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Paste
, fericit! Hristos a Înviat!

CIRIPITUL EDITORIAL
MIELUL PASCAL, PORCUL DE CRĂCIUN ŞI
CAPRA VECINULUI
Omul e un car de păcate! Oricând e
vulnerabil cu ceva. De aici şi până a i se
instrumenta păcatul e cale scurtă. Numai să vrei,
numai să fii încurajat. Arestările cu zurgălăi fac
deliciul ultimilor ani. Nesiguranţa libertăţii
cetăţeanului este alarmantă câtă vreme lipsesc
măsura, echilibrul şi dreapta judecată. Să-l iei pe
sus pe preşedintele Comisiei Electorale Centrale
şi să-l chinuieşti la Ploieşti, să-l forţezi să denunţe, e similar cu ce
a păţit tatăl meu la Securitatea ploieşteană. El era vinovat că-l
preţuia pe Maniu, doamna judecătoare era vinovată că empatiza
cu mai marii statului la data respectivă.
Între mieluşelul Ghiţă şi porcul domnului Dragnea este o
stranie legătură. Milionarii nu se pot îngrăşa fără a obţine
contracte cu statul, facilitate de un cineva. De ce nu e returnat dl
Ghiţă? De ce Serbia acordă protecţie, poate și cetăţenie? Prea
puţin mai interesează că domnul Dragnea a adus din Teleorman
animalul pentru sacrificiu ritualic sau că nu l-a adus el, dar că a
participat la ciopârţire. Porcului domnului Dragnea i s-a acordat
mai multă atenţie. La Botul Purcelului se leagă relaţii, prietenii,
colaborări dintotdeauna. Nimeni nu e mieluşel. Când pleci dintro condiţie umilă şi te vezi urcat în copac, psihologia scroafei e
radicală. Ministrul oilor este mult mai de bun-simţ în larga
ogradă a agriculturii şi zootehniei române.
Chiolhanurile la şorici sudează petrecăreţii dincolo de
atribuţiile stricte stabilite prin legi! Nu o văd pe doamna Merkel
participând cu subordonaţii săi la tăierea de porci sub bradul de

Crăciun. Porcul domnului Dragnea e un simbol animalier ce
caracterizează societatea românească, dar şi pe liderii care sunt
ca mieluşeii în faţa marilor puteri!
Nicio ţară din lume nu se poate lăuda cu acest val de
tsunami justiţiar care a umplut închisorile cu demnitari. E ceva
similar până la un punct cu teroarea iacobină care l-a propulsat la
ghilotină pe temutul Robespierre. N-avea tată, n-avea mamă, navea scrupule să-şi înfunde prietenii, să le taie căpăţâna. El
întruchipa justiţia oarbă şi dreptatea dreptăţilor, dacă putem
spune aşa. Decapitările se ţineau lanţ. Strada jubila de plăcere! Să
moară capra vecinului! Erai nobil, monarhist, erai decapitat. În
învălmăşeala iacobină cădeau şi multe capete nevinovate.
Danton era un liberal, un fel de Adrian Năstase, mândru, cult şi
el. Nu a fost iertat. Strada grăieşte. Strada care l-a aclamat pe
Iisus, peste o săptămână l-a răstignit. Strada a devenit arma
politică. Are şi strada istericii ei, dar şi filosofii ei. Forţa străzii e
mediatică. E amplificată oamenilor. Strada a răsturnat un guvern,
dar nici până azi nu avem sentinţe judecătoreşti definitive în
măcelul de la Colectiv!
Spectacolul continuă... Dar de lupta antiprostie chiar nu se
ocupă nimeni?
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CIRIPITUL TRIST
.

In memoriam VASILE MANTA
(31.12.1949 − 15.03.2018)
Interpret, regizor tehnic, inginer de sunet, regizor
artistic şi realizator al peste 3800 de piese
radiofonice din toate genurile, emisiuni scenarizate
şi emisiuni de divertisment în bogata activitate
culturală de 40 de ani de la Teatrul Naţional
Radiofonic
Acum 3 ani am
stabilit să solicităm sprijin
financiar de la ARCUB
pentru un proiect:
Foşnetul banilor.
Proiectul s-a calificat în
faza a doua a selecţiei, dar
cineva, din anturaj, a
blocat, cu brutalitate, zborul acestei păsări de replici. Subiectul
atacului am fost eu, pretextul Vasile. Deşi i se alăturaseră mari
actori de comedie, unul dintre argumentele respingerii a fost că
marele Vasile nu era specializat în... regia de scenă!!! Am suferit
amândoi, dar el mai tare decât mine. Acest episod trist ne-a
apropiat mult, dar mult mai importantă a fost apropierea noastră
în cadrul Teatrului Naţional Radiofonic unde Vasile Manta a
făcut regia de sunet. A fost implicat în înregistrarea comediilor

mele satirice la TNR: Valsul lebedelor (regia artistică Dan
Puican, 1996), Ciripit de păsărele (regia artistică Constantin
Dinischiotu, 2001), Autostrada broaştelor (regia artistică Mihai
Lungeanu, 2008), dar şi în regia scenică a spectacolelor-lectură
prezentate la ICR − Clubul Dramaturgilor cu piesele Blana de
păianjen (2014) şi Frumoasa adormită şi trezită (text
Alexandra Ares, 2015).
Ultima întâlnire a fost în studio la înregistrarea piesei mele
Ultima cafea cu Iuliu Maniu (2016). Pentru mine a fost să fie
ultima întâlnire cu Mircea Albulescu şi acum bifez, profund
îndurerat, ultima întâlnire cu amintirea lui Vasile Manta.
Moartea desparte, arta apropie veşnic.
De ce să-l odihnească Dumnezeu? Vasile dorea să
muncească! Dumnezeu să-l ajute în Etern!
D.G.

CIRIPITUL RACHETELOR
„La ce bun o lume în care nu există
Rusia?”
Vladimir PUTIN (n. 1952),
preşedintele Rusiei

MOLDOVA ŞI DECLARAŢIA DE UNIRE CU ROMÂNIA

Începând cu 23 ianuarie 2018 şi până în prezent, peste 80
de localităţi şi 3 raioane (Călăraşi, Străşeni, Teleneşti) din
Republica Moldova au semnat Declaraţia de Unire cu
România: Floreni, Mereni (raionul Anenii Noi); Brînza,
Colibaşi, Cucoara, Slobozia Mare, Văleni (raionul Cahul);
Capaclia, Goteşti (raionul Cantemir); Buda, Călăraşi, Horodişte,
Meleşeni, Nişcani, Păuleşti, Peticeni, Pituşca, Săseni, Sipoteni,
Vîlcineţ (raionul Călăraşi); Chircăieşti, Opaci, Tănătari, Ursoaia
(raionul Căuşeni); Băcioi, Coloniţa, Cruzeşti, Grătieşti
(Municipiul Chişinău); Cenac, Cimişlia, Gura Galbenei, Javgur
(raionul Cimişlia); Drăsliceni, Micleşti (raionul Criuleni);
Chetrosu (raionul Drochia); Parcova (raionul Edineţ); Işcălău
(Făleşti); Domulgeni (Floreşti); Cuhneşti (Glodeni); Boghiceni,
Ciuciuleni, Secăreni (raionul Hînceşti); Bardar, Horeşti, Puhoi,
Răzeni, Ruseştii Noi, Ulmu, Văsieni (raionul Ialoveni); Sîrma,
Tigheci (Leova); Călimăneşti, Cioreşti, Marinici, Vărzăreşti
(raionul Nisporeni); Bolohan, Ciocîlteni, Cucuruzeni, Mălăieşti,
Mitoc, Vatici (raionul Orhei); Ghiduleni (raionul Rezina); Aluniş
(Rîşcani); Copăceni (raionul Sîngerei); Bădiceni, Visoca

(raionul Soroca); Codreanca, Lozova, Negreşti, Recea, Scoreni,
Sireţi, Tătăreşti (raionul Străşeni); Carahasani, Copceac,
Feşteliţa (raionul Ştefan Vodă); Brînzenii Noi, Hirişeni, Ordăşei,
Sărătenii Vechi, Scorţeni, Târşiţei, Ţânţăreni (raionul Teleneşti);
Coşeni, Măgurele, Sineşti (raionul Ungheni).
De asemenea, şi Sadova, satul de baştină al preşedintelui
Republicii Moldova, Igor Dodon, va vota unirea cu ţara noastră
până la data de 27 martie, când se împlinesc 100 de ani de la
Unirea Basarabiei cu România.
În textul Declaraţiei de Unire al diferitelor localităţi din
Moldova se regăseşte un pasaj comun: „În restabilirea dreptului
istoric, dorită de decenii de românii basarabeni, în general, şi
cetăţenii comunei ..., în particular, de a trăi laolaltă cu fraţii de
peste Prut, continuând tradiţiile şi datinile româneşti pentru
convieţuirea frăţească a neamului românesc, declarăm UNIREA
imediată şi necondiţionată cu patria-mamă ROMÂNIA.”.
În ceea ce priveşte România, comuna Parva din judeţul
Bistriţa-Năsăud este prima unitate administrativ-teritorială din
ţara noastră care a votat o Declaraţie de Unire cu Republica
Moldova, ca răspuns la un document similiar adoptat anul acesta
de zeci de primării moldoveneşti (documentul a fost adoptat luni,
19 februarie, în şedinţa Consiliului Local, urmând a fi transmis
tuturor factorilor de decizie). Prin semnarea Declaraţiei,
primarul comunei Parva, Ioan Strugari, doreşte „să facă ceva
pentru a marca cei 100 de ani de la Unire, Declaraţia [...] fiind un
gest de solidaritate cu primarii din Republica Moldova”. Şi
Bădăcin (Sălaj), satul natal al lui Iuliu Maniu, a votat o
Declaraţie simbolică, emoţional-patriotică, la propunerea
avocatului Vasile Gil: „Haideţi să întâmpinăm Centenarul Marii
Uniri aşa cum şi-au imaginat şi au sperat înaintaşii noştri că vom
fi la 100 de ani de la opera lor: ca fraţii, uniţi în cuget şi simţiri,
mândri că suntem români şi dornici de a păstra pentru milenii
glia, cultura, limba şi simţirea românească!”.
V.L.
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CRONICI TEATRALE LA ZI
.

HACHIŢELE LUI BÉRENGER LA TNB
.

REGELE MOARE, de Eugène Ionesco

Distribuţia:
Regele Bérenger întâiul: Victor REBENGIUC
Regina 1: Mariana MIHUŢ
Regina 2: Ana CIONTEA
Medicul astrolog: Şerban PAVLU
Servitoarea-infirmieră Juliette: Florentina ŢILEA
Guardul: Richard BOVNOCZKI
Light design: Chriss JAEGER
Scenografia: Vladimir TURTURICA
Regia: Andrei şi Andreea GROSU
Data premierei: 28 noiembrie 2017, la Sala Mare
Lângă „Regele Lear”, capodopera marelui Will despre
inimaginabila credulitate şi ingratitudine umană, stă „Regele
moare”, capodopera marelui Ionescu, nemuritor prin tot ce a
scris şi a lăsat culturii universale, teatrului mondial, piesă care îi
exprimă toate angoasele, spaimele, opoziţia viscerală faţă de
nesfârşitul sfârşitului, acceptată în final de Omul sleit, strivit de
legile crude ale destinului.
Genialitatea celebrei piese a lui Eugène Ionesco stă în
formidabila energie mentală consumată în întoarcerea pe toate
feţele a atitudinii paroxistice a Omului în faţa morţii inexorabile,
dictată de legile fizicii, care nu admit excepţii de la regula
dispariţiei omului condamnat la moarte încă din clipa naşterii.
Regele Rebengiuc dă rolului o strălucitoare şi năucitoare
interpretare complexă, trece prin toate stările sufletului
omenesc: e lucid şi translucid, comic, dramatic şi tragic, ridicol
prin nesăbuita lui dorinţă de viaţă şi putere veşnică, simpatic prin
găunoasa lui speranţă, antipatic prin tiranie, sublim prin absurdul
absurdului. Muribundul rege Bérenger întâiul şi-a trăit traiul şi
şi-a mâncat mălaiul, fiind deţinător a două soţii, dintre care una
mai tânără şi mai docilă. Prima nevastă, desigur, geloasă pe cea
de a doua, asta în ciuda vârstei matusalemice a bărbatului cu un

picior în groapă, este interpretată de unica Mariana Mihuţ,
actriţă ale cărei capacităţi de expresie depăşesc credibilul mai
ales în zona tragediei şi a comediei tragice. Regina, detronatată
din matrimonialul oficial al bărbatului, deschide dezbaterea în
dialog cu tânăra uzurpatoare jucată de Ana Ciontea, actriţă cu
multiple şi profunde voci interioare, jucăria muribundului care
nu are decât de pierdut prin decesul acestuia. Inteligenţa scenică
agresivă a doamnei Mihuţ şi defensiva Anei Ciontea în faţa
asalturilor lucidităţii filosofice produc o tensiune specială
spectacolului nonconformist şi sclipitor, desfăşurat cu vitalitate
regizorală în faţa unei săli-arenă, bijuteria primei noastre scene,
plină ochi de spectatori fascinaţi de jocul marilor actori.
Piesa demarează cu muribundul tolănit într-un fotoliu de
piele implantat în decorul specific perioadei interbelice, luminat
de 3 lampadare care oferă sugestia unui living şi a sentimentului
intimităţii personajelor. Apoi încep hachiţele lui Bérenger,
unicul Victor Rebengiuc, dezlănţuit artistic în trepte emoţionalespirituale; e omul disperat, agitat, contorsionat dictatorial, ce
terorizează anturajul: pe medicul astrolog (actorul Şerban Pavlu,
impozant şi convingător, un fel de Florin Piersic 2), pe
infirmiera-servitoare (domestică şi malefică, bine întruchipată
de Florentina Ţilea) şi pe guardul palatului (comic savuros −
Richard Bovnoczki), roluri secundare de importanţă deosebită în
nomenclatura tragediei. Dl. Victor Rebengiuc exprimă vârsta
senectuţii, suferinţele adiacente, meditaţia, complexitatea; e
plângăreţ, jalnic, cocoşat, vertical, viril, umil, doborât, învins,
trist, egoist, arţăgos, conciliant, agăţător de viaţă, cinic, îşi asumă
invenţiile lumii, de la roată la operele lui Shakespeare, nume
considerat, în demenţa senilului Bérenger întâiul (al doilea după
cel din „Rinocerii”!), a fi un pseudonim al marelui Will. E
memorabil. Înălţimea ideatică a poeziei personajului straniu nu
este cu nimic mai prejos meditaţiilor shakespeariene. Geniile
literare se presimt, se continuă.
Un spectacol epuizant, electrizant şi şarmant. Luminile
joacă perfect rolul destinat punctării diverselor momente, de
grup şi a celor de pereche (Chris Jaeger e magistral). Tehnicile
auxiliare spectacolului contribuie la magia serii, transpunând
publicul pe tărâmul luptei cu moartea de care nu va scăpa nimeni.
Costumele alegorice şi caricaturale, coroanele monarhice de
carton, atmosfera de interior opulent (burghez) aduc povestea
mai aproape de noi, depărtând-o de palatele regilor, deoarece
moartea are acces în toate locurile, fără excepţie.
Binomul regizoral Andrei şi Andreea Grosu dovedeşte
creativitate, modernitate, inventivitate. Articulaţiile dintre scene
şi personaje sunt perfecte în stilul asumat. Nu e gigantesc, e
omenesc. Palatul sugerează un apartament luxos cu bibliotecă,
bufet, masă rotundă de sufragerie, scaune luate din „Scaunele”,
stil interbelic. Un bun gust scenografic este etalat mereu de
Vladimir Turturica. Globul pământesc devine jucăria regelui. Se
joacă pe o bucată de scenă, care, în finalul spectaculos/duios, se
scufundă, încet-încet; aşa dispar oamenii, aşa se pleacă şi la
crematoriu! De sus, o lespede uriaşă, capac peste o cutie, acoperă
şi oamenii, şi epocile. Final cinematografic de superproducţie.
Piesa este un act de maxim curaj al dramaturgului, un rol de
mare creativitate al Regelui Rebengiuc, iar spectacolul de la
TNB, în ansamblu, este un act de bravură al realizatorilor.
Programul de sală, splendid realizat, recomandă un spectacol
bine stilizat.
Dinu GRIGORESCU
(Luceafărul de dimineaţă - nr. 2)
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Trupa de Teatru Zamora invitată la
Teatrul Dramaturgilor Români din Bucureşti
Trupa de Teatru ZAMORA a pătruns şi în „gura cu lei”,
Bucureştiul teatral. Teatrul Dramaturgilor Români din
Bucureşti, patronat de dramaturgul Horia Gârbea, a găzduit
vineri, 16 februarie 2018, spectacolul-coupé de comedie
„Buletinul meteo şi Magazinul de bărbaţi”, un duplex
dramaturgic auctorial tată-fiică Dinu Grigorescu − Alexandra
Ares!
Spectatorii bucureşteni au ales să petreacă o seară de teatru
în compania trupei de actori amatori din Valea Prahovei, dar şi
alături de actriţa Ioana Calotă de la Teatrul Nottara − o
participare specială −, care a interpretat un fragment din
miniromanul Alexandrei Ares „Cealaltă fată”, prolog la piesa
„Magazinul de bărbaţi”!
Printre cei 50 de spectatori prezenţi la evenimentul teatral sau regăsit şi personalităţi ale culturii române: dramaturgii Radu
F. Alexandru (preşedintele Secţiei de Dramaturgie a Filialei
Bucureşti a Uniunii Scriitorilor din România), Mircea M.
Ionescu (critic de teatru, membru USR), Candid Stoica (actor,
regizor, critic de teatru, membru USR), criticul de teatru Nicolae
Havriliuc (dramaturg, membru UNITER), regizorul de teatru
Mihai Lungeanu, redactorul Teatrului Naţional Radiofonic
Domnica Ţundrea, lingvistul şi traducătorul hispanic Tudora
Mehedinţi, poetesa Coca Popescu (care a şi realizat fotografiile
din spectacol) şi liberalul Ion I. Brătianu (ultimul descendent al
celebrei Familii Brătianu).
V.L.

Magazinul de bărbaţi, fantezie comică pentru femei:
Virgil Nicolae, Florin Iacob, Paul Popa, Cătălin Boarcăş
(Manechinele), Horia Bârleanu (Dorian Gri),
Elisabeta Bianu (Vânzătoarea)
A fost un eveniment frumos şi asta e ceea ce contează!
Horia GÂRBEA, dramaturg, director TDR,
preşedinte Secţia Poezie − Filiala Bucureşti a USR
Felicitări, dragă Dinu, pentru minunata ta nebunie de a face
din Teatrul de amatori Zamora un nume care, vineri seară, a
bucurat, (şi) la Bucureşti, mulţi oameni, interpretând cu pasiune
interesantele piese Buletinul meteo de Dinu Grigorescu şi
Magazinul de bărbaţi de Alexandra Ares, ambele cu mare ecou
pe Valea Prahovei! Un minunat coupé tată-fiică!
Mircea M. IONESCU,
dramaturg, critic de teatru, membru USR
În turneul său bucureştean, Teatrul Zamora din Sinaia, o
realitate pe harta scenei româneşti, a susţinut (16 februarie 2018)
la Teatrul Dramaturgilor Români (Calea Griviţei, nr. 64-66), noua
sa producţie, spectacolul-coupé Buletinul meteo de Dinu
Grigorescu şi Magazinul de bărbaţi de Alexandra Ares, regia:
Horia Bârleanu. Interpreţii, deşi amatori (amo – a fi îndrăgostit,
de teatru), şi-au desfăşurat prestaţia printr-o neobişnuită exersare
a jocului, adică prin credinţa în teatru. A fost o seară cu revelaţii.
Ceea ce îndeamnă Teatrul din Munţi, păstorit de Dinu
Grigorescu, la alte premiere. Succes!
Nicolae HAVRILIUC,
dramaturg şi critic de teatru, membru UNITER

Trupa de Teatru ZAMORA

Căsătoriţi şi în realitate, şi pe scenă:
Virgil (Ţuţu) şi Cristina Nicolae (Sanda) în Buletinul meteo

Felicitări pentru toată înjghebarea, dar mai ales pentru
abnegaţia şi pasiunea cu care te-ai angajat! Tulburător!
Cuvântarea de la urmă, ca şi istoria Zamorei au fost minunate!
Piesa Alexandrei, o mică bijuterie de inteligenţă (care ar trebui
jucată singură), a fost servită bine de actori, însă în cazul piesuţei
dumitale erau necesari doi actori adevăraţi, ca să poată juca
excelentul subtext. A fost o seară încântătoare, care, din păcate, a
avut o slabă mediatizare...
Candid STOICA,
actor, regizor, dramaturg, critic de teatru, membru USR
Pe 16 februarie a.c. am urmărit spectacolul dat de Teatrul
Zamora din Sinaia, fondat de către dramaturgul de excepţie Dinu
Grigorescu, pe scena Teatrului Dramaturgilor Români, din
Bucureşti. Spectacol bun, public select, încântat de piese şi de
jocul actorilor. Au fost prezenţi autorii pieselor, Alexandra Ares
şi Dinu Grigorescu, care au primit felicitări.
Gabriel BURLACU, prof. univ. dr. ing., spectator
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ULTIMUL CIRIPIT: RADU CÂRNECI
Aproape elegie

Radu
CÂRNECI

Amiezile ne vor pătrunde răbdătoare,
ca o putere ce vine şi pleacă,
şi va fi o linişte ce doare,
o durere care se-neacă.
Apoi soarele va fi tot mai frumos
şi-i va grăbi pe toţi spre seară,
ademenindu-i cu armonia de jos,
unde se roagă o făclie de ceară.

Iubirea de iubire
...la început iubirea de iubire,
precum iubirea aburea în fire,
nelinişte vibrând în elemente,
visând la bucuriile absente,
chemând împreunări, dorind a fire
la început ideea de iubire...
(...şi noi ne-am căutat prin vremi de-a rândul:
te bănuiam, te-apropiam cu gândul,
te desenam recunoscându-ţi mersul
şi-mpodobeam cu tine UNIVERSUL,
fără de chipul tău în mine avându-l
şi noi ne-am căutat prin vremi de-a rândul...)
...IUBIRE-i axul cerurilor toate
în mari nuntiri cu muzici peste poate,
un semn al ei şi lumi cu lumi s-adună:
idei dansează, hăurile tună,
stele-n ghirlande leagănă, se roate,
iubire-i axul cerurilor toate...

Ca pasărea voi cânta, ca iarba voi creşte
Ca pasărea voi cânta, ca iarba voi creşte,
mă voi risipi ca ploile, ca soarele voi lumina,
asemenea pământului, roditor, voi fi,
ca un descântec mă voi subţia. Apoi mireasmă...
Tu culege doar ceea ce nu se vede:
paşii de duh – esenţe pentru alţii.
Drumul lor luminându-l. Deschide-te către
zarea de unde s-aude acest murmur.
Ca iarba voi creşte. Paşilor tăi mă aştern:
mângâie-mi spicele, soarbe-mi aroma jilavă
şi înaintea tuturor respiră-mă. Precum pasărea
voi cânta.
Tu culege numai ceea ce nu se vede.
Menirea noastră: esenţe să fim pentru suflete.
Iată marele timp înspre frunte. Deschide-te,
precum soarelui, iarba veşnică. Pasărea cântă...

Numai eu voi rămâne-n lumină
cu cântecul, pasăre ţipând între dinţi –
şi-mi va curge din tâmple răşină:
două pâraie fierbinţi.

Superbă jale
...subţire şi fierbinte ca o flamă
fiinţa ta minunilor mă cheamă,
ca foc sublim şi deschizându-mi poarta
spre strălucirea care ne destramă
subţire şi fierbinte ca o flamă...
(...c-o înflorire de superbă jale
vale-n miresme − ce prelungă vale! –
în care te aştept ca o statuie
− spre izbăvire altă cale nu e! –
când eu sosesc - neostenită cale
c-o înflorire de superbă jale...)
...Timpul se face pasăre de fugă,
departe noi: o rugă către rugă,
un spaţiu ars, gomora de păcate:
neîmpliniri în împliniri săpate
sub cerul jos ca o imensă glugă
timpul se face pasăre de fugă...

Privighetoarea stinsă
In memoriam Radu Cârneci (14 feb. 1928 − 9 dec. 2017)
Omul avea o blândeţe incomensurabilă,
Te simţeai protejat lângă el, mereu.
Avea poetul şi candoare admirabilă,
Poet primit în raiul bunului Dumnezeu.
Îl am în faţa ochilor,
Îi aud glasul,
Îi simt privirea,
Uimirea,
Căldura tutelară −
O pasăre rară.
Ne vedeam la cenaclu, cu poezii,
Văd şi locul unde stătea...
Aud cum şoptea,
Punea punctul pe „i”.
D.G.

Pag. 6

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

CIRIPITUL LITERAR
Mai aievea

Codruţ
RADI

Epigrame şi poezii
Unei colecţionare
Nu-ţi adjudeca prin ochi victorii,
nici trofee care ard în mână
când se-mbată visele de glorii
şi te crezi magiilor stăpână.

Niciun tâlc sub înţeles
nu devine arătare
tras pe ochi acelaşi fes
când se ţine ca atare,
Niciun strop de interes
cum se cade din cătare
nu-i mai dă părerii ghes
că acesta-i dreapta stare,
Nicio patimă-n exces
cerând timpului iertare
n-are ultimul ales
să-nţeleagă de ce moare,
Nicio brumă de succes
vârstelor nu se năzare
doar pesemnele că-i stres
toată viaţa când te doare.

Unui neanume confrate
Şchiopătezi cuvintelor în frază,
bătrâneţii încă fără semn,
dar dineului mereu pe fază
le serveşti cu lingura de lemn.

CADAVRUL

Terapie de grup
Viaţa te învaţă cum să fii,
dincolo de crezul altor lecţii,
s-alegi dintre creme alifii
terapiilor de grup prin frecţii.
Re... vedere
Măsurând timpul cu mila
nu găsesc mersului şpilul,
doar catrenele-s pastila
tras uitării inutilul.
Globalizare
Trecem graniţa sub viză
încălcând sensul flagrant
starea de nepus acciză
pe demersu-i galopant.
Scurtăm timpul într-o priză
să ne strecurăm razant
viitorului în criză
ori prezentului pe cant.
Nu mai are jocul miză
scorul când îţi e volant
după orişice repriză
anulând cursul garant.

Marilena
CARAGHIAUR

Se însera. Anevoie purtam pe umăr o sacoşă imensă, în care
– în afara celor câteva cutii de carton pliate – îmi pusesem toate
cumpărăturile şi poşeta. Aşteptând la semafor, am auzit un glas:
— Ce ai, dragă, în sacoşa aia?
Privind pe roşcovana la păr, roşcovană şi la chip – cu
milioanele ei de pistrui –, promptă, adăugând un zâmbet generos,
am răspuns:
— Un cadavru!!!
Nu m-a preocupat impresia ei. A debitat câteva lucruri fără
importanţă şi, pentru că a sosit autobuzul, ne-am suit fără să ne
luăm rămas-bun.
Acasă mi-am deşertat comorile, am împăturit sacoşa cu
grijă, apoi am trecut cu târguielile de mâncat în bucătărie –
verdeţuri şi un păsăroi gras cât o minge de fotbal. La aripata
obeză fugisem cu gândul când pronunţasem, mai devreme,
cuvântul „cadavru”.
După câteva ore, uşa de la intrarea în apartamentul meu
suferea potop de lovituri. M-am uitat pe vizor şi am observat
câţiva bărbaţi. Firesc, am întrebat ce doresc şi mi s-a răspuns pe
mai multe voci: „Poliţia!”.
Ştiindu-mă nevinovată, am deschis. M-au împins în lături,
au pătruns în casă şi s-au răspândit care încotro.
L-am întrebat pe poliţistul rămas în vestibul:
— Ce căutaţi?
El mi-a întors vorba:
Continuare în pag. 7
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— Ce căutăm?! Parcă nu ştii... Cadavrul!!! Unde l-ai
ascuns? Ori ai scăpat de el?!
— A... da...
Am zâmbit ca pentru mine şi i-am spus lejer:
— În... bu-că-tă-ri-e!
M-a fixat cu privirea:
— Aiurea! Doar a fost colegul şi n-a găsit nimic! Acum
vedem în camere. Nu te juca cu noi, că tot îl găsim!
Replica mea cu sacoşa! Asta era! Scăpasem, atunci, din
vedere, că personajul cu fustă care mă interogase la semafor era
nu numai o roşcată, dar şi o lipsită de simţul umorului. Deci, a
luat ca atare vorba mea şi... m-a turnat la poliţie.
— Domnule ofiţer, chemaţi-vă colegii, că vă arăt eu tot, fără
să vă osteniţi căutând.
— Cucoană, nu ne spui mata ce şi cum să facem! N-am venit
aci de capu' nostru!
Chiar atunci telefonul tipului a sunat. Un superior l-a luat
din scurt, că ce caută la adresă. Auzeam că-l ceartă. El a răspuns
zelos:
— Să trăiţi! Da' s-a primit un telefon cu nume şi adresă, că-i
aci un cadavru, şi noi...
Tipul mai să scape telefonul din mână. În urechea lui, şi eu
am auzit:
— Bă, boilor, v-aţi dus repejor, să vă dea grade sau primă
dom' comandant, că aţi găsit o pleaşcă! Ce aveţi la mână, bă,

tâmpiţilor?
Eu, care mă amuzam teribil, am strigat lângă el:
— Aştept, cu nerăbdare, să mi se prezinte mandatul de
percheziţie!
În urma intervenţiei mele, am auzit în telefon:
— Boilor, mişcaţi-vă fundurile înapoi la secţie şi ziceţi sărumâna femeii dacă scăpaţi fără vreo reclamaţie sau cu vreo tigaie
în căpăţână!!
Telefonul a amuţit, iar personajul a întors către mine o mutră
cu zâmbet până la urechi şi apoi, cu glas de tunet, către ceilalţi:
— Aduna-rea!!!
Toţi au apărut în hol, strivindu-se şi holbându-se pentru noi
ordine:
— Plecăm imediat!
Şi, către mine, plecându-se:
— Săru-mânuşiţele, doamnă, să ne iertaţi, că s-a făcut o
greşeală...
— Dar veniţi în bucătărie! am insistat. L-am tranşat: n-a
încăput în oala cu supă şi mai am, într-o cratiţă, tocăniţă...
— Coniţă, scuzaţi-ne! Noi am plecat...
Apoi a răgnit către ceilalţi:
— Marş, mă, la uşă!
Val-vârtej au dispărut, mai iute de cum năvăliseră.
Liniştită, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, am încuiat uşa
după domnii criminalişti, apoi, la bucătărie, mi-am pus, cu
satisfacţie, în farfurie, şi am mâncat două picioare de... cadavru!

abababababab
SUSPANS CU „NOIR DE BUCUREŞTI”
Marţi, 13 februarie 2018, la ora 16.00, în Sala „Iosif
Naghiu” a Teatrului Dramaturgilor Români, a avut loc lansarea
volumului poliţist „NOIR de Bucureşti”, eveniment literar la

care au participat o parte din autori, dar şi pasionaţi ai genului.
Volumul (coordonat de Bogdan Hrib), o antologie care

include 18 povestiri poliţiste româneşti, a fost publicat în
noiembrie 2017 de Editura Tritonic, fiind prezentat publicului la
Târgul de Carte Gaudeamus.
Antologia este structurată în 4 părţi şi are ca semnatari
clienţi vechi ai genului poliţist, debutanţi sau autori care
cochetează şi cu literatura mystery & thriller: „D-ale poliţiei”
(Dănuţ Ungureanu, Daniel Octavian Bejan, Michael Haulică,
Ştefan D. Guţă, Bogdan Hrib, Daniel Timariu, Ligia Enache),
„Poveştile oraşului” (Horia Gârbea, Olga Delia Mateescu,
Bogdan Teodorescu), „«Detectivi» de Bucureşti” (Petru
Berteanu, Lucia Verona, Tony Mott, Teodora Matei), „Întâmplări
«civile»” (Dan Rădoiu, Anamaria Ionescu, Silvia Chindea,
Lucian-Dragoş Bogdan).
Poveşti comice, morbide, anchete clasice, istorice, drame
psihologice, în care personajul principal este Bucureştiul,
martorul citadin al multor întâmplări misterioase, vă aşteaptă să
le descâlciţi iţele!

8 creatori de suspans la TDR: Bogdan Hrib, Olga Delia
Mateescu, Lucia Verona, Anamaria Ionescu, Teodora Matei,
Horia Gârbea, Petru Berteanu şi Michael Haulică
V.L.
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„CUCOANELE” MAREŞALULUI ANTONESCU (2)
Cucoanele
profită
Cucoanele au
profitat din plin de
starea de spirit a
mareşalului. După
orele de tensiune
petrecute la
Consiliul de
Miniştri sau în
vizitele pe care le
făcea pe front, în
instituţii şi întreprinderi, după discursurile rostite în diverse
împrejurări, generalul Antonescu se simţea relaxat în prezenţa
acestor doamne manierate, care ştiau să-i ofere un cadru plăcut de
petrecere a timpului liber. Conducătorul statului participa şi el la
discuţii, povestind diverse întâmplări din timpul războiului pentru
unitatea naţională, despre persoanele cu care a colaborat sau s-a
confruntat; nu o dată, el relata despre acţiunile la care tocmai
participase, deciziile pe care le luase şi cum avea de gând să
procedeze în viitor. Treptat, doamnele au început să-i dea sfaturi şi
să se implice în viaţa publică. Este semnificativ faptul că prin
stăruinţă, soţul doamnei Cancicov, Mircea Cancicov, a fost numit,
la 9 noiembrie 1940, de generalul Antonescu în funcţia de ministru
al Economiei Naţionale, în locul lui Gheorghe Leon. Noul ministru
era un bun specialist, îndeplinind funcţia de ministru de Finanţe în
timpul guvernelor Tătărescu (1936-1937) şi Miron Cristea (19381939), dar aparţinea vechiului regim, pe care generalul îl condamna
cu o mare vehemenţă. De dragul doamnei Georgeta, a trecut peste
acest amănunt, cunoscut de o ţară întreagă.
.

Consiliul de Patronaj al Operelor Sociale
Ion Antonescu le-a oferit doamnelor din jurul său un cadru
legal de manifestare, şi anume Consiliul de Patronaj al Operelor
Sociale. Preşedinte era Maria Antonescu, iar în conducerea acestuia
se aflau cele trei Veturii (Goga, Manuilă şi Barbul), Georgeta
Cancicov, precum şi alte soţii de demnitari. La început, din Consiliu
a făcut parte şi soţia lui Horia Sima; după înlăturarea legionarilor
din guvern, Elvira Sima a trebuit să demisioneze, deoarece era
învinuită public că a furat bijuterii, fiind citată la Tribunalul Militar,
acuzaţie care s-a dovedit a fi neîntemeiată.
În timpul războiului, Consiliul de Patronaj a adus o contribuţie
importantă la ajutorarea celor săraci, a răniţilor şi a văduvelor de
război. Pentru desfăşurarea activităţilor sale, Consiliul avea nevoie
de bani, iar pentru procurarea lor, doamnele au recurs adesea la căi
ilicite, impunând unor persoane, instituţii sau întreprinderi să
contribuie financiar la promovarea actelor caritabile. În 1943,
mareşalul a cerut ca evreii să plătească o taxă de două miliarde de
lei, urmând ca el personal să decidă asupra modului cum vor fi
întrebuinţaţi aceşţi bani. Radu Lecca, împuternicitul guvernului pe
lângă Centrala Evreilor, avea să scrie: „Doamna Maria Mareşal
Antonescu a aflat de această contribuţie a evreilor şi, întâlnindu-mă
la Preşedinţie, mi-a spus că Centrala Evreilor, care dispune de atâţia
bani, ar putea să fie mai darnică cu Oficiul (Consiliul) de Patronaj.
Am spus doamnei Antonescu că am 400 de milioane de lei, care stau
la dispoziţia mareşalului. El mi-a spus că-mi va face o adresă
oficială, ca aceste 400 de milioane să fie vărsate Patronajului. Astfel
a şi făcut. Eu nu aveam niciun motiv să-l anunţ pe mareşalul
Antonescu, şi am vărsat 400 de milioane la casieria Patronajului
contra chitanţă.”.
La câteva zile după ce a transferat cele 400 de milioane de lei în
contul Patronajului, Radu Lecca s-a întâlnit în holul Preşedinţiei
Consiliului de Miniştri cu mareşalul şi cu doamna Antonescu.
Conducătorul Statului l-a întrebat ce a făcut cu banii, iar Maria
Antonescu a intervenit, spunând că au fost luaţi pentru Patronaj:
„Mareşalul nu a zis nimic, însă mi-a trimis un ordin scris: să nu mai
plătesc niciodată bani fără semnătura lui. Radu Lecca ştia că

Patronajul mai primise de la dr. N. Gingold (preşedintele Centralei
Evreilor) 100 de milioane de lei pentru Palatul Invalizilor, unde era
amenajat un spital pentru răniţi, de care avea grijă Patronajul; un
evreu foarte bogat, Ilia Hlebnikian, contribuia cu sume
considerabile pentru spitalele Patronajului.”.
.

Maria, comparată cu Elena Lupescu
Radu Lecca avea să scrie că pentru sumele obţinute, Maria
Antonescu a făcut intervenţii în favoarea evreilor: aducerea în ţară a
8.000 de evrei din Dorohoi deportaţi în Transnistria, intervenţia la
ministrul Gheorghe Dobre pentru autorizaţia de trimitere de
medicamente, îmbrăcăminte, încălţăminte şi geamuri în
Transnistria. Ştiind care erau obiceiurile în România, un armator
grec a intervenit la doamna Antonescu, oferindu-i suma de 100 de
milioane de lei pentru Patronaj în cazul în care ar obţine aprobarea
mareşalului pentru a transporta câteva mii de evrei care doreau să
emigreze. În memoriile sale, Radu Lecca afirmă că i-a spus
doamnei mareşal să nu se angajeze în afacere, deoarece suma
oferită era ridicolă.
„Doamna Mareşal” făcea vizite nu numai în spitale, ci şi în
instituţii de stat, unde era primită cu toate onorurile de oficialităţi. Sa ajuns ca Maria Antonescu să fie comparată cu Elena Lupescu,
împotriva căreia generalul Antonescu se ridicase în timpul lui Carol
al II-lea. Într-un manifest elaborat şi difuzat de fruntaşul naţionalţărănist Nicuşor Graur, în noiembrie 1942, se putea citi: „Doamna
Lupescu lucra sinistru, dar în umbră; dna Maria Mareşal Antonescu,
cu o inconştienţă deconcertantă, comandă trenuri speciale, e
aşteptată în aerodromuri de oficialităţi, i se fac onoruri regale, i se
dau banchete şi i se ţin discursuri, primeşte rapoarte, dă directive
preoţilor şi episcopilor, primarilor şi prefecţilor, dezveleşte statui,
inspectează prin Cişmigiu şi se cinematografiază cu o răbdare care
întrece cu mult pe aceea a spectatorilor săi. Cu o voluptate sadică,
obligă, forţează şi ordonă nobilelor doamne din înalta noastră
societate să-i facă garda, să-i ţină trena şi să-i formeze suita în
exhibiţiile ei pe la inaugurări prin ţară.”.
.

Trenuri speciale pentru doamna Mareşal
Cunoscutul filosof şi profesor universitar Constantin
Rădulescu-Motru nota în memoriile sale: „Soţia dlui mareşal
utilizează trenuri speciale pentru orice deplasare pe care o face, şi
face pe fiecare săptămână mai multe deplasări. În timpul din urmă,
pentru a distribui o sumă de una sută mii lei la săracii din Ţara
Moţilor, a cheltuit cu trenul special şi cu automobilele suitei sale, cu
banchete şi primiri, o sumă de peste un milion!”.
Uneori, cucoanele îi prezentau mareşalului puncte de vedere
diferite. Cel mai semnificativ exemplu este atitudinea faţă de Mihai
Antonescu, principalul colaborator al conducătorului statului.
Acesta era un om muncitor, conştiincios şi devotat; într-un fel, se
completau reciproc: Ion Antonescu era autoritar, dădea ordine şi
cerea rapoarte privind executarea lor; Mihai Antonescu era mai
maleabil, mai versatil, dispus la concesii faţă de colaboratori şi
chiar faţă de cei din opoziţie.
Odată cu intrarea României în război, la 22 iunie 1941, Ion
Antonescu a semnat un decret prin care Mihai Antonescu era numit
vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, exercitând „în locul meu
şi pentru mine” conducerea statului.
Ion Antonescu s-a dedicat frontului, petrecându-şi săptămâni
întregi în rândul ostaşilor, acţionând pentru realizarea planurilor de
luptă, ţinând contactul cu comandanţii germani şi întâlnindu-se de
mai multe ori cu Hitler. Mihai Antonescu se ocupa de problemele
interne, mai ales de cele economice şi sociale, participa la diverse
întruniri politice unde ţinea discursuri despre politica promovată de
mareşal şi perspectivele de dezvoltare a României. Mihai
Antonescu le evita pe „distinsele doamne”, preferând compania
Ilenei Cherciu − o „Cosânzeana veritabilă de Mehedinţi”, cum o
numea Petre Pandrea −, renumită în lumea mondenă a Bucureştilor.
..

Ioan SCURTU
(https://www.historia.ro)
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CIRIPITUL DE PE MARELE ECRAN
.

Filme oscarizate din cinematografele româneşti
Forma apei (The Shape of Water,
SUA, 2017)
Regia: Guillermo del Toro
Cu: Michael Shannon, Sally
Hawkins, Octavia Spencer
Gen: Fantezie romantică
În timpul Războiului Rece din
America, în anul 1962, într-un
laborator guvernamental ascuns de
securitate, viaţa izolată a Elisei
Esposito, o angajată mută, se
schimbă pentru totdeauna când,
alături de Zelda, colega ei de
serviciu, descoperă un experiment
secret: o creatură misterioasă − un bărbat-amfibie −, de care
începe să se simtă apropiată. Marele câştigător la cea de-a 90-a
ediţie a Premiilor Oscar 2018 al 4 trofee pentru: „Cel mai bun
film”, „Cel mai bun regizor”, „Cea mai bună regie artistică”,
„Cea mai bună coloană sonoră”, fiind cel mai nominalizat film
al galei, la 13 categorii: „Cea mai bună actriţă în rol principal”,
„Cel mai bun actor în rol secundar”, „Cea mai bună actriţă în
rol secundar”, „Cel mai bun scenariu original”, „Cea mai bună
imagine”, „Cele mai bune costume”, „Cel mai bun montaj”,
„Cel mai bun montaj de sunet”, „Cel mai bun mixaj de sunet”.
Dunkirk (Dunkirk, Marea
Britanie/SUA/Olanda/Franţa,
2017)
Regia: Christopher Nolan
Cu: Fionn Whitehead, Tom GlynnCarney, Jack Lowden, Harry Styles,
Aneurin Barnard, 'James DArcy, Barry
Keoghan, Kenneth Branagh, Cillian
Murphy, Mark Rylance, Tom Hardy
Gen: Dramă de război biografică
.

Povestea unui moment cheie al celui
de-Al Doilea Război Mondial
analizează evacuarea a sute de mii
de soldaţi aliaţi, fără experienţă, de
origine belgiană, canadiană,
franceză şi mai ales britanică, înconjuraţi din toate părţile de
trupele germane pe plajele din Dunkirk, Franţa, în 1940. Film
câştigător al 3 Premii Oscar la categoriile tehnice − „Cel mai bun
montaj”, „Cel mai bun montaj de sunet”, „Cel mai bun mixaj de
sunet” − şi 5 nominalizări la categoriile: „Cel mai bun film”,
„Cel mai bun regizor”, „Cea mai bună coloană sonoră”, „Cea
mai bună regie artistică” şi „Cea mai bună imagine”.

duce o luptă pe două fronturi: pe cel
intern trebuie să facă faţă
maşinaţiunilor rivalilor săi politici,
iar pe plan extern are de luat decizia
de a duce negocieri de armistiţiu cu
Hitler, salvând astfel naţiunea
britanică de costul unui război sau
mergând înainte cu războiul, deși
acesta pare deja pierdut. Două
Premii Oscar pentru „Cel mai bun
actor în rol principal” (Gary
Oldman) şi „Cel mai bun machiaj /
Cea mai bună coafură” şi 4
nominalizări − „Cel mai bun film”,
„Cea mai bună regie artistică”,
„Cea mai bună imagine”, „Cele mai bune costume”.
Firul fantomă (Phantom Thread,
SUA/Marea Britanie, 2017)
Regia: Paul Thomas Anderson
Cu: Daniel Day-Lewis, Lesley
Manville, Vicky Krieps
Gen: Dramă
.

Povestea celebrului designer
Reynolds Woodcock şi a surorii
sale, Cyril, care domină lumea
modei din eleganta Londră a anilor
'50, îmbrăcând familia regală,
staruri de cinema, moştenitoare
bogate, aristocrate, debutante şi
doamne din lumea bună. Prin viaţa
lui Woodcock, burlac convins, se perindă femei care îi aduc
inspiraţie şi îi oferă companie, asta până în ziua când acesta o
cunoaşte pe Alma, o femeie tânără şi cu o voinţă puternică.
Premiul Oscar pentru „Cele mai bune costume” şi 5
nominalizări − „Cel mai bun film”, „Cel mai bun regizor”, „Cel
mai bun actor în rol principal”, „Cea mai bună actriţă în rol
secundar”, „Cea mai bună coloană sonoră”.
The Post: Secretele Pentagonului
(The Post, SUA, 2017)
Regia: Steven Spielberg
Cu: Meryl Streep, Tom Hanks,
Sarah Paulson, Bob Odenkirk,
Tracy Letts, Bradley Whitford,
Bruce Greenwood
Gen: Biografie politică
.

Darkest Hour. Ziua decisivă (Darkest Hour, SUA/Marea
Britanie, 2017)
Regia: Joe Wright
Cu: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn, Lily
James, Stephen Dillane, Ronald Pickup
Gen: Dramă de război biografică
.

La începutul celui de-Al Doilea Război Mondial, când
capitularea Franţei era iminentă, Marea Britanie are de luat o
decizie care va schimba soarta acestui război. Fiindcă forţele
naziste păreau de neoprit, iar armata aliată era încolţită pe plajele
din Dunkirk, soarta Europei occidentale se află în mâinile lui
Winston Churchill, nou-numitul prim-ministru britanic. Acesta

Editorul Ben Bradley, alături de
Katharine Graham, prima femeie
editor al unui ziar american
important, se aruncă într-o cursă
contracronometru împotriva
publicaţiei „The New York Times”.
Miza este deconspirarea unei mari muşamalizări
guvernamentale, care implică informaţii referitoare la trei
decenii de activitate a patru preşedinţi de stat. Film cu două
nominalizări la Oscar pentru „Cel mai bun film” şi „Cea mai
bună actriţă în rol principal” (Meryl Streep).
.

Selecţie de Vic LANGSTONE
(www.cinemagia.ro)
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B TRAVEL ü
PE UNDE MAI HOINĂRESC ROMÂNII – Gibraltar, paradisul de lângă noi
Grid MODORCEA
Dr. în arte
Omul este fiinţa care nu vrea să piardă.
Nici să nu uite nimic. Există multe locuri pe
pământ în care urmele vechi coexistă cu cele
noi, ruinele sunt asimilate de mersul istoriei,
de civilizaţie. Model rămâne Roma, Cetatea Eternă, unde la tot
pasul ruinele antice sunt încorporate în arhitectura secolelor
viitoare, până la civilizaţia de azi, din beton şi sticlă.
Un acelaşi tratament se vede aplicat şi în cazul unui ţinut de
excepţie ca Gibraltar, teritoriu britanic de peste mări, cucerit de
englezi în 1704 de la spanioli, după ce aceştia s-au luptat cu arabii
mauri timp de o sută de ani să-l cucerească, dar au recunoscut
anexarea engleză în 1713, prin Tratatul de la Utrecht. În prezent,
Gibraltarul este revendicat de spanioli. E un teritoriu străvechi,
cu urme feniciene şi cartagineze, dar mai ales romane, cea mai
pregnantă fiind Legenda lui Hercule, căreia i se atribuie naşterea
strâmtorii
Gibraltar, când,
cu forţa braţelor
lui, a despărţit
Muntele Calpe în
două şi a separat
astfel Europa de
Africa.
Deşi are
circa 7 km pătraţi,
Gibraltarul este identificat cu Roca lui Hercule, o stâncă
gigantică, de 426 m înălţime, ce pare ieşită din mare. Cu o faţă stă
spre Marea Mediterană, iar cu cealaltă spre continent, spre oraşul
Gibraltar, care se întinde la poalele ei, multe case şi drumuri
urcând pe stâncă. Această parte este împădurită, verde, căci
Gibraltarul are o climă mediteraneană, iarna fiind ca primăvara
la noi. E mereu cald, dovadă şi portocalii care te întâmpină cu
fructele lor galbene la tot pasul.
Când vii de la Malaga, un oraş impresionant, cu un aeroport
monumental, ca şi podurile şi tunelurile, ca şi autostrada
construită în stil highway american, roca Gibraltarului se vede de
la mare distanţă, iar noaptea este luminată până în vârf. Sigur,
primul gând este că ai vrea să ajungi acolo. Şi ajungi cu trei
mijloace: pe jos (drum care se face în 4 ore!), cu taxiul, sunt
microbuze mari de minim 5 locuri, cu care faci tot turul stâncii şi
ai patru popasuri memorabile (Stâlpii lui Hercule, Peştera St.
Michael, Aria
maimuţelor,
Castelul Maur) şi
cu Cable Car
(telecabina).
Sigur, amintiri de
neuitat ai în jocul
cu maimuţele,
mai ales dacă nu
eşţi atent şi rămâi
fără vreo plasă
sau alt obiect, pe
care ele ţi-l iau şi
fug, râzând de
uimirea ta. Mie mi-a luat o maimuţică pixul cu care îmi notam
impresii şi s-a urcat pe un colţ de stâncă şi îl studia, parcă voia să-

l descompună. Nu-ţi dau obiectele înapoi (îţi iau şi mobilul şi îl
pun la ureche, imită ce face cu el omul), dacă nu le dai mâncare la
schimb. Unei doamne i-au luat ochelarii de soare, după ce trei
maimuţe au atacat-o şi au călărit-o de au zăpăcit-o. Sunt
obişnuite să se joace frecvent cu turiştii. Sunt foarte umane,
superdomesticite şi e o plăcere să le dai o portocală să vezi cum o
decojesc tacticos şi o mănâncă. Sunt primate, din specia
macacilor („Barbary Macaque”), şi te fac să nu regreţi că omul se
trage din maimuţă. Pe roca Gibraltarului sunt circa 300, dar
multe trăiesc în Maroc şi Algeria. Există aici legenda că atât timp
cât maimuţele vor fi pe Marea Rocă, englezii vor fi stăpânii
acestui loc. La un moment dat, în timpul celui de-Al Doilea
Război Mondial, numărul lor a scăzutArh.
dramatic
şi atunci
Romeo Belea
Churchill a cerut să fie aduse altele din Africa.
Cu Cable Car ajungi chiar în vârf („Top Station”) şi acolo
există un restaurant din sticlă, „Mons Calpe Suite”, de unde poţi
vedea ca în palmă minunea din jur, pe de o parte versantul
prăpăstios al Rocii ce dă în mare, spaţiu străbătut de sute de mii
de pescăruşi, de o frumuseţe rară (nu semănau cu cei poluaţi din
Coney Island), pe de altă parte toată zona verde, împânzită de
500 de specii diferite de copaci şi plante, cu imensa densitate de
clădiri multicolore ale oraşului, care se prelungeşte în
strâmtoarea ce desparte Europa de Africa. Africa se vede tot ca o
stâncă, ruptă de braţele lui Hercule. După cum vezi şi ţărmul
Spaniei, ce se leagă de Portugalia, aşa cum Marea Mediterană se
leagă prin strâmtoarea Gibraltar de Oceanul Atlantic, pe care, de
asemenea, îl vezi de pe Stâncă. Când am fost în Portugalia, acum
câţiva ani, am ajuns la Faro, extremitatea sudică a ţării, şi am
urcat pe o colină de unde se putea vedea zona Gibraltarului. Este
o imagine unică în Europa şi în lume.
Copleşitor este faptul că aici nu mariajul dintre urmele vechi
şi noi este noutatea, ci armonia dintre beneficiile civilizaţiei şi
măreţia naturii, faptul că omul a reuşit să pună în valoare ceea ce
este atât de unic în habitatul natural.
Iar tot ce este istorie în Gibraltar poartă amprenta britanică.
Şi chiar de cum treci de Casemates Gate şi ajungi în Casemates
Square, de unde intri pe Main Street. Peste tot vezi un simbol ca
un laitmotiv, tunul britanic şi statuile generalilor victorioşi. Cum
sunt amiralul Nelson sau căpitanul Thomas Norman, imortalizaţi
la Trafalgar Cemetery, unde afli totul despre Bătălia de la
Trafalgar. La fel de impresionante sunt şi columnele generalilor
Eliott şi Wellington. Textele fixează în marmură faptele lor. Cu
litere de-o şchioapă stă scris şi South Bastion 1540, în tandem cu
clădirea lui Inces Hall Theatre. Nimic, nicio urmă, nu aminteşte
că acest teritoriu a aparţinut cândva spaniolilor. Aici, ca un ecou
al Bătăliei de la Trafalgar, se află corpul marinei regale engleze,
ce aparţine reginei Angliei. Poate de aceea în Gibraltar nu se
vorbeşte decât engleză, nu există decât o monedă, lira de
Gibraltar (pound sterling), iar toate indicatoarele sunt scrise în
limba engleză. N-ai să auzi la niciun magazin vorbindu-se altă
limbă şi chiar spaniolii angajaţi, precum şoferul de taxi, nu
vorbesc decât engleză. Sunt născuţi aici din părinţi spanioli, dar
engleza este obligatorie. Domină puburile englezeşti şi
mâncarea pescărească, iar miile de magazine mici au o amprentă
londoneză. De asemenea, bisericile, cum este King's Chapel, de
la 1560, unde se află şi un altar bizantin, sau Catedrala Santa
Maria, aflate pe Main Street, cea mai populată stradă, un fel de
Corso al Gibraltarului, aparţin de scaunul episcopal anglican.
Gibraltarul este un model al felului în care o mare putere,
Anglia, ştie să-şi apere copilul. Ar fi un exemplu şi pentru noi,
românii. Cred că dacă eram puţin englezi, altfel stăteau lucrurile
Continuare în pag. 11
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cu Moldova, cu ţinuturile bucovinene sau cu cele revendicate
abuziv, cu obrăznicie, de unguri. Aici, Anglia îşi arată splendida
măreţie. Este cu totul diferit când ieşi din Gibraltar şi trebuie să
ajungi la Malaga, să pleci de acolo mai departe. Dar şi Malaga îşi
arată semnul puterii, tot teritoriul dintre Malaga şi Gibraltar (115
km) este străbătut de drumuri fantastice, desigur, ca un semn al
concurenţei dintre două mari puteri. Căci şi Malaga înseamnă
altă putere a lumii, Spania. Iar toate aşezările amintesc de lumea
lui Cervantes, de fantasticele sate spaniole, cu case ca în poveşti
risipite pe dealuri.
Desigur, Gibraltar este o staţiune turistică, dar, dincolo de
acest aspect pitoresc, multicolor, localitatea este unul dintre cele
mai puternice centre financiare ale lumii, unde s-au adunat o
parte dintre milionarii şi miliardarii ei. Este marele ei secret, care
face Gibraltarul un punct de atracţie misterios.
O călătorie cu vaporaşul este edificatoare, fiindcă zona de
ambarcaţiuni de pe malul mării, numită Ocean Village, este
unicat, plină de nave de agrement de o elegantă şi diversitate
extraordinare. Aşa ceva nu am mai văzut decât la Monte Carlo şi
poate la Marseille. În acest sat oceanic vei vedea şi un vapor
uriaş, numit „Casino”, care este un hotel de 5 stele pe apă. Iar
dacă iei vaporaşul „Dolphin Adventure”, ai parte chiar de o
aventură cu delfini, fiindcă atunci când ajungi în mijlocul
strâmtorii, apar spinările a sute de defini, care înoată în jurul
vasului sau trec pe sub el cu o viteză de torpilă. Este un spectacol
uluitor, de o mare frumuseţe. Evident, strâmtoarea este populată
numai cu delfini, nu există rechini, animale care nu se au bine cu
delfinii. Plajele Gibraltarului, care face frontieră terestră şi
maritimă cu Spania, sunt sigure.

D e s i g u r,
culoarea regală a
naturii în Gibraltar,
unde nu există iarnă,
unde în februarie nu
coboară temperatura
sub 13°C, este
verdele. Apa mării
este verde, iar tot
uscatul este verde, o
natură luxuriantă,
dominată de palmieri
şi plante exotice. În acest spirit, am mai luat cunoştinţă de un
mare adevăr, pe care adesea îl uităm: „Nonviolent
Communication can change the world”. Da, acesta este limbajul
care poate schimba lumea, adică ne poate schimba viaţa. E un
mesaj al Cetăţii Inocenţei, pe care îl asociez cu alt miracol
întâlnit aici: Botanic Gardens, grădina botanică, numită şi
Alameda Gardens, creaţia lui Giuseppe Codali, un horticultor
italian, care, la poalele Rocii, pe o suprafaţă de 6 hectare, a creat o
grădină neasemuită, unică în lume, de o mare frumuseţe şi
splendoare exotică, ce pune în valoare tot sublimul mediteranean
al naturii. Într-o parte a acestei grădini, întâlnim o zonă creată de
copii, plantată cu păpuşi uriaşe şi plante inventate, ca într-un joc
SF. Nu întâmplător în apropiere o întâlnim şi pe Molly Bloom,
personajul lui Joyce din „Ulysses”. E o pură creaţie inocenţială.
Plantele au frunze uriaşe, cu chipuri neobişnuite, totul grăieşte,
parcă sunt fiinţe de basm. În acest loc este paradisul. Edenul nu
poate arăta altfel, iar omul se poate mândri că a creat pe pământ
imaginea paradisiacă visată în Biblie şi imaginaţie.

THAME:
ORAŞUL LEGENDELOR, POVESTIRILOR, ISTORIEI STRĂVECHI (3)

Prof. Felicia MÎRZA

Emily Dickinson
Călătoria noastră ne-a
purtat în multe locuri care
vibrează încă la auzul unor
nume celebre. Eu, ca şi fărâma
de pământ pe care am călcat,
m-am înfiorat la gândul că
urma să ne îndreptăm spre
clădirea care găzduia, preţ de
două ore, o poveste: „A Quiet
Passion”.
Filmul (2016), de o
profunzime şi implicaţie
emoţională care îi dau
valoarea unei capodopere,
este o enigmă.
Două sensuri ar cuprinde
cuvântul „Passion”. Fiecare
spectator îl va percepe aşa
cum sensul vieţii corespunde
structurii lui sufleteşti. Pe de o parte, domină Moartea,
Eternitatea şi Trecerea Timpului. Conceptul de „Eternitate” se
referă, desigur, la eternitatea sufletului. Timpul este cel care se
înfruptă din ideile şi trăirile noastre şi ajungem să micşorăm
„universul” nostru pe măsură ce înaintăm în timp, în viaţă... Ne

agăţăm de noi, urcăm pe brânci
pe un trup cu cicatrici şi căutăm
imaginar ceea ce a fost tinereţea
noastră. Încercăm să găsim acea
lumină care învăluie ceea ce am
simţit şi gândit. Pe de altă parte,
mai este un sens al cuvântului
„Passion”. Un sens care implică
suferinţa, durerea asemănătoare
martirilor înainte de moarte.
Emily Dickinson este
întruchiparea pasiunii, oricum ai
înţelege pasiunea. Născută în
1830 în Amherst, Massachusetts,
a scris sute de poeme şi scrisori, explorând dragostea,
singurătatea, moartea şi credinţa.
Nu s-a căsătorit niciodată, nu a avut copii niciodată, a trăit
retrasă, comunicând cu prietenii
prin scrisori. Nu a publicat niciodată
sub numele ei, deoarece bunul ei
prieten şi mentor a descurajat-o în aşi publica poemele, considerând că
publicul nu i-ar recunoaşte sau
înţelege geniul.
Primul volum de poezii i-a fost
publicat la patru ani de la moarte.
Este un mit în jurul lui Emily
Dickinson, care s-ar fi răspândit
precum legendele, datorită
personalităţii ei puternice.
Continuare în pag. 12
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Dickinson adesea purta alb, o rochie albă, şi a spus familiei,
înainte să moară, că îşi doreşte un sicriu alb şi să fie
înmormântată într-o robă albă. Multă vreme, Societatea Istorică
din Amherst a expus renumita rochie albă a poetei.
La 15 mai 1886,
Dickinson a murit în casa din
Amherst. Pe prima piatră de
mormânt erau scrise doar
iniţialele E.E.D. (Emily
Elizabeth Dickinson).

Nepoata ei, Martha Dickinson
Bianchi, a făcut o altă piatră funerară
pe care a scris numele poetei, data
naşterii, data morţii şi cuvintele
„Called Back” („Rechemata”).
Cuvintele reprezentau de fapt titlul
unui roman de Hugh Conway, roman
pe care Emily Dickinson l-a citit şi, în
ultima ei scrisoare adresată verişoarei
sale, a scris numai „Called Back”.

Poezii din opera lui Emily Dickinson
(traducere Felicia Mîrza)
A sepal, petal, and a thorn
A sepal, petal, and a thorn
Upon a common summer's morn −
A flask of Dew − A Bee or two −
A Breeze − a caper in the trees −
And I'm a Rose!

INFO CIRIPIT
SUFLETUL NU MOARE, CI SE ÎNTOARCE
ÎNAPOI ÎN UNIVERS
Dezbaterea despre existenţa sufletului şi dacă este nemuritor sau
moare odată cu persoana este o poveste nesfârşită, care i-a pus pe
gânduri pe marii filosofi ai istoriei universale. Natura sa misterioasă
continuă să fascineze diferite domenii ale ştiinţei.
Doi cercetători au considerat că mintea umană este, de fapt, un
computer biologic, iar conştiinţa oamenilor − un program condus de
calculatorul cuantic situat în interiorul creierului, care continuă să
existe şi după ce vom muri. Astfel, după pronunţarea decesului,
sufletul n-ar muri, ci s-ar întoarce înapoi în Univers.
În anul 1996, Stuart Hameroff (n. 1947), doctor american în
cadrul Departamentului de Anesteziologie şi psihologie al
Universităţii din Arizona, şi Sir Roger Penrose (n. 1931), fizician
englez la Universitatea Oxford, au lucrat la Teoria Cuantică a
Conştiinţei, care afirmă că sufletul este menţinut în microtubuli ai
celulelor creierului şi ceea ce oamenii percep drept conştiinţă este, de
fapt, rezultatul efectelor gravitaţiei cuantice din microtubuli. Conform
acestei teorii, atunci când oamenii intră într-o fază de moarte clinică,
microtubulii localizaţi în creier îşi pierd starea lor cuantică, dar
păstrează informaţiile conţinute în ei: „Să presupunem că inima nu mai
bate, fluxul sanguin se opreşte, iar microtubulii îşi pierd starea
cuantică. Informaţia cuantică din microtubuli nu este distrusă, nu poate
dispărea şi doar este disipată în Univers. Dacă pacientul este resuscitat
şi învie, această informaţie cuantică poate reveni în microtubuli. Iar
dacă pacientul moare, este posibil ca această informaţie cuantică să
poată exista şi în afara corpului, poate pe termen nelimitat, ca suflet.”, a
mărturisit doctorul Hameroff.
(http://www.eva.ro/psihologie/)

O sepală, o petală şi un spin
Într-o oarecare dimineaţă de vară −
Un potir de rouă − o albină sau două −
O briză – boboci în arbori −
Şi sunt un trandafir.
Love is anterior to life
Love is anterior to life
Posterior to death,
Initial of creation, and
The exponent of breath.
Dragostea a apărut înaintea vieţii,
Dragostea trăieşte după moarte,
La început a fost geneza,
Vibrând cu fiecare respiraţie.
We outgrow love like other things
We outgrow love like other things
And put it in the drawer,
Till it an antique fashion shows
Like costumes grandsires wore.
Preamărim iubirea precum orice altceva
Şi o punem undeva, într-un sertar, spre păstrare
Până când, ca într-un spectacol de modă,
Ea poartă însemnele vremii,
Aşa cum le găsim în hainele bunicilor.
Vă invit să intraţi, în timpul liber, în lumea unei poezii care
vă va captiva! Veţi deveni prizonierii cuvintelor şi ai
înţelepciunii.
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TV CIRIPIT
WEEKEND LA TV
Dr. Vlad LUNGU
În perioada aceasta friguroasă de la sfârşitul
lui februarie când majoritatea se minunează de o
astfel de vreme (necesară în timpul
Sărbătorilor), deşi uită de iernile de altădată − cu
munţii de zăpadă ce acopereau totul în jur, dar în
care peisajul era pitoresc −, în afara cufundării în lectura
captivantului roman poliţist „O toaletă à la Liz Taylor” al Rodicăi
Ojog-Braşoveanu (din păcate neecranizat), în care umorul bogat
în fraze argotice şi jargoane franţuzeşti se împleteşte cu o acţiune
misterioasă localizată într-un Bucureşti din anii comunismului,
personajele Melania Lupu, motanul Mirciulică şi maiorul
Cristescu aducând buna dispoziţie şi rezolvând misterul uciderii
unui avocat egoist detestat de către toţi cei din jur, am pătruns şi
în haoticul univers al micului ecran. De obicei urmăresc emisiuni
criminalistice pe Discovery Investigation, documentare pe
Viasat Nature sau programe culturale pe Discovery Science şi
TVR 2, evitând cât pot jurnalele de ştiri (există destule surse de
informaţii online pentru a fi la curent cu noutăţile naţionale şi
internaţionale). Manevrând telecomanda, am găsit câteva
programe ale televiziunii publice ce au stârnit ample discuţii, dar
şi polemici zilele acestea.

„Ursul (Nudul) de Aur” pentru România
.

În programul de ştiri de sâmbătă seara, 24 februarie 2018,
am aflat că regizoarea română Adina Pintilie (n. 1938) a fost
premiată cu marele trofeu „Ursul de Aur pentru cel mai bun
film” la cea de-a 68-a ediţie a Festivalului Internaţional de
Film de la Berlin (Berlinala) pentru lungmetrajul „Nu mă
atinge-mă” (Touch Me Not), o coproducţie România /
Germania / Cehia / Bulgaria / Franţa.
Proiectul, realizat în decurs de şapte ani,
susţinut financiar de diverse case europene,
dar respins de două ori de către CNC, a
împărţit critica de specialitate în două, din
cauza abordării unui subiect tabu: eforturile
unei femei de a-şi învinge frica de contact
uman, ficţiunea îmbinându-se cu
documentarul şi prezentând ideile
preconcepute despre intimitate, nuditate şi
dorinţa cronică de atingere ca aspect
fundamental al existenţei umane.
Regizoarea se confesează despre alegerea
realizării acestui film: „Filmul este necesar,
mai ales în zilele acestea, când frica faţă de celălalt creşte şi
există atât de multe conflicte în lume. Este o invitaţie la empatie.
Să îl accepţi pe celălalt care este diferit de tine. Este o luptă
interioară. Titlul este o contradicţie între nevoia de intimitate şi
frica de ea. Este o imposibilitate gramaticală, dar asta este
ideea.”. Juriul internaţional, alcătuit din regizorul de film german
Tom Tykwer (preşedintele juriului), actriţa belgiană Cécile de
France, fotograful spaniol Chema Prado, producătorul american
Adele Romanski, compozitorul japonez Ryūichi Sakamoto şi
criticul de film american Stephanie Zacharek, a acordat marele
premiu României, considerând filmul drept unul de artă, dar
poate fi vorba despre artă prin abordarea unui subiect despre
alterarea psihicului uman? Mărturisesc că nu am văzut

respectivul film şi niciunul dintre scurtmetrajele şi
documentarele Adinei Pintilie („Nu te supăra, dar...”, 2007;
„Balastiera #186”, 2009; „Oxigen”, 2010). Dar cum suntem
liberi arbitri, rămâne la latitudinea fiecăruia dintre noi dacă va
accepta sau nu experimentul vizual al regizoarei.
Mai mult, filmul „Nu mă atinge-mă” a mai obţinut încă un
succes la Berlinală, câştigând premiul pentru „Cel mai bun film
de debut” (GWFF Best First Feature Award), acordat de un
juriu format din regizorul român Călin Peter Netzer (care a
obţinut „Ursul de Aur pentru cel mai bun film” în 2013 pentru
„Poziţia copilului”), regizorul italian Jonas Carpignano şi
directorul executiv al Cinematecii din Ierusalim Noa Regev.
Ca în orice festivitate de premiere există subiectivism, totul
ţinând cont de gustul juraţilor, mai mult sau mai puţin
influenţaţi... din exterior. Cert este că, prin premiul obţinut,
Europa a aflat că mai există şi o ţărişoară numită România, chiar
dacă-i nefuncţională din multe puncte de vedere (lipsa
profesionalismului şi corupţia în n domenii).

Spectacol olimpic grandios
.

Duminică, 25 februarie, TVR 1 a transmis în direct, de la ora
13.00, Ceremonia de închidere a celei
de-a 23-a ediţii a Jocurilor Olimpice de
Iarnă de la PyeongChang, din Coreea
de Sud. Cifrele ediţiei: 17 zile de
competiţie, 92 naţiuni participante, 2952
atleţi, 102 evenimente sportive (102
seturi de medalii acordate), 15 discipline
din 7 sporturi − biatlon, bob (bob,
scheleton), curling, hochei pe gheaţă,
patinaj (patinaj artistic, patinaj viteză, patinaj viteză pe pistă
scurtă), sanie, schi (schi alpin, schi fond, schi acrobatic,
combinata nordică, sărituri cu schiurile, snowboard). Este prima
ediţie a JO de Iarnă şi a doua a JO organizate în Coreea de Sud
(după Seul, 1988), dar şi prima dintre cele trei ediţii consecutive
ale JO care vor fi organizate în Asia de Est: Tokyo (JO de Vară din
2020) şi Beijing (JO de Iarnă din 2022). Deşi Rusia a dat marii
sportivi ai lumii, i-a fost interzis să participe la JO de Iarnă, din
cauza dopingului sistematic (Comitetul Olimpic Internaţional a
luat decizia în urma unei investigaţii ce a durat mai mult de un
an). Astfel, niciun oficial rus nu a avut voie să asiste la
competiţie, steagul ţării nu a fost arborat, iar imnul Rusiei nu a
fost auzit în Coreea. Totuşi, câţiva sportivi ruşi au putut participa
la competiţie sub drapel neutru (steagul olimpic). La
evenimentul desfăşurat pe Stadionul Olimpic din PyeongChang
au participat 35.000 de spectatori, fiind urmărit de milioane de
telespectatori.
Tot spectacolul a fost o încântare! Tema ceremoniei a fost
„Noul val”, prin care se vrea promovarea la nivel global a culturii
sud-coreene, spectacolul cuprinzând momente artistice
desprinse din artele coreene tradiţionale şi contemporane ce au
alternat cu momentele protocolare. Experimentaţii jurnalişti
sportivi TVR Sorin Hobana şi Monica Bucur au făcut o echipă
extraordinară şi anul acesta, comentând pertinent, timp de două
ore, grandiosul spectacol, oferind informaţii interesante despre
semnificaţiile fiecărui moment artistic. Jocul de lumini şi umbre
asigurat prin lasere şi proiecţii video, dansurile, selecţiile
muzicale au fost impresionante! Stilul muzical auzit la
Ceremonia de închidere a JO a fost K-pop (muzică pop coreeană)
− un adevărat fenomen social în Coreea de Sud −, fiind de fapt un
melanj de stiluri muzicale (pop, rock, hip hop, R&B, jazz,
Continuare în pag. 14
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muzică electronică) interpretate de cântăreţul Jang Sa-ik,
chitaristul Yang Tae-Hwan, rapperul CL, formaţiile coreene
Jambinai şi EXO şi de Dj-ul olandez Martin Garrix. Spre
deosebire de Ceremonia de deschidere, nu a mai fost prezentată
continuarea călătoriei celor cinci copii prin magnifica Coree de
Sud − Haenarae (care reprezenta focul), Ara (apa), Puri (lemnul),
Bichae (metalul) şi Nuri (pământul) −, aceştia având doar o
apariţie episodică. Parada sportivilor s-a realizat tot în ordinea
alfabetului coreean, dar de această dată atleţii marşând laolaltă,
indiferent de naţionalitate, alături de Soohorang, mascota JO de
Iarnă, şi de Hodori, mascota JO de Vară de la Seul (1988).
Momentele protocolare au constat în prezentarea oficialităţilor
venite special la ceremonie (preşedintele Coreei de Sud Moon
Jae-in alături de prima doamnă Kim Jung-sook, generalul nordcoreean Kim Yong-chol, vicepremierul chinez Liu Yandong şi
Ivanka Trump, fiica preşedintelui SUA), arborarea steagului
Greciei şi al Chinei odată cu intonarea imnurilor celor două state,
audiindu-se şi imnurile coreean şi olimpic, declararea închiderii
JO de Iarnă de către preşedintele Comitetului Olimpic
Internaţional Thomas Bach, decernarea medaliilor din
maratonul schiorilor fondişti − fetele din proba de 30 km
(remarcându-se norvegiana Marit Bjørgen, în vârstă de 37 de ani,
cea mai titrată sportivă din istoria JO de Iarnă, cu un total de 15
medalii, anul acesta obţinând două medalii de aur, una de argint
şi două de bronz) şi băieţii de la 50 km −, prezentarea viitoarei
gazde a JO din 2022, Beijing, primul oraş organizator al
întrecerilor de Vară (2008) şi de Iarnă din istoria olimpică,
regizorul de film chinez Zhang Yimou uluind publicul prin
aducerea unui moment artistic de excepţie despre Beijing („See
You in Beijing in 2022”), o scurtă poveste care a îmbinat
modernul şi tradiţionalul, armonia şi tehnologia la cel mai înalt
nivel (pe 24 de ecrane digitale se proiectau imagini de vis) −,
stingerea flăcării olimpice.
Clasamentul olimpic 2018: locul I − Norvegia, cu 39 de
medalii obţinute (14 de aur, 14 de argint şi 11 de bronz), locul II −
Germania, cu 31 de medalii câştigate (14 de aur, 10 de argint şi 7
de bronz), locul III − Canada, cu 29 de medalii acordate (11 de
aur, 8 de argint şi 10 de bronz). În ceea ce priveşte participarea
României la această ediţie a JO de Iarnă, cel mai bun rezultat l-a
obţinut sportiva sinăiană Raluca Strămăturaru (n. 1985) − locul 7
în proba individuală de sanie, ceea ce reprezintă cea mai bună
clasare a României din ultimii 24 de ani!
Un spectacol grandios, aşa cum ne-au obişnuit la fiecare
patru ani ţările gazdă ale JO! În perioada 9-18 martie 2018, TVR
va transmite şi cea de-a 12-a ediţie a Jocurilor Paralimpice de
Iarnă de la PyeongChang.
Urmează cea de-a 12-a ediţie a Jocurilor Paralimpice de
Iarnă de la PyeongChang (9-18 martie 2018).

Controversatul Eurovision românesc
.

Tot duminică, de la ora 21.00, s-a transmis în direct de la
Sala Polivalentă din Bucureşti Finala Selecţiei Naţionale
Eurovision 2018. După cinci duminici consecutive în care TVR
1 a difuzat interminabilele semifinale ale Selecţiei Naţionale, s-a
aflat cine ne va reprezenta ţara la Lisabona: trupa The Humans
(apărută doar de un an pe piaţa muzicală românească), cu piesa
„Goodbye”, votată exclusiv de către public şi obţinând 3.277 de
puncte.
Deşi în martie 2017 Televiziunea Română a scăpat de
datorii, achitând către bugetul de stat 522 de milioane de lei −
datorie acumulată în decurs de un deceniu −, a început anul 2018
cu un exces financiar, alocând sume uriaşe pentru organizarea
celor şase transmisiuni live din ţară ale concursului muzical
Eurovision, mobilizând sute de angajaţi TVR care s-au dedicat
exclusiv acestui proiect. Pentru ce atâta efort? Motivarea
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organizării acestor „show-uri” s-a regăsit în sloganul
„Eurovision uneşte România!”, anul acesta, pentru prima dată în
istoria participării ţării noastre la Eurovision, Selecţia Naţională
având cinci semifinale desfăşurate în cinci oraşe unite cu ocazia
Centenarului Marii Uniri (Focşani, Craiova, Timişoara, Turda,
Sighişoara). Oricine poate spune firesc: cam mult zgomot pentru
nimic! 60 de concurenţi, selectaţi de un juriu antipatic, pus de
formă şi care nu a făcut cele mai bune alegeri, alcătuit din
compozitorul Viorel Gavrilă (preşedintele juriului), fondatorul
trupei Direcţia 5 Marian Ionescu, chitaristul Nicu Patoi,
compozitoarea şi textiera Liliana Ştefan şi cântăreaţa Ilinca
Băcilă, reprezentanta României din 2017 la finala Eurovision din
Kiev, şi-au prezentat
publicului piesele prin
care speră să atragă
atenţia Europei, în
finala de duminică
calificându-se doar 15
interpreţi. Deşi au
existat mici speranţe
ca piesele din 2018 să
impresioneze în vreun fel comparativ cu anii anteriori,
dezamăgirea s-a prelungit. Foarte puţine cântece au mizat pe
efectul sonor specific Eurovisionului, însă cu toţii ştim că în
acest concurs nu există vreo restricţie privind diversitatea
stilistică, dincolo de votul geopolitic, europenii optând pentru
excentricitate şi inovaţie. Pentru obţinerea succesului, o
găselniţă a românaşilor noştri a fost alegerea unor compozitori şi
textieri suedezi, belgieni, italieni, spanioli, moldoveni, dar şi
români. O parte dintre interpreţi s-a bazat atât pe notorietate, cât
şi pe calitatea pieselor: Feli − „Bună de iubit (Royalty)” (locul 3
− 2862 de voturi), Jukebox (feat. Bella Santiago) − „Auzi cum
bate” (locul 4 − 1728 de voturi) şi MIHAI (Trăistariu) −
„Heaven” (locul 7 − 1165 de voturi; a noua lui participare la
Eurovision). Însă Eurovisionul nu caută cea mai bună voce, ci
cea mai bună piesă (prin „bună” înţelegându-se un mix de voce,
text, muzică şi spectacol vizual). În opinia mea, atât voci, cât şi
piese bune au fost: Xandra − „Try” (locul 9 − 686 de voturi),
Claudia Andas − „The One” (locul 8 − 974 de voturi), Erminio
Sinni & Tiziana Camelin − „All the Love Away” (locul 13 − 303
voturi). Singurul lucru pentru care merită lăudată Televiziunea
Română este fascinantul joc de lumini de pe parcursul serii
muzicale, în rest − pauză. Cezar Ouatu şi Diana Dumitrescu,
gazdele concursului, nu au fost deloc naturali, încercând să fie
amuzanţi prin întruchiparea (verbală) a personajelor Mitică şi
Joiţica din opera lui I. L. Caragiale, totul fiind de un suprem
kitsch. Prezentatoarele Ioana Voicu şi, în special, Sonia Argint
Ionescu au gafat necontenit, întrebările adresate concurenţilor
din camera verde fiind repetitive, redundante. De asemenea,
schimbarea întruna a costumelor prezentatorilor (de parcă ar fi
fost parada modei) şi menţionarea repetată a sponsorilor
concursului au devenit de-a dreptul agasante. Ce să mai zicem de
unii concurenţi care, întrebaţi de ce şi-au ales respectivul
moment scenic care să le valorifice din punct de vedere artistic
piesa, habar n-aveau de semnificaţia metaforelor redate prin
recuzită, costume şi machiaj? Dar de problemele televotingului
menţionate de anumiţi concurenţi, anul acesta exprimându-se
doar 18.377 de voturi prin SMS? Nici cele 40 de minute de recital
oferite de Alex Calancea Band nu au impresionat, cu toată
combinarea rockului cu folclorul urban, muzica etno şi drum 'n'
bass. E clar că doar pentru o mână de oameni Eurovisionul mai
înseamnă ceva!
Rămâne de văzut dacă trupa The Humans va fi votată de
publicul european în cea de-a doua semifinală Eurovision de la
Lisabona din data de 10 mai, interesul TVR (mai ales pentru
justificarea financiară a costurilor de producţie şi de participare
la concurs) fiind obţinerea calificării României în finala din 12
mai 2018.
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POPAS LA SOTHEBY'S
Pentru Casa de licitaţii Sotheby's, lunile februarie şi martie
sunt foarte bogate în evenimente. În februarie au fost programate
10 mari licitaţii, iar în martie, 15. Deja primele 5 licitaţii din
februarie au avut loc. De un mare succes s-a bucurat licitaţia
„Erotic: Passion & Desire”, generoasă în piese reper pentru
această temă, de la arta antică, de la mitologia olimpică a sexului
până la expresia modernă a eroticului, mai ales în viziunea unor
artişti ca Andy Warhol şi Robert Mapplethorpe. Nu mi-a plăcut
faptul că s-a insistat pe unele lucrări care erau porno, dar este de
reţinut faptul că nu există aproape vreun mare artist al lumii care
să nu fi cochetat cu această temă, care să nu intre în budoarul
sexului. Excelează pictorii francezi. Indiscutabil, istoria artei se
identifică până la un punct cu istoria eroticului.

Urmează un vârf al licitaţiilor, chiar în utima zi a lunii, pe 28
februarie, sub titlul „Impressionist, Modern, Surrealist &
Contemporary Art”, eveniment ce va avea loc la sediul din
Londra al Casei de licitaţii, dar lucrările care vor fi licitate sunt
expuse aici, la sediul central al Sotheby's, de pe York Avenue.
Aşa că am putut să mă bucur de frumuseţea acestor unicate. Sunt
numai lucrări una şi una, adevărate capodopere. Vedetă este
tabloul Le matador (1970) de Pablo Picasso, estimat la 19-25
milioane de dolari. Se crede că piesa este un self-portrait.
Maniera cubistă a artistului străluceşte şi în această lucrare
târzie, care este o compoziţie pe două mari suprafeţe, unde
vedem capul matadorului şi repectiv bustul său acoperit de un
costum verde, având în mâna dreaptă o andrea în loc de sabie. Ca
în arta descompusă a artistului, anumite elemente contrastante
oferă efecte de umor. Fiindcă este un contrast izbitor între chipul
majestic al matadorului, dominat de culoarea maro închis, şi
arma sa de luptă. Acest contrast este pecetluit de pălăria înflorată
şi cortina galbenă din fundal, elemente pitoreşti, de circ.
Matadorul pare un fel de scamator, datorită unui fascinant recul
oferit de pachetele distincte de culoare care dau un efect şocant
prin alăturare.

Nu departe de această abordare este şi tabloul Femme au
béret et à la robe quadrilée (1937), în care Picasso îi face un
portret antologic iubitei sale Marie-Thérèse Walter, una dintre
muzele cele mai cultivate de artist. Portretul este un model
picassian inconfundabil, marcat de fundalul închis (negru şi
mov) pe care este plasat portretul multicolor al modelului,
dominat de verde şi roşu (bonetă). Dar nu lipsesc nici elementele
de circ, precum costumul personajului, rochia cadrilată şi un fel
de şal, plin de rotocoale.
Toate portretele lui Picasso poartă această dualitate,
combinaţia dintre sobrietate şi umor. El a reuşit să impună în
pictură dualitatea naivă, să revină de fapt la o manieră de dinainte
de Renaştere, când s-a descoperit profunzimea în spaţiu.
Dimpotrivă, Picasso aboleşte spaţiul, dar planul nu devine o
platitudine, ci este foarte viu datorită spectacolului cromatic.
Expoziţia mai cuprinde o piesă de Picasso, Pomme et verre
(1931), un rafinat joc de suprafeţe marcate de culori foarte
nuanţate.
Indiscutabil, artistul spaniol a influenţat toată arta timpului
său, toată arta secolului al XX-lea. Şi în expoziţia de la Sotheby's
vedem clar aceste urme, mulţi artişti practică tăieturi în maniera
lui Picasso, ca în portretul pe care Max Ernst i-l face lui Joan
Miró, apoi în lucrări ca Pierrot de Georges Rouault, Dancer in
an Armchair de Ernst Kirchner, Gelbgrün de Gerhard Richter,
Trois femmes de Fernand Léger sau Siphon et verre de Juan
Gris.
Sunt supuse licitaţiei piese de o diversitate copleşitoare,
însă opere reper, unele foarte cunoscute, precum Lustre avec
femme, home et oiseau de Alberto Giacometti, Le Village bleu
de Marc Chagall, Marguerites sur une caisse de Georges
Braque, La porte du jardin à Vétheuil de Claude Monet,
Métamorphose de Joan Miró, faimosul Baiser (o versiune
redusă) de Auguste Rodin, câteva piese exceptioinale de René
Magritte, ca Le coup au coeur, La perspective amoureuse sau
Ciel-bouteille, două tablouri de Salvador Dali, printre care
inconfundabia Gradiva, ca şi o altă minune, capodopera
Tahitienne assise de Paul Gauguin, care prezintă un exotic
model al artistului, idee care formează subiectul filmului lui
Edouard Deluc „Gauguin – Voyage de Tahiti” (2017), în care
vedem povestea insolitei iubiri a lui Gauguin, interpretat de
Vincent Cassel, pentru muza sa tahitiană, pe nume Tehura (Tuheï
Adams).
Nu lipsesc alţi corifei ai artei moderne, ca Alfred Sisley,
Henry Moore, André Derain, Francis Picabia, Kees van Dongen,
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Lucio Fontana, Umberto Boccioni, Camille Pissarro, Eileen

Agar, după cum unicate sunt şi piesele unor artişti contemporani,
ca Michelangelo Pistoletto, David Hockney, Richard Prince,
Yayoi Kusama, Cecily Brown, Laura Owens, Sherrie Levine.
Evident, nu putea să lipsească de la marele festin Andy Warhol,
prezent cu trei piese de mari dimensiuni, cum ar fi Hammer and
Sickle / Ciocan şi Seceră (1977), estimat la suma de 3-5 milioane
de dolari!
Vedeta licitaţiei rămâne însă Matadorul lui Picasso, restul
lucrărilor fiind cotate la mare distanţă, mai aproape (9-14
milioane) fiind Gelbgrün-ul lui Gerhard Richter, unul dintre
clasicii abstracţionismului german şi mondial, de al cărui nume
este legată şi avangarda cinematografică, respectiv foto-pictura,
fiind influenţat de dadaistul Hans Richter, ale cărui filme le-am
putut vedea în mai la o expoziţie experimentală de la MoMA. Un
ecou al acelei faze foto-picturale este şi alt tablou al lui G.
Richter, 1025 Fraben (1974). Richter este cel mai bine vândut
artist german contemporan.

FIICELE LUI GRID MODORCEA FAC SENZAŢIE ÎN MANHATTAN:
INDIGGO TWINS ÎN WICKED CLONE
Vlad Ţepeş are o
soţie fără de asemănare,
frumoasa Dora,
întruchiparea inspiraţiei
divine, care îi dă har,
putere, frumuseţe, care îl
face fericit. Dar în urma
unei lupte grele pe care
oastea lui Vlad o dă cu
turcii, aceştia o ucid pe
Dora. Pierderea ei
echivalează pentru el cu
pierderea Inspiraţiei, ceea
ce îl face să ia Crucea, să
o transforme în Ţeapă şi
să lovească în Icoane, în
altare, în imaginea lui Dumnezeu, să se umple de mânie, de ură,
iar prin pactul pe care îl semnează cu Lucifer, asemenea lui Faust,
să se transforme în Vampir. Şi Vlad începe să declanşeze o
adevărată teroare pe pământ, inventând ţeapa ca armă de ucidere
în masă, transformând pădurile în ţepe şi trăgând în ele tot ce
întâlneşte în cale, tot ce este fiinţă vie. Astfel el instaurează în
lume împărăţia lui Lucifer. Şi în virtutea răului său nelimitat,
printr-un ritual magic, Vlad implantează în pântecul sterp al unei
frumoase femei transilvănene sămânţa răzbunării lui. Suntem în
anul 1483. Femeia naşte însă două gemene, din care una,
Gabriela, moşteneşte dorinţa malefică a lui Vlad, iar cealaltă,
Mihaela, e plină de lumină ca mama ei. Într-una din escapadele
vampirice ale gemenelor, Mihaela întâlneşte un băiat care-i
recită versuri, e poet. Gelozia Gabrielei devine totală, îl ucide
imediat cu muşcătura-i înveninată pe poet, iar acesta muşcă de
durere mâna Mihaelei venită în ajutor. Muşcătura poetului
muribund se dovedeste a fi însă miraculoasă pentru Mihaela, căci
o umanizează, îi transmite virusul inspiraţiei umane. Din acest
moment, diferenţa dintre cele două surori începe să crească, ele
devin ca Umbra cu Fiinţa, cum spunea chiar Poetul, Mihai
Eminescu. Şi fiinţa Mihaelei palpită, se transformă, inspiraţia
din ea creşte şi ajunge să scrie o carte pe care o numeşte CLONA
REA/WICKED CLONE, aşa cum îi spune ea surorii ei, Gabriela,
pe care o iubeşte, dar o consideră clona rea din fiinţa sa. Când
presiunea Gabrielei devine de nesuportat, Mihaela fuge de acasă.
Călătoreşte în timp şi spaţiu, ajunge la Bucureşti, Londra, în
capul lui Dumnezeu, apoi la New York, în zilele noastre, unde
găseşte un doctor care o scapă de colţi, apoi un teatru unde îşi
reprezintă piesa desprinsă din cartea ei.

Pornită pe urmele Mihaelei prin intermediul unei oglinzi
magice, Gabriela îi joacă tot felul de feste vampirice. Viaţa
Mihaelei este diferită, căci, umanizată fiind, îşi manifestă
calităţile umane. În primul rând are inspiraţie, scrie poezie şi
compune muzică, începe să cânte, să danseze, să fie veselă, să
iubească. În acelaşi timp, Gabriela, deşi are în castelul de acasă
toate condiţiile de pe lume, plus un pian neasemuit cumpărat de
tatăl ei, nu reuşeşte să compună nimic. Îi lipseşte total inspiraţia.
Atunci, la îndemnul lui Lucifer, vrea să o ucidă pe Mihaela şi să-i
preia genele Inspiraţiei. Lupta dintre Mihaela şi Gabriela devine
o luptă între Cruce şi Ţeapă. În final, Ţeapa Gabrielei o străpunge
pe Mihaela, care, în cădere, reuşeşte să o muşte de încheietura
mâinii pe sora ei. Muşcătura umană îşi face imediat efectul şi
Gabriela începe să se umanizeze, capătă inspiraţie, compune un
cântec ce-i unge inima abia trezită la viaţă: I Am Like God.
Vlad se identifică în final cu Lucifer, pentru a-şi spori
puterea şi a distruge acest cuplu al Inspiraţiei. Intervine însă
însuşi Dumnezeu în încercarea de a pune capăt domniei lui
Lucifer care, alungat, strigă: „Ai nevoie de mine, Doamne! Sunt
clona ta rea!”. În acest timp, Mihaela şi Gabriela cântă inspirate
melodia Wicked Clone în care se spune că fiecare dintre noi avem
înlăuntrul nostru o clonă rea, dar o putem converti, din Umbră în
Fiinţă, din monstru în creator. Cum? Prin Inspiraţie. O calitate
umană la îndemâna oricui. Clona Rea din noi să fie o sursă de
inspiraţie, nu de rău.
Iată Soluţia salvatoare pentru o lume vampirizată, tot mai
vampirizată, pentru societatea bolnavă în care trăim: Vindecarea
prin Inspiraţie, sursă a Poeziei şi a Iubirii. Este lecţia nemuririi pe
care spectacolul WICKED CLONE, realizat pe Broadway, la
Davenport Theatre, în inima lui Times Square, de Mihaela şi
Gabriela Modorcea, ne-o face accesibilă, reală, o aduce la nivelul
puterii şi împlinirii umane.
.

Grid Modorcea,
Dr. în arte
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