece Paştele la bunici. Aceştia au în
gospodărie atât iepuri, cât şi pui de găină. În total sunt 101 capete
şi 282 de picioare. Câţi parteneri de joacă, iepuri şi pui de găină,
are Andrei?
8. Ghicitoare din romanul de fantezie „Hobbitul” (1937), al
scriitorului John Ronald Reuel Tolkien (1892, Africa de Sud 1973, Marea Britanie):
„O cutie de aur fără balamale, cheie sau capac,
Comoară de aur închide ca-ntr-un sac!”
Ce este?
9. 2 iepuri x 3 ani. Cum ajungeţi la un rezultat?
10. Dacă 2 gospodine vopsesc 2 ouă în 2 minute, de câte
gospodine este nevoie pentru a vopsi 18 ouă în 6 minute?
11. O gospodină a uitat să cumpere vopsea de ouă violet,
portocalie şi verde. În schimb, are vopsea de ouă galbenă, roşie,
albastră, roz şi maro. Ce combinaţii de culori trebuie să facă
pentru a obţine ouă de culoare violet, portocalie şi verde?
12. Găsiţi un simbol al curajului şi al sacrificiului de sine
pentru confraţi. S-a constatat că este singurul animal care este în
stare să se sacrifice de sine pentru un confrate, iar dacă nu
reuşeşte aceasta, se aruncă în bătaia puştii sau distrage atenţia
inamicului. Despre cine este vorba?
13. Iepurii născuţi din iepure alb şi iepuroaică gri sunt
mincinoşi, iar cei născuţi din iepure gri şi iepuroaică albă spun
adevărul întotdeauna.
Un miel a întrebat un iepuraş:

Răspunsuri:
1. Nota „mi”. Cele două genii sunt Mihai Eminescu şi George Enescu.
2. Visul (este sinonim cu iluzia; se poate interpreta; noaptea visăm; coşmarul =
vis urât).
3. Premiul Oscar.
4. Niciuna. Săptămâna care urmează praznicului Învierii Domnului este
numită „Săptămâna Luminată”. În vechime, Botezul era săvârşit în noaptea de
Paşti. Cei botezaţi erau numiţi „luminaţi” şi purtau haine albe în toată
săptămâna de după Sărbătoarea de Paşti.
5. 35 de bilete. Fiecare familie din clanul Iepurilă este alcătuită din câte 7
membri (mama, tatăl şi cei cinci copii). Deci 7 membri x 5 familii = 35 de
iepuri.
6. Blana/exteriorul.
7. 101 (40 de iepuri şi 61 de pui de găină). Presupunem că toate animalele au 2
picioare: 101 x 2 = 202 picioare. Trebuie distribuite 282 - 202 = 80 de picioare.
Diferenţa dintre un iepure şi un pui de găină este de 2 picioare. Deci sunt 80 / 2
= 40 de iepuri şi 101 - 40 = 61 de pui de găină.
8. Oul.
9. Teoretic. În condiţii optime, 2 iepuri pot da naştere, în 3 ani de zile, la 13
milioane de iepuraşi.
10. De 6 gospodine.
11. Pentru a obţine vopsea de culoare violet, gospodina trebuie să amestece
vopseaua albastră cu cea roşie; pentru vopseaua portocalie → vopsea galbenă
+ roşie; pentru vopseaua verde →vopsea galbenă + albastră.
12. Iepurele.
13. Gri. Răspunsul la prima întrebare nu putea să fie decât albă, deoarece dacă
iepuraşul avea mama albă, spunea adevărul, deci zicea albă. Dacă avea mama
de culoare gri, minţea şi spunea tot albă. Cum al doilea iepuraş a răspuns gri,
înseamnă că el minte, deci mama lui are culoarea gri.
14. Din cauza nepotului. Rică a verificat doar vizual bolurile cu apă, fără a le
umple/a adăpa iepuraşii.
15.

V.L.
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TEMATICA PASCALĂ ÎN CEA DE-A ŞAPTEA ARTĂ
„Tunica” (The Robe, 1953)
Regia: Henry Koster
Cu: Richard Burton, Jean Simmons, Victor
Mature, Michael Rennie
Gen: Dramă biblică

„Ben-Hur” (1959)
Regia: William Wyler
Cu: Charlton Heston, Jack Hawkins,
Haya Harareet, Stephen Boyd, Hugh Griffith
Gen: Dramă epică

„Jesus Christ Superstar” (1973)
Regia: Norman Jewison
Cu: Ted Neeley, Carl Anderson, Yvonne
Elliman, Barry Dennen
Gen: Dramă muzicală

„Iisus din Nazareth”
(Jesus of Nazareth, 1977)
Regia: Franco Zeffirelli
Cu: Robert Powell, Anne Bancroft, Ernest
Borgnine, Laurence Olivier, Christopher
Plummer, Anthony Quinn, Rod Steiger,
Peter Ustinov
Gen: Dramă biblică

„Ultima ispită a Lui Iisus” (The Last
Temptation of Christ, 1988)
Regia: Martin Scorsese
Cu: Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara
Hershey, David Bowie
Gen: Dramă epică

„Patimile Lui Hristos” (The Passion of the
Christ, 2004)
Regia: Mel Gibson
Cu: Jim Caviezel, Maia Morgenstern,
Monica Bellucci
Gen: Dramă biblică

„Fiul Lui Dumnezeu” (Son of God, 2014)
Regia: Christopher Spencer
Cu: Diogo Morgado, Roma Downey, Darwin
Shaw, Amber Rose Revah
Gen: Dramă biblică

„Misterul Înălţării” (Risen, 2016)
Regia: Kevin Reynolds
Cu: Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter
Firth, Cliff Curtis
Gen: Dramă biblică

„Parada de Paşte” (Easter Parade, 1948)
Regia: Charles Walters
Cu: Fred Astaire, Judy Garland, Peter
Lawford
Gen: Musical

„Hop-Ţop” (Hop, 2011)
Regia: Tim Hill
Cu: Russell Brand, James Marsden, Kaley
Cuoco, Hank Azaria
Gen: Comedie

„Pieces of Easter” (2013)
Regia: Jefferson Moore
Cu: Christina Karis, Jefferson Moore, Keith
McGill
Gen: Comedie

„Paştele căţeilor” (The Dog Who Saved
Easter, 2014)
Regia: Sean Olson
Cu: Dean Cain, Elisa Donovan, Beverley
Mitchell, Mario Lopez
Gen: Familie

„Aventurile micilor curajoşi” (The Easter
Egg Adventure, 2004)
Regia: John Michael Williams
Voci: Joe Pantoliano, Brooke Shields,
James Woods
Gen: Animaţie

„Învierea” (Ressurection, 1999)
Regia: Russell Mulcahy
Cu: Christopher Lambert, Leland Orser,
Robert Joy, David Cronenberg
Gen: Poliţist/Thriller

Selecţie de Vic LANGSTONE
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A TRECUT OSCARUL CUM TREC TOATE
Grid
MODORCEA

OSCAR VERSUS TRUMP
Gala Oscar s-a desfăşurat într-un climat de
război mediatic, cum nu s-a mai întâmplat de mult, cel puţin în
ultimii zece ani, de când am şansa să urmăresc acest eveniment
de pe pământ american. Donald Trump acuză presa, cum scrie
„The New York Times” cu litere de-o şchioapă, că este „very
dishonest”, „fake news”, adică foarte necinstită, plină de ştiri
false, acuze pe care le-a reluat vineri, 24 februarie, la
Conservative Political Action Conference de la Casa Albă,
taxând mass-media americană drept „the enemy of the
people”/duşman al poporului, acuze foarte grave, aşa cum acuză
şi FBI-ul, numindu-i pe membrii săi cu termenul „leakers”, adică
spărgători, şi vorbind despre „hunt for leakers”, un fel de
vânătoare de vrăjitoare, spre bucuria Ku-Klux-Klan-ului
reînviat. Până şi la acest briefing a oprit accesul jurnaliştilor de la
„The New York Times”, CNN şi alte ziare, ca fiind „a great
danger doesn't tell the truth/un mare pericol că nu spun
adevărul”.
Adică vinovate de haosul actual, de faptul că el nu-şi poate
aplica planul de lucru anunţat în campanie, sunt presa şi FBI-ul,
care l-au făcut preşedinte. Presa şi FBI-ul care l-au făcut bilionar.
Că doar presa şi FBI-ul nu s-au preschimbat într-o lună de zile de
când este el preşedinte. Donald Trump se luptă cu un sistem al
cărui produs este, care l-a făcut om, care l-a educat. Războiul
dintre el şi mass-media nu e de bun augur.
Toată presa din America,
cu rare excepţii (ziarele
neutre), lucrează cu sârg la
compromiterea celui de-al 45lea preşedinte al Statelor
Unite. Poze cu Trump dintre
cele mai deşucheate,
anormale, arierate, caricaturi,
emisiuni satirice cu duiumul,
care se pot vedea din 10 în 10
minute pe toate posturile, au
umplut viaţa americanilor.
Dar Trump nu se lasă. Rezistă. Unul contra toţi. E greu să te lupţi
cu un sistem format de 200 de ani şi să pui altceva în loc! Ce?
Poate marxismul. Trump nu are ce. Poate „America Great
Again”. Care? Nici Trump nu ştie ce e aia, dovadă că el face apel
disperat la alegătorii lui să-l ajute, să-i aprobe măsurile, să-i
spună dacă până acum acţionează bine. El simte pericolul. Simte
că se poate compromite iremediabil. Stă pe un teren care se
clatină. Iar omul de pe stradă, imigrantul de rând, are nevoie de o
Americă solidă, să păşească pe un teren sigur.
Deocamdată, Trump le-a dat de lucru adversarilor săi
politici, democraţilor, dar şi-a făcut şi noi adversari de temut din
presă, FBI, milioane de imigranţi, dar mai ales din milioane de
oameni care beneficiau de ajutorul de sănătate, de legea
„Obamacare”, pe care Trump a desfiinţat-o la o oră după ce a
depus jurământul ca preşedinte. I s-a explicat că a greşit. Şi acum
ce face? O nouă lege, cum vede el problema sănătăţii! Începând
probabil cu el însuşi. Dar el are bani să plătească medicul. Numai
un consult la cap, la aparatul numit MRA, costă 4 mii de dolari!
Nu mai vorbim de duşmanii mexicani, dar se pare că ei au salvat
America de miliarde de dolari, fiindcă au demonstrat inutilitatea
zidului pe care Trump vrea să-l facă la graniţa cu Mexicul,
prezentând filme despre cum vor trece gardul cu drogurile! Căci

nu ei trebuie să sară zidul, ci drogurile!
Şi acum, Gala Oscar îi mai trebuia lui Trump! Mă mir că n-a
dat un decret să o suspende. Păcat că nu s-a sfătuit cu Dragnea de
pe Dâmboviţa măreaţă! Mai avea nevoie şi de alţi adversari,
adversarii nemuririi, adică actorii! Încă din campania electorală,
Trump a fost avertizat de o seamă de artişti, în frunte cu Meryl
Streep şi Robert de Niro, ce „simpatic” le este. Iar acum a urmat
marele event, Premiile mult aşteptate. Toţi ochii au fost aţintiţi
spre eveniment, întrucât săptămâna trecută presa a anunţat un
mare show. Scria că fiecare câştigător al Premiului Oscar are
pregătit un discurs anti-Trump! Era un fel de a-i arăta pisica lui
Donald, care şi-a cumpărat un partener de golf şi s-a dus la clubul
său să facă sport, să se întărească pentru confruntări viitoare! Dar
interesul pentru gală a fost enorm. Nici nu ştie ce a pierdut!
Şi ce-am văzut? Evident, o demonstraţie de show american,
am văzut cum se simt fericiţi americanii, oferind o lecţie de
armonie între toate popoarele. Prezentatorul, faimosul actor
Jimmy Kimmel, cu o emisiune TV pe urmele lui Letterman, a
spus că este o „gală a prieteniei” şi a dat exemple dintre starurile
prezente în sală, care reprezentau diferite naţiuni, adăugând că
evenimentul la care asistăm este transmis în 200 de ţări ale lumii.
Gala a debutat cu muzică şi dans, Justin Timberlake fiind cel care
a cântat, a dansat şi a antrenat şi toată sala.
Însă trebuie spus că tot acest show a fost în acelaşi timp şi o
subtilă replică dată lui Trump. Pas cu pas, cu fiecare moment,
apropourile băteau în aceeaşi direcţie. Chiar din start,
prezentatorul s-a mirat că Ivanka nu e în sală, să ne spună cum să
prezentăm gala, un apropo la o recentă conferinţă de presă de la
Casa Albă, în care tatăl ei, preşedintele Donald Trump, a făcut
instrucţii cu ziariştii, spunându-le cum trebuie să se facă presă! Şi
parcă totul a fost aranjat ca în vorba românească „bate şaua să
priceapă iapa”. Primul încununat cu Oscar a fost un musulman,
Mahershala Ali, pentru rolul din filmul „Moonlight”. Un al
doilea premiu a revenit unui italian, care a ţinut să se mândrească
cu originea sa. Un alt actor a spus că el e mexican, dar a precizat
că înainte de a fi mexican, este om, şi ca om îi place să trăiască în
această ţară. Premiul Oscar pentru „Cel mai bun film străin” i-a
revenit filmului iranian „The Salesman”, dar regizorul Asghar
Farhadi, o celebritate a filmului, a trimis o scrisoare, citită de o
producătoare, în care scria că nu a venit la gală în semn de protest
faţă de decizia preşedintelui Donald Trump de a interzice intrarea
în Statele Unite a cetăţenilor din şapte ţări musulmane!
Tulburător a fost şi discursul altei premiate, Viola Davis, ce a
făcut o scurtă istorie a negrilor, care nu au visat că vor ajunge
vreodată pe această scenă să ia un Oscar! America a devenit şi
ţara negrilor, şi nu există fericire mai mare decât să joci personaje
care o reprezintă. Ea a arătat ce înseamnă să slujeşti un personaj.
Şi că este o mare fericire să fii negru şi să trăieşti viaţa oamenilor
de culoare din această ţară. America e una, indiferent câte rase ar
fi în ea. A dovedit-o şi momentul „In memoriam”, în care am
văzut câte glorii a pierdut filmul american şi mondial în ultimul
an. Printre dispăruţi, se numără şi regizorii fără de asemănare
Michael Cimino şi Abbas Kiarostami.
Evident, marele încununat a fost musicalul „La La Land”,
care pare din titlu frate cu celebrul hit „La la la”, al trupei Indiggo
Twins, cântec aflat pe celebrul disc „Watch the Throne”,
încununat cu 4 Grammy, al mogulilor muzicii americane Jay-Z și
Kanye West, mai exact, preluat de ei și introdus în hitul „Murder
to Excellence”, considerat cel mai mare succes al tuturor
timpurilor. Desigur, există multe „La la la”-uri pe lumea asta, dar
un hit este un hit şi niciunul nu este ca hitul trupei Indiggo.
„La La Land” a avut 14 nominalizări, egalând recordul
deţinut de „All About Eve” (1950) şi de „Titanic” (1997). Şi din
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14, a câştigat 6 premii, inclusiv premiul pentru regie acordat lui
Damien Chazelle. Surpriza a fost că marele premiu, „Best
Picture”, a mers către pelicula „Moonlight”, deşi fusese anunţat
că filmul anului este „La La Land”. A fost chiar o confuzie pe
scenă, dar lucrurile s-au lămurit până la urmă. „Moonlight” a fost
vedetea serii, fiindcă a mai obţinut şi premiul pentru „Cel mai
bun scenariu adaptat”, dar şi premiul pentru „Cel mai bun actor
în rol secundar”. Leonardo DiCaprio a anunţat-o pe Emma Stone
(„La La Land”) drept cea mai bună actriţă în rol principal, deşi ea
a avut două contracandidate puternice, Isabelle Huppert şi Meryl
Streep, care a atins recordul de 20 de nominalizări la Premiile
Oscar. Prezentatorul chiar a spus că e suficient să semneze pentru
un rol, că Meryl are asigurată nominalizarea. Ea este abonata
number one la Premiile Oscar! Da, dar rolul său din filmul
„Florence Foster Jenkins” le-a eclipsat de departe pe concurente,
pe Emma Stone sau Natalie Portman, care n-a convins în rolul lui
Jackie Kennedy, așa cum ne-a convins, în schimb, cu imaginea ei
însărcinată. Dar bine că nu a luat Meryl premiul (are deja trei
Oscaruri acasă), căci cine ştie ce discurs anti-Trump am mai fi
auzit?!
Fratele lui Ben Affleck, Casey, a obţinut premiul pentru
„Cel mai bun actor în rol principal” jucat în filmul „Manchester
by the Sea” (încununat şi cu premiul pentru „Cel mai bun
scenariu original”), Casey fiind la concurenţă cu monştrii sacri
Viggo Mortensen şi Denzel Washington, acesta aflându-se şi pe
lista „Best Picture”, pentru regia filmului „Fences”, care, totuşi,
a scos-o învingătoare pe Viola Davis, aflată la a treia
nominalizare Oscar, iar acum victorioasă, deşi lupta a fost
extremă, având drept contracandidate actriţe una şi una: Naomie
Harris („Moonlight”), Nicole Kidman („Lion”), Octavia
Spencer („Hidden Figures”) şi Michelle Williams („Manchester
by the Sea”).
Am mai reţinut premiul pentru „Cele mai bune efecte
vizuale”, acordat filmului „The Jungle Book”, senzaţional, în
care animalele vorbesc omeneşte. Ni s-a arătat şi tehnica
realizată cu cinci camere pentru sincronizare, pentru o perfectă
înregistrare playback. Senzaţional a fost şi premiul pentru
„Zootopia” − „Cel mai bun film de animaţie”. Foarte cotat a fost
filmul lui Mel Gibson, „Hacksaw Ridge”, inspirat dintr-un caz
real, dar a luat doar două premii, pentru montaj şi mixaj de sunet,
ceea ce este ceva deosebit. La fel de cotat, anterior, a fost şi
„Arrival” al lui Denis Villeneuve, dar a plecat doar cu premiul
pentru „Cel mai bun montaj de sunet”.
O gală de neuitat. În final, tot conflictul subteran cu Donald
Trump a fost uitat, dar confuzia finală e posibil să fi fost regizată.
Mă mir că Jimmy Kimmel, reprezentantul mass-media, nu a dat
vina pe Trump, dar presa ostilă acestuia, acuzată de „fake news”,
are timp s-o facă şi desfacă.

Vlad
LUNGU

Gafe şi controverse
· Această ediţie a fost cea mai controversată din istoria
decernării Premiilor Oscar, din cauza gafei comise de actoriiprezentatori Warren Beatty (n. 1937) şi Faye Dunaway (n. 1941)
atunci când au anunţat greşit câştigătorul la categoria „Cel mai
bun film”. Confuzia ar fi plecat de la faptul că prezentatorii ar fi
primit plicul greşit. Warren Beatty şi-a dat seama de confuzie pe
scenă şi a făcut o pauză lungă, moment în care Faye Dunaway a
anunţat câştigătoare pelicula „La La Land”. De fapt, în plic se
afla numele actriţei Emma Stone (n. 1988), premiată cu Oscar
pentru „Cea mai bună actriţă în rol principal”, pentru rolul din
„La La Land”. În timp ce întreaga distribuţie, regizorul şi
producătorii au urcat pe scenă şi au ţinut discursul de acceptare a
premiului, Jimmy Kimmel a anunţat adevăratul câştigător, spre
surprinderea celor de pe scenă şi a celor din sală, aducând aminte
de Steve Harvey, gazda concursului Miss Universe 2015, care a
încurcat câştigătoarele (Columbia în loc de Filipine). Invitaţii şi
câştigătorii au crezut secunde bune că totul este o glumă. În cele
din urmă, însuşi producătorul peliculei „La La Land”, Jordan
Horowitz, a arătat camerelor plicul cu adevăratul câştigător al
Premiului Oscar pentru „Cel mai bun film” − „Moonlight”. De
fapt, gafa a fost produsă de cei doi contabili de la compania
PricewaterhouseCoopers, Brian Cullinan şi Martha Ruiz, care nu
vor mai colabora niciodată cu Academia Americană de Film
(AMPAS).
·O altă gafă a serii a fost includerea pozei producătoarei de
film Jan Chapman (n. 1950), care este în viaţă, în segmentul In
Memoriam al Premiilor Oscar, ce omagiază personalităţile
industriei cinematografice ce au încetat din viaţă de-a lungul
anului, în locul fotografiei designerului de costume australian
Janet Patterson (1956-2016). Confuzia este cu atât mai mare, cu
cât cele două au fost prietene apropiate şi au lucrat împreună la
pelicula „The Piano”. Oricum, anul acesta, segmentul In
Memoriam a fost destul de controversat, pentru că a omis să
menţioneze în montajul respectiv mai multe celebrităţi care au
încetat din viaţă în 2016/2017: Robert Vaughn, Garry Shandling,
Florence Henderson, Doris Roberts, Alexis Arquette, Burt
Kwouk, Jon Polito, Dan Ireland, Miguel Ferrer, Bill Paxton.
·În ultimii doi ani, Academia Americană de Film a fost
acuzată de lipsa diversităţii rasiale printre nominalizaţii
categoriilor importante, fără ca vreun actor de culoare să fie
nominalizat. Anul acesta, pentru prima dată în istoria Premiilor
Oscar, la categoriile de actorie, regie, imagine, montaj, scenariu
adaptat au fost nominalizate persoane de culoare (Denzel
Washington, Ruth Negga, Mahershala Ali, Viola Davis, Naomie
Harris, Octavia Spencer, Barry Jenkins, Bradford Young, Joi
McMillon, Tarell Alvin McCraney, August Wilson). 2017 a fost
şi primul an în care două pelicule scrise şi regizate de persoane de
culoare au candidat pentru titlul de „Cel mai bun film”
(„Moonlight” şi „Fences”).

Câştigători
· Cel mai bun film: „Moonlight/În lumina lunii” – Adele

GAFE ŞI CONTROVERSE,
CÂŞTIGĂTORI, CURIOZITĂŢI ŞI
RECORDURI

·
·
·

Duminică, 26 februarie 2017, la
Teatrul Dolby din Hollywood, Los
Angeles, s-a desfăşurat cea de-a 89-a
ediţie a Premiilor Academiei Americane
de Film/Premiile Oscar 2017, prezentată
de comediantul Jimmy Kimmel (n.
1967).

·
·

Romanski, Dede Gardner, Jeremy Kleiner
Cel mai bun regizor: Damien Chazelle − „La La Land”
Cel mai bun actor în rol principal: Casey Affleck (n. 1975) −
„Manchester by the Sea”
Cea mai bună actriţă în rol principal: Emma Stone − „La La
Land”
Cel mai bun actor în rol secundar: Mahershala Ali −
„Moonlight”
Cea mai bună actriţă în rol secundar: Viola Davis −
„Fences”
Continuare în pag. 12
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· Cel mai bun scenariu original: „Manchester by the Sea” −
Kenneth Lonergan (n. 1962)
· Cel mai bun scenariu adaptat: „Moonlight” − Barry
Jenkins (n. 1979), Tarell Alvin McRaney (n. 1980)
· Cel mai bun film străin: „Forushande/The Salesman” –
Asghar Farhadi (n. 1972, Iran)
· Cel mai bun lungmetraj documentar: „O.J.: Made in
America” – Ezra Edelman (n. 1974), Caroline Waterlow
· Cel mai bun scurtmetraj documentar: „The White
Helmets/Căştile Albe” – Orlando von Einsiedel (n. 1980),
Joanna Natasegara
· Cel mai bun lungmetraj de animaţie:
„Zootopia/Zootropolis” – Byron Howard (n. 1968), Rich
Moore (n. 1963), Clark Spencer (n. 1963)
· Cel mai bun scurtmetraj animat: „Piper” – Alan Barillaro,
Marc Sondheimer
· Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: „Sing” − Kristóf
Deák (n. 1982), Anna Udvardy
· Cea mai bună coloană sonoră: „La La Land” – Justin
Hurwitz (n. 1985)
· Cel mai bun cântec original: „City of Stars” / „La La Land”
– Justin Hurwitz, Benj Pasek, Justin Paul
· Cel mai bun montaj de sunet: „Arrival/Primul contact” –
Sylvain Bellemare (n. 1968)
· Cel mai bun mixaj de sunet: „Hacksaw Ridge/Fără armă în
linia întâi” – Kevin O'Connell, Andy Wright, Robert
Mackenzie, Peter Grace
· Cel mai bun montaj: „Hacksaw Ridge/Fără armă în linia
întâi” – John Gilbert
· Cea mai bună regie artistică: „La La Land” – David Wasco,
Sandy Reynolds-Wasco
· Cea mai bună imagine: „La La Land” – Linus Sandgren (n.
1972)
· Cele mai bune efecte vizuale: „The Jungle Book/Cartea
junglei” – Robert Legato (n. 1956), Adam Valdez, Andrew R.
Jones, Dan Lemmon
· Cel mai bun machiaj/cea mai bună coafură: „Suicide
Squad/Brigada sinucigaşilor” – Alessandro Bertolazzi,
Giorgio Gregorini, Christopher Nelson
· Cele mai bune costume: „Fantastic Beasts and Where to
Find Them/Animale fantastice şi unde le poţi găsi” – Colleen
Atwood (n. 1948).
Curiozităţi şi recorduri
· Show-ul a fost regizat de Glenn Weiss (n. 1961) şi prezentat
de Jimmy Kimmel, care a primit 15.000 $ pentru a fi gazda
Premiilor Oscar 2017, pe tot parcursul serii ţinându-se de
glume: „E prima dată când sunt aici. Şi, la cum schimbaţi voi
gazdele, e probabil şi ultima dată.”; „Vreau să îi mulţumesc
preşedintelui Trump. Vă aduceţi aminte cum anul trecut
Oscarurile păreau rasiste? Nu mai e cazul graţie lui!”.

· Gala, care a avut o durată de 3 ore şi 49 de minute, a fost
urmărită live doar de 32,9 milioane de telespectatori, 2017
devenind al treilea an la rând în care ratingul scade.
· Organizarea ceremoniei din acest an a costat 42,8 milioane $,
2
30.000 $ valorând doar faimosul covor roşu de 1.500 m .
· „Moonlight” a devenit primul „Cel mai bun film” a cărui
distribuţie este alcătuită în totalitate din persoane de culoare şi
având un subiect LGBT.
· „Moonlight” e al doilea câştigător Oscar pentru „Cel mai bun
film” cu cele mai mici încasări din istorie, după „The Hurt
Locker/Misiuni periculoase” (2008 / 17.017.811 $), obţinând
la box-office 25.382.307 $ (în SUA).
· Ediţia din acest an a fost cea care a avut cele mai multe
persoane de culoare câştigătoare ale Premiului Oscar
dintotdeauna.
· Musicalul „La La Land” a devenit al treilea film din istorie cu
cele mai multe nominalizări (14), alături de „Totul despre
Eva” (1950) şi „Titanic” (1997), dar şi cel mai nominalizat
film, fără ca acesta să câştige premiul pentru „Cel mai bun
film”.
· Dede Gardner a devenit prima femeie câştigătoare de două ori
a Premiului Oscar la categoria „Cel mai bun film”, pentru
producţia filmelor „12 ani de sclavie” (2013) şi „Moonlight”
(2016).
· Meryl Streep (n. 1949) a devenit prima actriţă nominalizată de
20 de ori la categoriile „Cea mai bună actriţă în rol principal”
şi „Cea mai bună actriţă în rol secundar”, cea de-a 20-a
nominalizare fiind pentru rolul secundar din filmul „Florence
Foster Jenkins” (2016).
· Viola Davis (n. 1965) a devenit cea mai nominalizată actriţă
de culoare din istoria galei (3) şi prima persoană de culoare
deţinătoare a Premiilor Oscar, Emmy şi Tony pentru actorie,
câştigând anul acesta Oscarul pentru „Cea mai bună actriţă în
rol secundar”.
· Mahershala Ali (n. 1974) a devenit primul musulman din
istorie distins cu un Oscar pentru actorie, fiind câştigător la
categoria „Cel mai bun actor în rol secundar”.
· Damien Chazelle (n. 1985) a devenit cel mai tânăr laureat al
Premiului Oscar pentru „Cel mai bun regizor” (32 de ani).
· Kevin O'Connell (n. 1957) a fost nominalizat de 20 de ori la
categoria „Cel mai bun mixaj de sunet” fără a câştiga; însă, la
ediţia din acest an, a 21-a nominalizare i-a adus, în sfârşit, un
Premiu Oscar.
· Deşi primele 8 filme ale seriei „Harry Potter” nu au câştigat
niciodată vreun Premiu Oscar, acestea fiind nominalizate de
mai multe ori la categorii tehnice, al 9-lea film al francizei,
„Animale fantastice şi unde le poţi găsi” (2016), a primit
Oscarul pentru „Cele mai bune costume”.
· „O.J.: Made in America”, recompensat la categoria „Cel mai
bun documentar”, a devenit cel mai lung film câştigător al
Premiului Oscar, având o durată de 467 de minute, depăşind
filmul „Război şi Pace” (1966-1967 / Oscar pentru „Cel mai
bun film străin” − 1969) cu 36 de minute.
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CIRIPITUL
TRIST:
B
TRAVEL
ü
PE UNDE MAI HOINĂRESC ROMÂNII (6)
Roxana
MANCIULEA

O DUMINICĂ LA ŞINCA VECHE

Cu mulţi ani în urmă, o dragă prietenă (acum foarte în
vârstă) mă sfătuia: „Bucură-te şi fă-ţi amintiri, vei trăi din ele la
bătrâneţe.”. Mult timp n-am perceput valoarea acelui sfat, dar, cu
cât adaug ani vârstei mele, sunt tot mai dornică să pun (cât mai
des) în aplicare sfatul prietenei mele. Vara și toamna trecute am
adăugat memoriei mele câteva amintiri de neuitat. Duminici cu
amintiri pentru minte şi suflet, alături de soţul meu, în expediţii
sau simple plimbări în natură, pe meleaguri apropiate Văii
Prahovei.
Iată-ne la o plimbare de duminică în satul Şinca Veche de
lângă Zărneşti-Braşov. Ce am găsit şi am aflat despre aceste
locuri ne-a bucurat şi ne-a încălzit sufletul mai mult decât soarele
din acea zi. Un cer albastru, fără nori, un soare cald şi blând şi
multe muşcate roşii în pridvorul Schitului Sf. Nectarie de la
Şinca Veche.
În comuna Şinca, din care face parte şi acest sat, se pare că,
în perioada împăratului Tiberius, era un centru foarte populat,
deoarece pe aici trecea „Drumul Roman” ce lega Râşnovul
(Cumidava) de Dacia Superioară. Prima atestare documentară a
localităţii face referire la documente de proprietăţi emise în
timpul domnitorului Laiotă Basarab cel Bătrân (de patru ori,
între 1473-1477). În acea perioadă a fost oferit muntele Nemaia
boierilor din zonă, ca răsplată pentru implicarea lor în luptele
teritoriale de peste munţi. Prin 1640, comunitatea avea vreo 74
de familii de ţărani iobagi pe proprietatea lui Francisc Masskasi,
iar spre finalul sec. al XVI-lea, localitatea era sub ocupaţie
habsburgică, cu o clară orientare occidentală. În 1772 se
înfiinţează prima şcoală din sat, la iniţiativa cărturarului,
istoricului, filologului, preotului greco-catolic Gheorghe Şincai,

ale cărui origini se află aici. În 1908 este inaugurată calea ferată
ce făcea legătura dintre Braşov şi Făgăraş, prin localitatea Şinca
Veche şi viaductul Podul Ilii, primul pod din beton armat, devenit
astăzi cel mai vechi viaduct de cale ferată din România.
Nu departe de centrul satului Şinca Veche se găseşte Grota
din Dealul Pleşu, înscrisă pe lista monumentelor istorice, datată
în documente abia prin sec. al XVIII-lea. Grota reprezintă un
lăcaş vechi de cult, încărcat de legende şi mister. I s-a dus vestea
că ar fi Templul Ursitelor sau Templul împlinirii dorinţelor bune.
Are o vechime de peste 7000 de ani şi se presupune că ar fi
aparţinut aceleiaşi civilizaţii care ar fi întemeiat Templul Alb din
Insula Şerpilor. Locului i s-a dus vestea şi pentru nişte presupuse
fenomene paranormale ce s-ar petrece pe aici, dar nimeni nu
poate certifica aceasta.
Pe vremea când lăcaşurile de cult ortodoxe erau interzise în
Ardeal, la marginea lui, în Şinca, despre această grotă se vorbea
cât mai puţin sau deloc. Însă localnicii cunoşteau că era acolo
încă de pe timpul dacilor sau mai de mult şi veneau cu teamă, dar
şi cu dragoste să se închine aici. Grota-Templu are două altare,
fapt ce face ca mulţi să afirme că tocmai acest lucru i-ar da o notă
mai puţin creştină, deşi locul a fost folosit de călugări în timpul
prigonirii lor de către oamenii împărătesei Maria Tereza a
Imperiului Habsburgic, pe la 1700, când se dorea catolicizarea
lor.
Deşi aici s-au adăpostit călugări creştini, în interiorul de
piatră nu e întâlnit nicăieri semnul creştinătăţii: crucea. Tăiată în
piatră de gresie, fără acoperiş, cu ferestre mici care aduc prin ele
o lumină slabă, unii
istorici susţin că ar
fi un lăcaş unic în
lume. Lipsa
acoperişului face ca
în unele momente
ale zilei soarele să
pătrundă în incintă,
având senzaţia că
acolo a fost cândva
un clopot mare,
care în locul
sunetului a lăsat
lumina. Când pătrunzi în incinta Grotei-Templu, cu pereţii ei de
piatră de gresie şi cu miile de inscripţii ciudate şi tainice scrijelite
de jur împrejur, când vezi mulţimea de iconiţe și biletele cu
gânduri de bine şi de sănătate lăsate de pelerini în toate fisurile, ai
dorinţa aprinsă că trebuie să revii acolo, ca la o Mecca a
românilor.
Nu departe de acest loc, puţin mai sus pe deal, i s-a mai
adăugat încă o frumuseţe creştină, Schitul Sf. Nectarie, care a
primit încuviinţarea existenţei lui în 2006. Înconjurat de verdeaţă
şi de flori, cu un drum ce şerpuieşte printre pomi, cu liniştea ce te
înconjoară, acest schit micuţ de lemn te face să simţi că păşeşti pe
un tărâm de basm. Simţi prezenţa lui Dumnezeu în fiecare fir de
iarbă şi, cu pioşenie, îţi pleci fruntea în rugăciune, în faţa
micuţului altar. Ferestrele cu sticlă pictată cu sfinţi şi flori permit
să pătrundă înăuntru o lumină blândă care întregeşte momentul
rugăciunii. Pelerinii găsesc aici o oază de linişte.
Curtea, poteca ce urcă la schit, frumos şi cu gust amenajate,
împreună cu atmosfera misterioasă a Grotei-Templu din
apropiere, fac din locul acesta şi din satul Şinca Veche un punct
de atracţie, de încântare a minţii şi o hrană a sufletului în zi de
duminică.
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Scriitoarea roamâno-americană ALEXANDRA ARES pe Valea Prahovei, de Mărţişor
.

MAGAZINUL DE BĂRBAŢI, FANTEZIE COMICĂ PENTRU FEMEI
Alexandra Ares a studiat Teatrologia la
Academia de Teatru şi Film din Bucureşti, iar în
perioada 1992-1997 a lucrat în TVR ca redactor
şi realizator al emisiunilor teatrale „Gong”,
„Scena” şi „Maeştrii Teatrului Românesc”. În
1998 a emigrat în SUA, în New York, unde a fost
corespondent TVR şi producător CBS. Între
timp a devenit cetăţean american, şi-a luat doctoratul în teatrul
american, a fost consultant în comunicare la ONU, iar în 2009 a
înfiinţat magazinul literar-cultural online „Manhattan
Chronicles” şi compania de producţie de film „Smart Filmz”. În
ultimii ani s-a dedicat total scrisului, publicând atât în limba
engleză, cât şi în limba română volume biografice – „Sam
Shepard: Un rebel al rigorii mortale” (Ed. Aldine, 2005), volume
de proză scurtă şi de teatru scurt – „Exilată în trecut”, „Waking
Beauty/Frumoasa adormită şi trezită” (Ed. Ghepardul, 2006),
„Magazinul de bărbaţi” (Ed. Karta Graphic, 2010), „Brand New
Americans: Stories” (CreateSpace Independent Publishing
Platform, 2015), volumul de eseuri „Manhattan Chronicles”
(Smart Media New York, 2013),
romane – „Dream Junkies”
(2008) / „Visătoarele” (Ed.
Polirom, 2008), „The Other Girl”
(CreateSpace Independent
Publishing Platform, 2011), „My
Life on Craigslist” (2011) /
„Viaţa mea pe net” (Ed. Polirom,
2012), un scenariu de scurtmetraj
− drama „The Park” (2012,
bazată pe piesa „Staţia”) şi două
scenarii de lungmetraj – comedia
romantică „Man Heaven” /
„Paradisul bărbaţilor” (2012) şi thrillerul „Weekend at the
Beach” / „Weekend cu bodyguard” (2013). Este membră a
Uniunii Scriitorilor din România, a PEN American Center (PEN
Club) şi a Dramatist Guild of America.
Spectacolul de la Casino Sinaia din data de 4 martie 2017 a
fost cea de-a doua montare scenică a celor trei texte scurte scrise
în adolescenţă de către autoarea româno-americană Alexandra
Ares şi publicate în volumul de debut „Exilată în trecut” (Editura
Cartea Românească, 2005), după cea din august 2010 de la
Centrul Socio-Cultural „Jean-Louis Calderon” din Bucureşti, în
regia lui Mihai Popescu, din distribuţie făcând parte tinerii actori
Doina Ionescu, Alexandra
Minghiuş, Gabriela Ioniţă, Mihai
Popescu şi Alexandru Larion.
Cele trei texte, scrise de o
adolescentă matură, au avut
impact emoţional asupra
spectatorilor, dramatismul,
umorul, ironia şi fantezia fiind
sinergice. Talentul scriitoricesc
se recunoaşte încă de la vârste
fragede!
În Pisica, este prezentată
drama unei familii disfuncţionale şi falia dintre generaţii, în care
Mona (Valeria Ioniţă/Cristina Achim), o adolescentă de 16 ani,
maturizată de timpuriu, se confruntă cu o mamă (Cristina
Nicolae) în vârstă de 45 de ani, alcoolică, fumătoare şi
cleptomană. Jocul actoricesc a fost bun, dar, din păcate, trăirile
interioare ale personajelor nu au fost redate la cote maxime,
ajungând la public fragmentat. Pe viitor, din punct de vedere
regizoral, se poate găsi o soluţie optimă.
În fragmentul din miniromanul Cealaltă fată (The Other

Girl, 2011, distins cu Premiul „Next Generation Indie Book”
pentru „Cea mai bună nuvelă independentă din SUA” pe 2012),
actorii Roxana Manciulea şi Marius Bratosin evidenţiază
relaţia bărbat-femeie şi viaţa de familie din secolul al XXI-lea.
Staţia relatează un dialog dramatic dintre doi tineri
(desfăşurat în timpul unei zile de vară, într-un parc), care se revăd
după 10 ani de la terminarea liceului: Darius „Plus” (Virgil
Nicolae), un bărbat realizat, şi Marius „Minus” (Horia
Bârleanu), care nu a făcut nimic în viaţă, „oprindu-se din trăit”.
Cei doi deapănă amintiri, filosofii, lecţii de viaţă şi de moarte,
dialogul ajungând în fantezie şi încheindu-se cu un dans...
angelic (la care participă Cristina Achim şi Analina Borz).
Tonalitatea, mimica, gestica, inflexiunile verbale şi jocul
actoricesc al interpreţilor sunt de aplaudat!
Revelaţia serii a fost fantezia comică Magazinul de bărbaţi,
în care elementele regizorale, interpretative, scenografice,
muzicale, coregrafice şi comicul de situaţie au reprezentat esenţa
spectacolului, validând principiul „Save the best for last”, totul
funcţionând excelent! Ideea originală a autoarei, valorificată
regizoral/scenic, constă în existenţa unui magazin în care
diferitele tipologii de bărbaţi sunt articole uzuale expuse la
vânzare. Vânzătoarea (Luiza Bianu) le prezintă doamnelor, care
stau la o coadă interminabilă, oferta magazinului non-stop:
bărbaţi fătălăi (Virgil Nicolae), lichele (Horia Bârleanu),
mitocani (Marius Bratosin) şi playboy (Andrei Boarcăş). Dintre
clienţi, se distinge Viridiana (Cecilia Frâncu), care doreşte un
articol inexistent − „un bărbat... bărbat”/bărbatul perfect, în timp
ce Nostalgia (Valeria Ioniţă), o clientă străină, doreşte un „boy
toy”. La magazin apare şi Dorian Gri (Horia Bârleanu), un român
repatriat, client fidel, în căutare
de „ceva cu totul special” − „o
femeie şi frumoasă, şi devreme
acasă, care să îl iubească şi să
aibă grijă de el”, deşi doar în vara
aceea a probat tot stocul de... 25
de femei. O lecţie de comedie
subtilă, inteligentă, feministă,
care se abate de la lucrurile
comune, interpretată cu mult
talent şi umor de către Cecilia
Frâncu, Horia Bârleanu, Virgil
Nicolae, Luiza Bianu, Marius Bratosin şi de energica Valeria
Sanda Ioniţă, care semnează regia şi producţia spectacolului.
Regia tehnică, ilustraţia muzicală şi sonorizarea au fost
asigurate cu pricepere de către ing. Horia Bârleanu şi de tânărul
Teodor Ciobanu.
„Magazinul de bărbaţi” a mai avut încă două reprezentaţii
scenice, apreciate cu ropote de aplauze de către publicul
prahovean: la Cafeneaua Muzeului oraşului Sinaia din cadrul
Castelului Ştirbey (8 martie) şi la Centrul Cultural „Aurel Stroe”
din Buşteni (18 martie).
Vlad LUNGU
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