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„Journal de France“, scria revista „Les Inrockuptibles“, „este mai ales un portret despre gloria lui Ray-
mond Depardon realizat de femeia care `l iube[te [i `l ad mi r\“. Filmul a fost prezentat anul trecut `n Se-
lec]ia Ofi cia l\ a Festivalului de la Cannes, `n afara competi]iei, prilej cu care Claudine Nougaret a acor-
dat un interviu revistei „Suplimentul de cultur\“.

Românii e
de[tep]i

Despre Raymond Depardon, cu dragoste

Claudine Nougaret: 
„~n filmele noastre,
imaginea e masculin\,
iar sunetul, feminin“  

Eroi, fantome,
[oricei

Bogdan-Alexandru St\nescu

Trebuie s\ recunosc c\ ori ce vo lum
de proz\ scurt\ `[i con]ine pro-
priul captatio, cel pu]in `n cazul
meu. Mi se pare c\ un prozator
care debuteaz\ cu povestiri ale ge
drumul cel greu tocmai pentru c\
spa]iul povestirii este unul pro-
custian prin excelen]\, pentru c\
dozarea naratologic\ [i stilistic\
trebuie calculat\ mult mai atent
dec`t `n cazul romanului.

» pag. 7

Unu Mai
manel\resc

Radu Pavel Gheo

Am `nceput s\ m\ plictisesc de ima -
ginile s\rb\tore[ti de 1 Mai pe ca re
le difuzeaz\ televiziunile din Ro -
mânia. Anul acesta, cum n-au mai
fost nici zarv\ politic\, nici vreun
alt breaking news a la rou maine (de
preferin]\ cu Gigi Becali sau cu
vreun implant mamar devedet\), s\r -
 b\ toa rea de Armindeni s-a desf\ [u -
rat `ntr-o manier\ autohton\ au-
tentic\, neinfluen]at\ de nimic.  

» pag. 2

Cronic\ de
carte



Admit c\ nu m-a atras niciodat\ s\
ies cu gr\tarul ̀ n p\dure sau pe pa -
ji[te [i s\ m\ las afumat ore `n [ir,
`n speran]a unor h\lci de carne pe
jum\tate fripte, care s\-mi aline o
foame mult mai u[or de potolit a -
cas\ ori pe o teras\ unde cei care
pr\jesc mititeii sau ceafa de porc
chiar se pricep s-o fac\. Iar imagi -
nile de 1 Mai exact a[a ceva `mi a -
r\tau: mult fum, h\lci de carne cu
s`nge, iarb\, praf, mult gunoi [i mu -
zic\ tare-tare, din toate p\r]ile.
Dis-trac-]i-eeee! Distrac]ie pe lito-
ral, distrac]ie `n p\dure [i pe c`mp,
distrac]ie ̀ n piscine. Gr\tare, ma ne -
le, s`ni [i funduri rotunjite frumos,
feminin, cefe [i bur]i dizgra ]ioase,
rotunjite masculin. Asta a fost Ro -
mânia de 1 Mai. {i Dumnezeu a
fost iar\[i român, c\ ne-a dat soare
[i c\ldur\, ca s\ putem petrece.

An dup\ an, românii par s\ s\r -
b\toreasc\ Armindenii `n stilul ca -
re ne define[te ca na]ie: cel al unui
popor rural care [i-a uitat rurali-
tatea, care n-a apucat s\ `nve]e

urbanitatea, dar c\ruia Dumnezeu,
`n nem\rginita Lui bun\tate, i-a o -
ferit ni[te produse de ni[\: manele -
le la gr\tar [i distrac]ie cu anima -
toare, la munte, la mare [i-n orice
`mprejurare. {i asta face poporul
atunci c`nd poate. C`nd nu, st\ [i
rabd\ [i, eventual, se uit\ la tele-
vizor cum se distreaz\ al]ii cu ma -
nele, gr\tare [i animatoare.

Am remarcat `ns\, cum au re -
marcat [i al]ii, absen]a complet\ a
acelui 1 Mai muncitoresc de odi-
nioar\, cu manifesta]ii organizate
de Partidul Comunist, la care oa-
menii erau adu[i cu de-a sila, du p\
care, pentru c\ erau cumin]i [i
scandau ce li se cerea, li se d\dea
liber la mici, bere [i crenvur[ti cu
mu[tar. Acum nu ne-a mai r\mas
dec`t partea cu libertatea de du -
p\. De manifesta]ie am sc\pat. Ai
zice c\ e mai bine. {i totu[i, conform
unui recent sondaj IRES, peste ju -
m\tate dintre români cred c\ 1 Mai
se s\rb\torea mai frumos `nainte
de 1989. Iar asta nu pot s\ pricep.

Manele, gr\tare [i ma[ini `n p\ -
du re, animatoare `n cluburile de la
mare [i hipsteri la Vam\, da, lucru -
rile astea le `n]eleg, chiar dac\ nu
amintesc de ]elurile muncitorimii
oprimate. S`nt umane – mai ales
pentru români. Dar de ce [i-ar do -
ri românii o s\rb\toare ca `nainte
de 1989, cu manifesta]ii, pancarte
mobilizatoare [i care alegorice? Ar
vrea s\ mearg\ `n coloane dresate,
`mbr\ca]i `n uniforme [i salopete,
dirija]i de activi[ti care s\ le spu -
n\ c`nd [i ce s\ scandeze? {i `nc\ o
`ntrebare: dac\ asta `[i doresc, ce `i
`mpiedic\ s-o fac\? De ce nu organi -
zeaz\ nimeni un 1 Mai ca pe vre-
muri dac\ [i-l doresc at`]ia? ~n alte
]\ri, cum ar fi Grecia, de Ziua Mun -
citorilor au fost proteste, manifes -
ta]ii, lupte cu for]ele de ordine...
de[i cred c\ [i grecii au avut liber
de 1 Mai. Poate c\ lor nu le plac
gr\tarele `n aer liber. 

Serios acum: de ce nu organizea -
z\ sindicatele, muncitorii, nostal -
gicii ori acei 56% din sondajul IRES
un 1 Mai muncitoresc de o ipocri-
zie autentic\, a[a ca pe vremuri?
Sau chiar un 1 Mai veritabil? Un-
de-i clasa muncitoare nemul]u mi -
t\ de condi]iile de munc\, de [o -
maj [i de oprimarea capitali[tilor?
B\nuiesc c\ [i-a luat [i ea liber
de 1 Mai. Va fi judecat [i ea `n
dulcele nostru stil local (c\ruia,
din pricina activismului grecilor
din ultima vreme, nici nu-i mai
po]i spune „balcanic“): „B\i fra -
]ilor, protest\m, c\ nu se mai poa -
te... da’ nu acu’. Acu’ mergem la
gr\tar [i la bere. S\rb\torim. De
protestat protest\m mai `ncolo,
c`nd mergem la lucru, c\ doar n-om
fi pro[tii lor, s\ protest\m c`nd
avem liber“. Astfel rena[te, u[or
modificat, reprezentativul c`ntec
de pe vremuri, ce pun pariu c\-i
mi[c\ pe nostalgici: „Muncitorii
au pornit [i-ntr-un glas s-au `n fr\ -
]it! {i ei azi s\rb\toresc Unu Mai
manel\resc“. Frate, s-a f\cut gr\ -
tarul \la?
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Românii e de[tep]i:
Radu Pavel Gheo

Am `nceput s\ m\ plictisesc de imaginile s\rb\tore[ti de
1 Mai pe care le difuzeaz\ televiziunile din România. Anul
acesta, cum n-au mai fost nici zarv\ politic\, nici vreun alt
breaking news à la roumaine (de preferin]\ cu Gigi Becali
sau cu vreun implant mamar de vedet\), s\rb\ toa rea de
Armindeni s-a desf\[urat `ntr-o manier\ autohton\
autentic\, neinfluen]at\ de nimic. {i nu m-am omor`t
dup\ ce-am v\zut. 

Unu Mai
manel\resc

Verb — Script — Film, un eveniment al
TVR Ia[i [i Institutului Francez   
Regizorul ie[ean Violeta Gorgos invit\
pasiona]ii de film la un itinerar de
crea]ie `ntre documentar [i fic]iune.
Pornind de la texte ale scriitorilor Dan
Lungu [i Lucian Dan Teodorovici, Violeta
Gorgos a realizat filmele Tizic [i Ni[te
dorin]e. Acestea vor fi prezentate
publicului joi, 16 mai, de la ora 18, la
sediul Institutului Francez. 

Tizic: La `nt`lnirile lui Dan Lungu cu cititorii, i se
adreseaz\ mereu `ntrebarea: „Ce este tizicul?“. Fil-
mul ne duce acolo unde se face acest produs, ob]inut
dintr-un amestec de baleg\ cu paie, uscat la soare [i
folosit iarna drept combustibil. Echipa de realizatori
`i mai are al\turi de regizorul Violeta Gorgos pe
Cristian Sbângu (imagine) [i Marian Bucur (montaj),
to]i de la TVR Ia[i. 

Ni[te dorin]e: „Azi mi-am dat ̀ nt`lnire, ̀ n parcul ̀ n
care am cunoscut-o, cu cea mai frumoas\ fat\ din
ora[, prima mea iubire. {i nu [tiu de ce am emo]ii“... E
`nceputul unei povestiri semnate de Lucian Dan Teo -
dorovici. Filmul e despre emo]ii metamorfozate...

Ea – doamna emancipat\, sigur\ pe sine, gata
ori c`nd s\ ia decizii [i s\-[i asume responsabilit\]i.
El – romanticul vis\tor, sensibil [i grijuliu, dar ezi -
tant [i prins de angoase... Un cuplu obi[nuit cu griji
[i probleme cotidiene...

Filmul a fost produs de TVR Ia[i [i OWH TV Stu-
dio Chi[in\u. ~n distribu]ie: Mihaela Strâmbea -
nu de la Teatrul Na]ional din Chi[in\u [i Teodor
Corban de la Teatrul Na]ional din Ia[i. Regia: Vi-
oleta Gorgos, imagine: Radu Gorgos, montaj:
Marian Bucur, produc\tori: Vasile Arhire (TVR
Ia[i) [i Virgiliu M\rgineanu (OWH TV Studio
Chi[in\u).
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Suplimentul lui Jup:

Biblioteca din Petrila
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O sear\ cu Sofia Gubaidulina
[i Mstislav Rostropovici la
Academia Kronberg

Onoarea de a conduce ceremonii-
le `i revine `n fiecare an altui vio-
loncelist de notorietate, elev sau
apropiat al lui Rostropovici, [i,
de-a lungul timpului, pe scena de
la Kronberg s-au succedat David
Geringas (`n 2008), Mischa Maisky
(2009), Natalia Gutman (2010), I van
Monighetti (2011), Young-Chang
Cho (2012). Anul acesta, onorurile
au fost date de Julius Berger [i de
compozitoarea Sofia Gubaidulina,
autoarea evoc\rii sau, formulat
mai academic, a unei Laudatio `n
memoria lui Slava.

Anuarul Academiei Kronberg
2012, `mp\r]it celor ce am fost de
fa]\, aminte[te promisiunea f\cu -
t\ c`ndva de Mstislav Rostropovici,
cu umorul s\u proverbial: „C`nd
voi ajunge `n ceruri, `i voi cere
lui Beethoven s\ scrie un concert
pentru violoncel“. La `nt`lnirea
precedent\, la ceremonia din fa]a
statuii violoncelistului, `n centrul
Kronbergului, Julius Berger `i pa -
rafraza [i el cu umor spusele: „Da -
c\ Beethoven nu a scris un con cert
pentru violoncel `n timpul vie]ii,
este numai fiindc\ Slava s-a n\s cut
abia `n secolul XX“.

Rostropovici s-a n\scut `n 1927,
iar genera]ia sa, maturizat\ ar-
tistic `n lumea sovietic\ postbe-
lic\, `n contextul plin de tensiune
al ultimei faze a stalinismului, a
fost cumva silit\ s\ se orienteze
spre lumea clasicilor. ~n conversa -
]iile sale cu ziaristul [i criticul mu -
zical Claude Samuel, publicate `n
volum, `ntr-o prim\ edi]ie la Paris
`n 1983, violoncelistul atr\gea a ten -
]ia, `ntre altele, c\ „...`n Rusia,

noi ne-am mul]umit s\ murmu -
r\m cu un respect profund nume-
le lui Mahler, fiindc\ [tiam c\
{ostakovici era nebun dup\ el; nu
auziser\m nimic de Mahler, dar
`i citeam partiturile ca ie[i]i din
min]i. Practic, pentru genera]ia
mea, istoria muzicii occidentale
s-a oprit la Wagner. De[i ni se spu -
sese uneori cum a putut s\ se dez-
volte la Leningrad, pentru pu]inii
privilegia]i, muzica de avangar d\ ̀ n
anii ’20, faptul nu era dec`t un ele -
ment de memorie pentru acei c`]i va
dintre noi care `ncercam s\ facem
o cr\p\tur\ `n zidul interdic ]iei“. 

Maturitatea acestei genera]ii pe
plan civic, politic avea s\ survi -
n\ – pentru a-l parafraza pe Celibi -
dache –, atunci c`nd s-a `nt`mplat,
fiindc\ nu s-a `nt`mplat `ntotdea -
una, dup\ alte c`teva decenii, pe
fundalul stagn\rii brejneviste; o
stagnare ce a urmat unei scurte e -
poci de destindere, ̀ n care muzicie -
nii [i publicul rus au avut ocazia
s\ aud\ `n concert, pentru prima
oar\, sub bagheta lui Leonard Bern -
stein, capodopera lui Igor Stra-
vinski – anul acesta centenar\ –
Le sacre du printemps...

Rostropovici `nsu[i avea s\ de -
vin\ un promotor al moderni t\ ]ii
abia t`rziu, dup\ stabilirea sa `n
Occident [i recunoa[terea interna -
]ional\ a calit\]ilor sale. Cei mai
mul]i dintre cei r\ma[i `n Uniu-
nea Sovietic\ au preferat s\ evite
vreo angajare politic\ direct\, unii
merg`nd p`n\ la asumarea u nui
grad de marginalizare voluntar\,
prin cultivarea unei spiritualit\ ]i
muzicale cu nuan]e religioase, mis -
tice. ~ntre ace[tia s-a aflat compo-
zitoarea, contemporan\ cu Rostro -
povici, Sofia Gubaidulina care,
`n 1997, la aniversarea de 70 de ani,
`i dedica o lucrare original\, im-
presionant\, compus\ pentru vio -
loncel [i cor, Cantica Soarelui Sf`n -
t ului Francisc din Assisi.

Gubaidulina a fost, deci, cea ca -
re a rostit la 27 aprilie, la Kronberg,
tradi]ionala Laudatio, `ntr-o evoca re
ce a spus mult despre admira]ia sin -
cer\ [i nem\rginit\ pe care i-o poar -
t\ lui Rostropovici. Ea a evocat „ca -
pacitatea lui extraordinar\, feno-
menal\, de a iubi – de a iubi muzi-
ca, lumea, oamenii, rela]iile inter -
umane, sunetul unei corzi“ –, „de vo -
]iunea sa artistic\ deplin\“, „felul
de a c`nta la violoncel cu cea mai
mare pasiune, cu energia lui u ni c\,
spectrul larg al opiniilor sale, su-
fletul bun [i, mai presus de toate,
puritatea lui moral\“.

La peste 80 de ani, `n mod sur-
prinz\tor, Gubaidulina a dat de `n -
]eles c\ simte nevoia unui anga ja -
ment public cu valen]e morale [i
politice `n fa]a a ceea ce a numit
„amenin]\rile“ timpului, „proble -
mele insolubile ap\rute la orizont:
criza financiar\ mondial\, teama
global\ de terori[tii «lumii terorii»,
pe care nici o tehnologie nu este
`n stare s\ le combat\ decisiv“. Ca -
u za subiacent\ ar fi „dec\derea
moral\ global\, atrofia mental\“,
de unde [i apelul ei c\tre tineri de
a urma exemplul lui Rostropovici,
omul caracterizat de „bog\]ia [i
fa]etele unei min]i deschise, ener -
gie extraordinar\, dragoste pentru
oameni, talent, puritate moral\ [i
capacitatea sa de a-i `nc\rca pe cei -
lal]i cu toate aceste calit\]i...“.

Via]a este uneori ciudat\ [i,
cum am aflat o zi mai t`r  ziu,
`n timp ce partici pam la
comemorarea lui Mstislav
Rostropovici, la Kronberg
im Taunus, `n Germania, `n
Statele Unite, un alt violon -
celist legendar, János Star -
ker, `[i tr\ia ultimele clipe.
Am`ndoi au fost profesori
de legend\ la Academia
Kronberg, iar `n or\[elul
german, pe care l-a declarat
„capital\ mondial\ a violon -
celului“, amintirea lui Rostro -
povici este conservat\ de
Funda]ia ce-i poart\ nu me -
le. ~n beneficiul stipendia ]i -
lor ei, aici se desf\[oar\, `n
mod tradi]ional, `n fiecare an
de la dispari]ia sa `n 2007, o
zi [i un concert declarate
ale ~nt`lnirii cu Slava. 

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

Victor Eskenasy
Titlul parvine, a]i remarcat, de la
povestirea lui Mario Vargas Llosa.
Anun]ata c\l\torie a romancie ru -
lui la Cluj, unde prime[te (h)o no -
rul Universit\]ii locale, aduce
[i-un dialog cu Gabriel Liiceanu
pe tema „Am putea tr\i f\r\ s\ e -
vad\m `n fic]iune?“ (Sigur c\ da,
[i bine ar fi!) E limpede c\ fi lo so -
ful nostru na]ional speculea z\ [an -
sa de-a (re)edita scrierile perua -
nului c`[tig\tor de premiu Nobel,
[i-i admirabil curajul cu care `n -
frunt\ un autor de (`n)alt\ sta tu -
r\ intelectual\, din partea c\ruia
risc\, totu[i, s\ recepteze o re pli -
c\ precum cea `ncasat\ acum doi
ani de la Herta Müller. S\ dece -
l\m `n sinea liicean\ `n]ep\toa -
rea sete de proeminen]\ manifes -
tat\ `n orice context? Gloria s-o
c\p\ta prin contagiune, ca gripa?
~mprejurarea nu-mi st`rnea `n -
treb\ri, dac\ editorul humanitas -
ist nu gira cu firma dumisale cea
mai jenant\, prost conceput\ [i
plin\ de gre[eli lucrare despre
rock, pompos numit\ „dic]io nar“,
desfiin]at de to]i cunosc\torii, la
data apari]iei, fie `n emisiuni ra -
dio, fie `n reviste de profil. Poate
comit o r\utate gratuit\, dar nu
pot reprima pasti[area unei zi ceri
celebre, drag\ filosofilor de factu -
r\... fic]ionar\: conform opului
respectiv, rockul românesc se a -
fl\ `n rahatul vremii! Dar, cum bi -
ne [tiu editorii de meserie [i vo-
ca]ie, valorosul negustor de cul-
tur\ multilateral r\suflat\ [i te -
levizat\, ale c\rui calit\]i arghi-
rofile le dep\[esc pe cele scrii to -
rice[ti, e un str\lucit specialist
`n edi]ii comerciale. Iar pentru
asta musai c\ trebuie l\udat [i –
de ce nu? – admirat!

„Mama vitregit\“ a muzicii
rock? Despre cine vorbim? Nu de-o
trup\ anume sau vreo interpre t\
c\zut\ la neagra nedifuzare, ci

despre suportul de vinil pe care
s-au imprimat nenum\rate sesiuni
muzicale, ̀ n studio sau ̀ n concert.
Resurec]ia din ultimii ani a ma-
terialului nu-i surprinde pe cei a -
viza]i. Avangardi[tii formatelor
digitale au onestitatea s\ admit\,
dac\ nu le cade rangul [i nu pierd
te miri ce credibilitate, c\ vini lul
n-a murit, cum n-au murit bluesul,
jazzul, punkul [i-alte subramuri
ale culturii populare, c\rora li s-a
c`ntat prohodul nu doar ̀ n vi ne rea
neagr\. Iar dac\ genurile amin -
tite pot p\rea victime ale modei,
ale (dez)interesului showbizului
ori ilustreaz\ teoria lui Eugen L o -
vinescu despre muta]ia valori lor
estetice, vinilul sufer\ de sindro -
mul mamei-vitrege. S\-l „oblojesc“
printr-un elogiu, e datoria mea. De
care m\ voi achita par]ial, nefi-
ind un p\tima[ conservator(ist). 

~ntr-o vreme, exasperat de ne -
num\ratele p`r`ituri degajate de
fiecare vinil dup\ c`teva ascul -
t\ri, am v`ndut colec]ia lent adu -
nat\. Nu pe toat\. De ce nu toa t\?
Probabil fiindc\ subcon[tient
mi-era necaz s\ dau pe nimic
valori mai mult sentimentale dec`t
estetice. Pick-upul `ns\ a fost me -
reu ̀ n afara inten]iilor tranzac ]io -
nale. {tiam din p\]ania cu benzi -
le de magnetofon c\ se poate ivi
oric`nd nevoia s\-l refolosesc. Din
an ̀ n Pa[te, cuprins de melanco lie,
puneam c`te un disc Mahavishnu
Orchestra sau Zappa. Nici Arta
fugii, versiunea Electrecord, n-am
ezitat s-o reascult, `n ciuda proas -
tei imprim\ri. S\ spun c\, tot `n
ciuda tehnicii deficitare a fabri cii,
Celelalte Cuvinte I sun\ „mai ade -
v\rat“ pe vechitur\? 

Precizare ultranecesar\, posi -
bi l\ regul\: oric`t de bun\ ar fi a -
paratura de [tan]are, dac\ impri -
 marea, mixajul [i masterizarea
s`nt f\cute `n dorul lelii, nimic nu
le va `mbun\t\]i. La fel se `nt`m -
pl\ [i cu materialele distribuite
pe CD, Blu-Ray sau internet. Une le
piese se aud la fel de bine indi fe -
rent de suport. Altele pot s\ umble
numai pe discuri de pla ti n\, tot
ca talanga de vaci (r\)sun\. Pri-
ceperea de-a capt(ur)a sunetul [i
de a-l echilibra cu densitate nu ]i -
ne locul talentului. Cine nu-l are
s\ se apuce de altceva!

N-am scris r`ndurile de fa]\ ca s\
epatez. Recent mi-am recondi ]io -
nat pick-upul [i, dup\ aproxi ma -
tiv dou\ decenii, am cump\ rat ia -
r\[i un vinil. A]i ghicit ca re? Pink
Floyd – Wish You Were Here.  

Elogiu mamei
vitregite

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu
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Sofia Gubaidulina

Mstislav Rostropovici
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4  »  interviu

Interviu realizat 
de Iulia Blaga

~l [tiam pe Raymond Depardon
fotograf [i regizor. Acum a deve -
nit [i actor.

E un om-orchestr\, poate chiar mai
mult de at`t. Acesta este unul din -
tre defectele familiei. La noi, atri -
bu ]iile se `mpart astfel: eu fac mai
mult produc]ie [i m\ ocup de su net,
pe c`nd el face regia [i ima gi nea.
Eu am fost tot timpul apro piat\ de
regie, iar acesta e, de altfel, [i pri -
mul film `n care ies din spatele a -
paratului de filmat. ~n filmele noa s -
tre, imaginea e masculin\, iar su -
netul, feminin. 

Iar regia?

{i, [i. (R`de.) ~n Fran]a, unde ale -
ge rile au fost c`[tigate de st`nga, e
acum egalitate. A existat un per ma -
nent dialog `ntre noi doi, pre cum
[i `ntre noi [i monteur. Ray mond a
visat la acest film de mul t\ vre me
[i a ̀ nceput de mult s\ scotoceasc\

prin arhiv\, dar eu nu `mi do -
ream un film nostalgic. N-aveam
chef s\ fac o apologie a lui Ray -
mond Depardon [i, c`nd am g\sit
ideea plas\rii filmului `n prezent
[i de a-l lega de munca lui Ray -
mond de fotograf `n Fran]a, totul
a `nceput s\ capete contur. 

A[a c\ Raymond a devenit ac -
tor, `ns\ juc`ndu-se pe sine. Am
decis s\ `l `mbr\c\m mai deo se -
bit [i s\ `i d\m aparatul foto. Am
pus dou\ aparate de filmat `n du -
bi]\ [i i-am dat drumul prin Fran -
]a. Raymond a avut voie s\ vor -
beasc\ despre orice, numai c\ nu
trebuia s\ vorbeasc\ despre tre -
cut, astfel `nc`t filmul s\ r\m`n\
ancorat `n prezent. Ini]ial, Ray -
mond a lucrat `n arhiv\ timp de
[ase luni, dup\ care a turnat fil -
mul, iar dup\ ce c\l\toria a luat
sf`r[it, s-a re`ntors `n arhiv\. Eu
m-am ocupat de regie, de sunet,
precum [i de rela]ia cu monteur ul.
~n plus, am scris [i comentariul
din off. Aici a fost haios pentru c\
eram singura femeie lupt`ndu-m\

cu punctele de vedere masculine
ale lui Raymond [i monteurului.
Ne-am [i certat un pic. Nefiind ac -
tri]\, `mi era greu s\ spun cuvin te
cu care nu eram de acord. Ray -
mond zicea: „Ar trebui s\ explici
asta [i ailalt\...“, dar eu nu do ream
un film care s\ explice, care s\
sune ca un documentar.

V-a]i g`ndit la un moment dat
s\ structura]i materialul [i `n
alt mod dec`t cronologic, pe axa
prezent-trecut?

Am ̀ ncercat s\ distrugem crono lo -
 gia, dar, de fapt, e dur s\ re nun]i la
un asemenea traseu. Ni s-a p\ rut in -
teresant s\ ̀ ncepem cu pri mii pa[i.
Pe de alt\ parte, doream ca filmul s\
li se adreseze mai ales celor ti neri.
Am f\cut filmul pentru tinerii care

doresc s\ lu crez e cu imaginea. Ple -
c`nd de la cronologie, lucru r i le au
devenit evidente. De fapt, ̀ n film ne
trimitem unul altuia ima gini [i
exist\ un permanent du-te-vino `n -
tre trecut [i prezent, `n tre str\ i n\ -
tate [i Fran]a. A fost im portant s\
desacraliz\m gestul cinemato gra -
fic [i s\ ar\t\m c\, atunci c`nd a
`nceput s\ filmeze, Raymond a fost
[i el nesigur, [i c\ trebuie s\ mun -
ce[ti [i iar s\ munce[ti. Ray mond
[i-a `nceput cariera ca oricare alt
cineast. 

„Am vrut s\ ar\t\m o
Fran]\ pe care oamenii o
v\d f\r\ s-o priveasc\“

Journal de France se deschide cu
imagini [oc, din actualitatea

altor vremuri, pentru a evo lu a
spre imagini tot mai discrete.

Cred c\ a fost nevoie ca Raymond
s\ traverseze r\zboaie, s\ `nt`l -
neasc\ prizonieri, s\ treac\ prin
focul din el pentru a ajunge la a -
ceast\ senin\tate. De fapt, el nu e
deloc o persoan\ calm\. E mereu
sub presiune – [i eu s`nt la fel. Dar
a fost nevoie de acest parcurs, a [a
cum o arat\ [i filmul, pentru a a -
junge la fotografie [i a c\p\ta o
dis tan]\ fa]\ de ceea ce se petrece
`n lume. Ca s\ iube[ti ce ̀ ]i e a proa -
pe, trebuie `ntr-un fel sau altul s\
fi f\cut turul lumii. 

Acesta nu e un film carte po[ -
tal\. Nu am ar\tat Turnul Eiffel
sau Muntele Saint Michel, ci am
vrut s\ ar\t\m o Fran]\ pe care
oamenii o v\d f\r\ s-o priveasc\

„Journal de France“, scria revista „Les Inrockuptibles“,
„este mai ales un portret despre gloria lui Raymond
Depardon realizat de femeia care `l iube[te [i `l ad mi -
r\“. Filmul a fost prezentat anul trecut `n Selec]ia Ofi -
cia l\ a Festivalului de la Cannes, `n afara competi]iei,
prilej cu care Claudine Nougaret a acordat un interviu
revistei „Suplimentul de cultur\“. Dar nu a dat prea
mult din cas\. De[i pe generic scrie c\ documentarul e
semnat de „Claudine Nougaret [i Raymond Depardon“
(nu invers), Nougaret aproape tot numai despre tova -
r\[ul ei de via]\ a p\rut s\ vorbeasc\. „Les Inrockup -
tibles“ avea [i nu avea dreptate. „C`teodat\ m\ `ntreb
ce `i place la mine“ a fost singura intimitate pe care
aceast\ doamn\ locvace [i nepreten]ioas\ a l\sat-o s\-i
scape. De fapt, cum e interviul, a[a [i filmul. Dincolo de
Depardon se afl\ mereu fotografia [i filmul. Iar so]ia
sa, primul inginer de sunet femeie din Fran]a, cu care
Depardon colaboreaz\ din 1987, i le `mp\rt\[e[te.

Despre Raymond Depardon, cu dragoste

Claudine Nougaret: „~n filmele
noastre, imaginea e masculin\,
iar sunetul, feminin“ 

Raymond Depardon al\turi de Claudine Nougaret

» Fotograf [i cineast, Raymond Depardon [i-a `nceput cariera de foto-jurnalist la
`nceputul anilor ’60, c\l\torind `n zone de conflict din Algeria, Vietnam, Ciad sau
Biafra. ~n 1966 a fondat agen]ia Gamma, iar `n 1978, la un an dup\ ce a primit
Premiul Pulitzer, a devenit asociat al agen]iei Magnum. Ca cineast e influen]at
de cinéma vérité [i direct cinema. ~n 1969 a f\cut primul s\u film, despre Jan
Palach, studentul praghez care [i-a dat foc pentru a protesta fa]\ de invadarea
Cehoslovaciei. Printre documentarele sale cele mai cunoscute se num\r\ 1974,
une partie de campagne (despre campania electoral\ preziden]ial\ a lui Valéry
Giscard d’Estaing), Reporters, New York, N.Y., Délits flagrants [i La captive du
désert. A regizat un singur film de fic]iune, Empty Quarter (1984).
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Ion Caramitru: 
„La Ia[i au `nceput s\ apar\ spec-
tacole admirabile, f\cute de regi-
zori importan]i“.

» pag. IV-V

INTERVIU

UNITER `n
c`teva cifre 
Cum au fost r\spl\tite „vedetele“ 
regiei de teatru române[ti:
» Radu Afrim: 2 premii [i 2 no-

minaliz\ri pentru cel mai bun
regizor;

» Lucian Pintilie: un premiu pen-
tru `ntreaga activitate;

» Silviu Purc\rete: 2 premii [i o
nominalizare pentru cea mai
bun\ regie, 2 premii de exce-
len]\;

» Andrei {erban: 2 premii [i 2
nominaliz\ri pentru cel mai
bun regizor, un premiu pentru
`ntreaga activitate;

» Tompa Gabor: 3 premii [i 2 no-
minaliz\ri pentru cea mai bu n\
regie, un premiu de excelen]\;

» Alexander Hausvater: 2 nomina -
liz\ri pentru cel mai bun regizor.

» pag. VI

STATISTICI

Nominaliz\rile
Galei UNITER
2013
O parte dintre cei care vor fi
premi a]i `n cadrul evenimen tu -
lui s`nt deja cunoscu]i. Senatul
Uniunii Teatrale din România va
acorda premiile „pe baza pro -
puneri lor primite din partea tea -
trelor“ [i a propunerilor mem -
brilor s\i.

» pag. VII

NOMINALIZ|RI

21 de edi]ii `ntr-o scurt\ istorie

Galele UNITER,
„Oscarurile“ industriei
de teatru din România

Citi]i `n » paginile II-III
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„Orice decernare de pre -
mii, la sf`r[itul unui an de
crea]ie, `nseamn\ o s\r -
b\toare. {i nu poate fi
altceva. Aceast\ s\rb\ -
toare, `ns\, are [i legile ei.
Nu poate premia pe toat\
lumea. Din fericire, `n Ro -
mânia exist\ at`t de mul]i
arti[ti care ar merita s\
fie premia]i, `nc`t nu am
avea at`tea trofee s\ le
putem oferi. {i nici at`]ia
bani. {i nici at`ta energie,
poate. Am `ncercat de
anul acesta s\ repunem `n
discu]ie condi]ia omului
de teatru `n România,
condi]ia teatrului ro mâ -
nesc, ca un fenomen
unic.“ Discursul lui Ion
Caramitru, pre[edintele
Uniunii Teatrale din Ro -
mânia (UNITER), des chi -
dea, `n urm\ cu 20 de ani,
prima gal\ a premiilor in -
dustriei de teatru din ]ara
noastr\. La vremea aceea
era singurul eve niment
românesc impor tant `n
care erau premia]i oame -
nii din domeniu. {i mult\
vreme a[a a [i r\mas. 

R\zvan Chiru]\

Sub egida Casei Regale

Aprilie 1993. Prima edi]ie s-a des -
f\[urat la Teatrul Odeon din Bu-
cure[ti, cu sprijinul Casei Regale
a României, decizie care a st`rnit
multe controverse `n acea epoc\
`n care Regele Mihai I nu era do-
rit `n ]ar\ de noua putere postre-
volu]ionar\. „Chiar sala era scin-
dat\. La premiul pentru cea mai
bun\ pies\ a anului, acordat de
Principesa Margareta, unii apla u -
 dau `n picioare, al]ii nu aplaudau
deloc“, povestea Ion Caramitru,
`ntr-un supliment editat a nul tre-
cut de „România liber\“. De alt-
fel, Gala Premiilor UNITER a asi-
milat, `nc\ de la prima edi]ie a sa,
[i premiul pentru cea mai bu n\
pies\ româneasc\ a anului, care
`ncepuse s\ fie acordat mai devre -
me cu un an, `n 1992, tot de Uniu -
nea Teatral\ din România, sub
egida Casei Regale a României. Iar
colaborarea dintre cele dou\ en-
tit\]i func]ioneaz\ [i ast\zi. 

~nc\ de la prima edi]ie, manifes -
tarea a avut [i un trofeu, care re-
prezint\ o „carte parc\ salvat\ de
la incendiu, legat\ bine, ̀ n cruce, s\
nu se piard\ nici o fil\“, dup\ cum
l-a prezentat chiar Ion Caramitru,
`n urm\ cu dou\ decenii. Lucrarea
a fost realizat\ de artistul Ion Bitzan. 

Cea mai aprig\ lupt\ pentru
primul trofeu UNITER s-a dus pe

frontul regiei, unde s-au confrun-
tat atunci nume mari din teatrul
românesc: Silviu Purc\rete, cu pie -
sa Titus Andronicus, la Teatrul Na -
]ional din Craiova, Andrei {erban,
cu spectacolul Livada de vi[ini, la
Teatrul Na]ional Bucure[ti, Ale-
xander Hausvater, care a regizat
...au pus c\tu[e florilor..., la Tea-
trul Odeon. Nominaliza]i `n acel
an au mai fost Tompa Gabor, cu
C`nt\rea]a cheal\, pus `n scen\ la
Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, [i
Victor Ioan Frunz\, cu Marat Sade,
la Teatrul Na]ional din Cluj. 

C`[tig\tor `n lupta greilor a ie -
[it Silviu Purc\rete, care a ob]i nut
primul premiu pentru cea mai bu -
n\ regie din istoria galelor. Spec-
tacolul regizat de acesta a primit
[i distinc]iile pentru cel mai bun
actor aflat la debut [i pentru cea
mai bun\ scenografie. 

Victor Rebengiuc a luat, la pri-
ma edi]ie, premiul pentru cel mai
bun actor, cu rolurile din piesa Co -
medii... comedii, la Teatrul Odeon,
[i Iosif Kaplan, din Forma mesei,
la Teatrul Bulandra. Actorul avea
s\-l mai ob]in\ ulterior de `nc\
trei ori `n ultimii 20 de ani.

Premiul pentru cea mai bun\
pies\ a anului a fost decernat, la
edi]ia din 1993, spectacolului E -
vangheli[tii, scris de Alina Mun-
giu-Pippidi. Premiul de excelen -
]\ i-a revenit criticului de teatru
George Banu.

Contragala Ministerului
Culturii

Gala UNITER nu a fost `ntrerup -
t\ niciodat\, `n cele dou\ decenii
de existen]\, `n pofida greut\ ]i lor
financiare. Din 1994, evenimentul
s-a mutat la Teatrul Na]ional din
Bucure[ti, unde s-a desf\[urat `n
fiecare an p`n\ `n 2007. ~n timp,

prestigiul Galei a crescut, fiind
catalogat\ de opinia public\ drept
„Oscarurile“ industriei de teatru
române[ti. 

Tot `n 1994, s-a `nregistrat o pri -
m\ noutate. Premiul pentru tea-
tru TV nu s-a acordat `n acel an,
de[i au fost nominalizate dou\
spectacole. Situa]ia se va repeta
de c`teva ori `n timp, sub diferite
for me. Astfel, acordarea acestei
distinc]ii a avut mai multe sinco-
pe, cum a fost `n 2001, la edi]ia a
IX-a, c`nd nu a existat nici o nomi -
nalizare, sau `n 2004. O situa]ie
hilar\ [i trist\ `n acela[i timp a
avut loc `n 2006, c`nd juriul nu a
mai f\cut nominaliz\ri pentru a -
cest premiu deoarece toate piese -
le TV realizate cu un an ̀ nainte [i ca -
re respectau regulile de acces la
Ga l\ erau fix trei. 

Un moment mai delicat pentru
istoria acestei festivit\]i de premi -
ere a avut loc `n anul 2001, atunci
c`nd Ministerul Culturii a organi -
zat, cu numai patru zile `nainte, o
alt\ gal\ concurent\. Decizia gu-
vernamental\ de a acorda premii
pentru teatru a st`rnit furia unei
p\r]i a opiniei publice de atunci.
„~n mediile culturale [i de pres\
se vorbe[te despre nemul]umirea
diriguitorilor politici din domeniu
fa]\ de absen]a total\ a Teatrului
Na]ional din Bucure[ti [i a specta -
colului s\u «fanion», Take, Ianke

[i Cad`r, de pe lista nominaliz\rilor
la Premiile UNITER“, scria „Ob-
servator cultural“. Ministerul,
condus atunci de R\zvan Theodo -
rescu, a ac]ionat cu premeditare,
reiese din presa vremii. „Totul s-a
f\cut dup\ ce UNITER-ul a `nche-
iat cu Teatrul Na]ional contrac-
tul de `nchiriere a S\lii Mari pen-
tru luni, 8 aprilie. Apoi s-a ticluit
contragala, s-a f\cut programarea
cu c`teva zile `naintea celei ade v\ -
rate, s-a luat decizia utiliz\rii ace -
leia[i s\li [i s-a transmis circul la
TVR, din acela[i loc [i pe acela[i
post care aveau s\ g\zduiasc\ ce-
remonia UNITER-ului“, ar\ta re-
vista de cultur\. 

Totu[i, strategia nu [i-a atins
scopul, astfel `nc`t gala premiilor
Uniunii Teatrale a mers mai depar -
te. Iar `n 2004 a `nregistrat `n c\ o
premier\, [i anume introduce rea
premiilor pentru actor [i actri]\
`n rol secundar, care nu mai fuse-
ser\ acordate p`n\ atunci. 

Pre[edintele UNITER
premiat la UNITER

{irul nout\]ilor nu s-a oprit aici.
~n 2004, Gala a fost transmis\ pen -
tru prima dat\ `n direct pe Inter-
net, iar la momentul respectivPre[edintele UNITER, Ion Caramitru

» Trofeul UNITER, realizat
de artistul Ion Bitzan,
„reprezint\ o carte
parc\ salvat\ de la
incendiu, legat\ bine,
`n cruce, s\ nu se
piard\ nici o fil\“. –
Ion Caramitru

21 de edi]ii `ntr-o scurt\ istorie

Galele UNITER,
„Oscarurile“ industriei
de teatru din România

» ~n 2013, Gala UNITER iese pentru a doua oar\ din
Bucure[ti. Edi]ia cu num\rul 21 are loc la Teatrul
Na]ional „Vasile Alecsandri“ din Ia[i, pe 13 mai, cu
`ncepere de la ora 21.00, `n transmisiune direct\ pe
TVR1, Radio România Cultural [i online pe
www.tvr.ro [i www.uniter.ro. 
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nici m\car organizatorii premii-
lor americane Oscar nu realizase -
r\ acest lucru. ~n 2005, `n cadrul
Galei a fost acordat un premiu de
o noare inclusiv lui Ion Carami-
tru, pre[edintele UNITER. Dis-
tinc]ia a fost dat\ de Asocia]ia
Interna ]io nal\ a Criticilor de
Teatru – Sec]ia Român\, „pentru
sus]inerea valorilor, a demni t\ -
]ii profesionale [i a solidarit\]ii
breslei teatrale `n cei 15 ani de
existen]\ a Uniunii Teatrale din
România“.

Un alt moment critic a fost `n re -
 gistrat odat\ cu o nou\ premi er\.
Dup\ paisprezece edi]ii organizate
`n Bucure[ti, `n 2007, Gala UNITER
s-a mutat la Sibiu. Totu[i, aceas t\
edi]ie, desf\[urat\ `ntr-un cort, a
fost marcat\ de cele mai multe
scan daluri. Florica Ichim, Liviu
Mali]a [i Miruna Runcan au fost
nominaliza]i `n acel an la premiul
pentru critic\ teatral\, `ns\ cei
trei au cerut ca Alice Georgescu,
la r`ndul ei critic de teatru, s\ fie
eliminat\ din juriul final pentru
c\ s-ar fi antepronun]at `n privin -
]a premiilor. Ion Caramitru a de-
clarat atunci c\ nu poate concepe
ideea de a o „recuza pe Alice Geor -
gescu“, ad\ug`nd c\ aceasta [i-a
exprimat p\rerea `nainte s\ fie a -
nun]at\ c\ a fost inclus\ `n juriul
final al Premiilor UNITER. Con-
fruntarea s-a terminat sec: nu s-a
mai acordat `n 2007 premiul pen-
tru critic\, ceea ce constituia `n -
c\ o noutate. 

Controversele au continuat
`ns\. Al]i cinci nominaliza]i [i-au
anun]at „retragerea“ din compe -
ti]ie. Printre ei, regizorul Andrei
{erban. 

Apoi, pre[edinta Asocia]iei In-
terna]ionale a Criticilor de Tea-
tru (AICT), Sec]ia român\, orga-
niza]ie care cu numai doi ani `na -
inte `l premiase pe Ion Caramitru,
[i-a dat demisia din Senatul Uni-
unii Teatrale. Ludmila Patlanjo-
glu a motivat c\ nu-i convin no-
minaliz\rile. ~n replic\, pre[e din -
tele UNITER a anun]at c\ Pre-
miile AICT nu vor mai fi date `n
cadrul Galei. ~n fine, directorul
Teatrului de Comedie, George Mi -
h\i]\, a acuzat interven]ia con-
ducerii Uniunii Teatrale `n neno-
minalizarea spectacolului Revi-
zorul, `n care acesta juca.

Nemul]umirile din acel an i-au
f\cut pe cei din fruntea UNITER
s\ organizeze o dezbatere despre
cum se poate organiza mai bine o
astfel de manifestare. „Dorin]a mea

sincer\ a fost ca to]i cei care au
avut critici, atitudini dure fa]\ de
Gala Premiilor UNITER, de care
s`nt direct responsabil, s\ fie aici“,
a declarat `n deschidere Ion Ca-
ramitru, potrivit „Suplimentului
de cultur\“. Cei prezen]i – circa
25 de directori de teatre, regizori
sau critici – au `ncercat s\ propu -
n\ `mbun\t\]iri `n felul `n care
se acord\ premiile.

A `nceput criza
economic\ 

Premiul pentru critic\ nu a mai
fost acordat nici `n 2008. Gala din
acel an a fost dominat\ de Teatrul
Na]ional „Radu Stanca“ din Si-
biu, care venea dup\ un 2007 plin,
`n care ora[ul fusese Capital\ Cul -
tural\ European\, [i Teatrul Ma-
ghiar de Stat din Cluj-Napoca. Fie -
care a adunat c`te cinci nominali -
z\ri, inclusiv pentru cel mai bun
spectacol. La aceast\ din urm\
categorie, c`[tig\tori au ie[it clu-
jenii, cu piesa Unchiul Vanea, re-
gizat\ de Andrei {erban, cel care
a ob]inut [i premiul pentru cel
mai bun regizor. 

Anul 2009 a marcat debutul
crizei economice [i `n România,
iar teatrul românesc [i Gala sa nu
au sc\pat. Evenimentul a pierdut
numero[i sponsori tradi]ionali [i
astfel, din Sala mare a Teatrului
Na]ional din Bucure[ti s-a mutat
`ntr-un studio al televiziunii pu-
blice. Schimbarea datei ini]iale a
evenimentului din acel an a tre-
zit unele temeri c\ manifestarea nu
se va mai organiza dup\ 17 ani de
prezen]\ continu\. Totu[i, nu s-a
`nt`mplat asta, de[i studioul TVR
nu a putut g\zdui dec`t nominali-
za]ii, membrii celor dou\ jurii

(ju riul de nominaliz\ri [i juriul
care hot\r\[te premian]ii) [i invi -
ta ]ii care s\ ofere premiile. ~n total,
vreo 180 de persoane de la peste
1.000 p`n\ `n acel moment, dup\
cum es tima presa central\. Buge-
tul Ga lei a sc\zut la jum\tate fa]\
de anii anteriori, iar suma total\ a
premiilor s-a mic[orat cu un sfert.
Va loarea medie a unui premiu a
fost atunci de 5.000 de lei. 

Problemele financiare s-au re-
petat [i `n 2010 [i 2011, ocazie pen-
tru Toni Grecu, liderul trupei Di-
vertis, s\ marcheze momentul cu
umor negru. „Dac\ va mai conti-
nua criza, Gala UNITER va fi or-
ganizat\ `n biroul lui Ion Cara-
mitru, iar Cornel Todea o va fil-
ma. Ba mai mult, dac\ situa]ia se
agraveaz\, Ion Caramitru va or-
ganiza gala prin sms“, afirma
acesta, citat de Mediafax. 

„Anomalia“ Tocilescu

Totu[i, Gala UNITER a revenit
`ntr-o sal\ de teatru `n 2012, la
aniversarea celei de-a dou\zecea
edi]ii. {i nu oriunde, ci tocmai la
Odeon, acolo unde avusese loc [i
prima edi]ie. Din p\cate, 2012 a
venit [i cu dou\ evenimente tris -
te. Regizorul Cornel Todea, cel ca -
re a regizat majoritatea galelor, a
murit `n august. 

Cu doar c`teva luni `nainte, `n
noiembrie 2011, plecase dintre noi
[i regizorul Alexandru Tocilescu,
cel care a primit dou\ nominali -
z\ri pentru cel mai bun spectacol
[i dou\ nominaliz\ri pentru cea
mai bun\ regie `n cele dou\ dece-
nii de UNITER, dar a c\p\tat
doar un premiu pentru `ntreaga
activitate `n 2002 [i un premiu
post-mortem `n 2012. „~n cazul lui

Toca s-a `nt`mplat o anomalie. El
ar fi meritat [i, de altfel, [i-a dorit
s\ primeasc\ ̀ n timpul vie]ii sale un
premiu de regie. Este o ciud\]enie
care se repet\ [i la nominaliz\rile
de anul acesta, ba `nc\ acum mai
dihai ca `n al]i ani, mont\rile no-
minalizate la cel mai bun specta-
col nu se reg\sesc nominalizate [i

la regie. Acest premiu post-mortem
nu echivaleaz\ premiul de regie
pe care ar fi trebuit s\-l ia `n tim-
pul vie]ii, dar este o recunoa[tere a
breslei noastre pentru excelen]a
lui. S-a votat `n unanimitate `n
Senatul UNITER“, a justificat Ion
Caramitru aceast\ „anomalie“
care a uimit lumea teatrului. 

» „Dac\ va mai continua
criza, Gala UNITER va fi
organizat\ `n biroul lui
Ion Caramitru, iar Cornel
Todea o va filma. Ba mai
mult, dac\ situa]ia se
agraveaz\, Ion Carami -
tru va organiza gala
prin sms.“ – Toni Grecu

Veterani ai teatrului românesc pe scena Galei UNITER: Victor Rebengiuc, Mariana
Mihu], Maia Morgenstern, Florin Piersic, George Mih\i]\ [i Marin Moraru
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Edi]ia cu num\rul 21 a
Galei Premiilor UNITER
este organizat\ anul
acesta `n capitala Mol -
dovei. Pre[edintele
Uniunii Teatrale din
România, Ion Caramitru, a
explicat, pentru „Supli -
mentul de cultur\“, de ce
a ales s\ mute Gala,
pentru un an, din
Bucure[ti [i, mai ales, 
cum va ajuta importantul
eveniment teatrul 
ie[ean. 

Interviu realizat 
de R\zvan Chiru]\

19 dintre cele 20 de edi]ii ale
Galei Premiilor UNITER au a -
vut loc `n Bucure[ti. Ie[irea din
Capital\ a fost p`n\ acum doar
o excep]ie. De ce a]i ales, a[a -
dar, s\ veni]i la Ia[i pentru
edi]ia din acest an?

Dintr-un motiv foarte logic, impor -
tant [i plauzibil, anume c\ Tea -
trul Na]ional din Ia[i a fost res ta -
urat `n toat\ splendoarea lui, un
monument de importan]\ na]io -
nal\ [i chiar interna]ional\, dat
fiind c\ este unul dintre cele mai

frumoase edificii de teatru din Eu -
ropa. Totu[i, acest teatru este pu -
]in cunoscut `n afara Ia[ului. A[a
`nc`t, cu ocazia asta va putea fi v\ -
zut `n toat\ ]ara [i `n str\ i n\ ta te,
pentru c\ aceast\ gal\ se transmi -
te [i pe TVR Interna]ional [i pe
Internet. {i toat\ lumea va afla, va
vedea [i se va bucura de acest edi -
ficiu extraordinar. 

~n al doilea r`nd, Ia[ul este o ca -
pital\ cultural\ a României [i un
candidat serios pentru a deveni ca -
pital\ european\. Or, acest tea tru
e unul dintre argumentele forte ale
ora[ului `n cursa pentru acest ti-
tlu, dincolo de tradi]ia locului [i

de frumuse]ea monumentelor care
s`nt `n ora[. 

~n al treilea r`nd, s`nt legat sen -
timental foarte mult de Ia[i. De-a
lungul carierei mele, am avut din -
totdeauna, pentru spectacolele me -
le, un public cu totul remarcabil
aici. 

~n perioada mea de ministeriat
am `ndrumat mul]i bani pentru
refacerea monumentelor de aici,
aproape 30% dintre fondurile din
programul na]ional pe profil. {i as -
ta deoarece ̀ n Ia[i s`nt foarte nume -
roase [i importante monumente. 

Nu ̀ n ultimul r`nd, ne-am g`n dit
s\ descentraliz\m pu]in gala. Pes -
te 80% din con]inutul evenimen-
tului din 13 mai va fi legat de per-
sonalit\]ile Ia[ului, de evenimen -
tele culturale ale Ia[ului. 

Desigur, toate acestea nu s-ar fi
putut `mplini dac\ nu am fi avut
sprijinul Consiliului Jude]ean Ia[i,
al Teatrului Na]ional [i Operei
din ora[. 

Mai exist\ un lucru care v\ lea -
g\ de Ia[i. ~n 2008, a]i devenit
Doctor Honoris Causa al Univer -
sit\]ii de Arte „George Enescu“. 

Da, este adev\rat. 

Pe de alt\ parte, Teatrul Na]io -
nal din Ia[i nu prea a str\lucit ̀ n
ultimii ani, cel pu]in din punc -
tul de vedere al distinc]iilor o -
ferite de Uniunea Teatrelor din
România. Ce lipse[te la Ia[i pen -
tru a face performan]\?

~n via]a oric\rui teatru exist\ mo -
mente mai bune sau mai rele. Dar
la Ia[i au `nceput s\ apar\ specta -
cole admirabile, f\cute de regizori
importan]i [i s`nt convins c\ juriul
de nominaliz\ri, format `n exclusi -
vitate de critici, va aprecia tot mai
mult aceste puneri `n scen\. 

Poate aduce Gala Premiilor
UNITER o revitalizare a orgo liu -
lui teatral din Ia[i? Mai mult, ar
putea deveni o tradi]ie acest
sis tem, de a merge `n ora[e cu

tea tre importante, dar care nu
s`nt vizibile publicului din
restul României?

Aceast\ „desc\lecare“ a Galei la
Ia[i nu este o premier\ absolut\,
s-a mai petrecut la Sibiu `n 2007,
c`nd ora[ul era capital\ cultural\
european\. Probabil c\, `n ur m\ -
torii ani, vom mai folosi aceast\
idee [i pentru alte ora[e impor-
tante din România. Desigur, asta
nu e o obliga]ie pe care ne-o asu -
m\m, ci, `n func]ie de ofert\, pu -
tem s\ ne g`ndim serios s\ mer -
gem [i `n afara Bucure[tiului. 

Totu[i, efortul logistic de a mu -
ta Gala `n afara Capitalei este
destul de mare.

{i logistic, [i material, pentru c\
s`nt de deplasat la Ia[i, pentru 48
de ore, `n jur de 200-250 de persoa -
ne. Nu-i pu]in lucru [i costurile
s`nt m\rite din cauza asta, dar ui -
te c\ s-a putut. 

Legea sponsoriz\rii 
`nc\ pune piedici
evenimentelor

Anul 2009, debutul crizei econo -
mice `n România, a `nsemnat [i
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IV  »  interviu

Ion Caramitru: 

„La Ia[i au `nceput s\ apar\
spectacole admirabile, f\cute
de regizori importan]i“

Nostalgicii c\l\tori,
cei mai buni

Cea mai bun\ pies\ a anului
2012 a fost desemnat\ lucra -
rea Nostalgicii c\l\tori, de
Liviu Lucaci. Pentru aceea[i
distinc]ie au mai fost nomina -
lizate piesele Z\pad\, de Adri -
ana Gur\u, [i R\pitor, de Ra -
du Macrinici. Juriul concur-
sului a fost format din criticii
Marina Constantinescu, A dri -
 ana Popescu [i Marian Popescu. 

Premiul va fi decernat pe
13 mai 2013, `n cadrul Galei
UNITER de la Ia[i.

» „~n ultimii ani, sponsorii s-au `mpu]inat `n mod
dramatic. Nu numai din cau za crizei economice care
s-a perpetuat, ci [i din cauza faptului c\ legea
sponsoriz\rii nu ne ajut\.“ – Ion Caramitru



retragerea Galei din sala de tea -
tru ̀ ntr-un studio al televi z iunii
publice pentru trei ani. A de -
p\[it UNITER problemele fi-
nanciare, din moment ce a cum
`[i permite nu doar o revenire
`n sala de teatru, ci chiar o de-
plasare dincolo de Bucure[ti?

Am fost obliga]i s\ d\m o amploa -
re mai mic\ evenimentului, `n ce -
le trei edi]ii, din cauza, `n special,
a cheltuielilor foarte mari care s`nt
obligatorii c`nd organizezi un
astfel de eveniment `ntr-un tea tru.
Tot decorul apt pentru a fi tele-
vizat, toat\ aparatura suplimen-
tar\ pe care teatrul nu o are, pen-
tru transmisiuni TV, se `nchiria -
z\ cu ni[te costuri enorme. De re -
gul\, aceste cheltuieli le acope -
ream cu sponsorii. Or, `n ultimii
ani, sponsorii s-au `mpu]inat `n
mod dramatic. Nu numai din cau -
za crizei economice care s-a per-
petuat, ci [i din cauza faptului c\
legea sponsoriz\rii nu ne ajut\. 

Discu]ia pe deficien]ele legii spon -
soriz\rii dureaz\ de aproa pe 20 de
ani. Nu s-a rezolvat nici acum?

S`nt unul dintre cei care a lucrat
la aceast\ lege, am `ncercat s\ o

`mbun\t\]im, dar Ministerul de
Fi nan]e se `nc\p\]`neaz\ s\ nu ac -
cepte ca procentul folosit ̀ n sponso -
rizare s\ fie dedus din veniturile
de dinainte de impozitare, [i nu din
cele de dup\. Orice firm\ seri oa s\
`ncearc\ s\ reinvesteasc\ profitul
`n interesul `ntreprinderii [i pro -
fitul ideal pentru o `ntreprindere
este zero, tocmai ca s\ nu se su pu -
n\ impozit\rii. Iar dac\ tu ai pro fit
zero, nu ai de unde s\ sponsori zezi.
Pe de alt\ parte, alt\ lege opre[te
institu]ii care au pierderi s\ spo n -
sorizeze. S`nt dou\ limite vizavi
de care s\ vrei s\ treci [i nu po]i. {i
cum sponsorii pe care i-am avut
prin tradi]ie [i care ne-au permis s\
aducem oaspe]i importan]i din
str\in\tate au plecat, ne-am v\ zut
sili]i s\ ne retragem `n studioul
TVR, care are tot ce-i trebuie [i
nu mai trebuie pl\tit `n plus pen-
tru o transmisie din alt\ parte. 

Dar anul trecut, Gala s-a des f\ -
[urat la Odeon, iar acum la Ia[i.
Deci a]i reu[it s\ dep\[i]i mo-
mentele grele?

~ncerc\m. ~n orice caz, s`nt peste
20 de ani de c`nd Gala rezist\, are
un loc privilegiat `n via]a cultu -
ra  l\ a României. 

Prin]ul Nicolae va
reprezenta Casa Regal\
la Ia[i

Casa Regal\ a României a fost
par tener al UNITER ̀ n ultimii 20
de ani. Anul acesta va veni la Ia [i
[i un reprezentant al regelui?

~ntotdeauna vine. Dup\ c`te [tim
noi, Prin]ul Nicolae va fi cel care va
`nm`na anul acesta premiul pentru
cea mai bun\ pies\ a anului. Mai
mult, `n fiecare an, Casa Regal\ a
României invit\ un membru al Ca -
selor regale europene s\ partici pe
la gal\, ceea ce este, a[ spune, un
privilegiu. 

Mai exista o tradi]ie la Gale, s\
fie prezent [i un invitat de sea m\
din str\in\tate. Va veni cineva,
anul acesta, ̀ n capitala Mol do vei?

Din p\cate, nu. 

www.suplimentuldecultura.ro
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„Nu am complexe c\
UNITER premiaz\ TNB“

Gala Premiilor UNITER nu a fost lipsit\, de-a lungul timpului,
de contesta]ii. Nici edi]ia din acest an nu a sc\pat f\r\ o contro-
vers\. Astfel, la Ia[i, Teatrul Na]ional din Bucure[ti, pe care-l
conduce]i, va primi premiul de excelen]\ [i au ap\rut deja voci
care au acuzat un conflict de interese, dumneavoastr\ fiind [i
pre[edintele Uniunii Teatrale din România. 

Nu, o singur\ persoan\ a spus asta, o persoan\ care are pl\cerea
permanent s\ fac\ aprecieri de genul acesta. Anul trecut, Teatrul
Na]ional „I.L. Caragiale“ din Bucure[ti a excelat prin evenimen -
tele dedicate „Anului Caragiale“. {i spun c\ a excelat pentru c\ [i
UNITER-ul [i Radio România Cultural au considerat c\ premiul de
excelen]\ i se cuvine. Acest program dedicat lui Caragiale a fost
ambi]ia noastr\ de a ne onora patronul cu asupra de m\sur\.
Toate premierele care au fost – ar fi trebuit s\ fie [ase, dar moartea
lui Alexandru Tocilescu ne-a frustrat de un spectacol excep]ional,
D’ale carnavalului – au fost apreciate [i de public, [i de critic\. Do -
vad\ c\ e prima oar\ c`nd TNB adun\ at`t de multe nominaliz\ri
la Premiile UNITER.

Dumneavoastr\ s`nte]i [i director al Teatrului Na]ional din
Bucure[ti.

Nu e nici un conflict de interese, cei 21 de membri ai Senatului
UNITER reprezint\ toat\ mi[carea teatral\ româneasc\. Or, con-
form statutului, premiul de excelen]\, premiul pentru `ntreaga ac-
tivitate [i premiile speciale s`nt acordate de acest organism al Uni-
unii. Senatul a mai acordat premiul de excelen]\ unor evenimente
globale, cum a fost Festivalul Shakespeare, care are loc la Craiova.
{i au mai fost cazuri de acest gen `n care conduc\torul mani -
fest\rii s\ fie [i membru al senatului UNITER. Dar evenimentul `n
sine nu putea fi trecut cu vederea. Or, ceea ce s-a `nt`mplat `n Anul
Caragiale, `n toat\ România, s-a materializat la modul excelent la
Teatrul Na]ional din Bucure[ti. Iar senatul, f\r\ votul meu [i al
doamnei Ilinca Topoloveanu, s-a exprimat `n unanimitate pentru
premierea acestui teatru. Deci nu am nici un fel de complexe. 

Dac\ ne g`ndim la spectacolele care s`nt nominalizate `n edi]ia
aceasta a UNITER, fiecare dintre ele reprezint\ un succes aparte [i
s`nt produc]ii ale TNB. 

Ion Caramitru este pre[edintele Uniunii Teatrale din
România (UNITER) `nc\ de la `nfiin]area aceste ia,
`n 1990. Asta de[i `n cadrul organiza]iei au loc ale -
geri pentru o nou\ conducere o dat\ la patru ani. 

UNITER, care a devenit cea mai reprezentativ\
`n domeniu, are `n prezent 1.900 de membri: actori,
regizori, scenografi, compozitori, coregrafi, critici
de teatru. 

Pe l`ng\ gala de premiere a celor mai bune reali -
z\ri din anul anterior, asocia]ia mai desf\[oar\ [i
alte programe: 

– „Cea mai bun\ pies\ româneasc\ a anului“ es -
te un proiect finan]at, de la edi]ia 1992, de c\tre Fun -
da]ia Principesa Margareta a României. Din 2005,

programul se desf\[oar\ sub egida [i cu sprijinul
Casei Regale a României;

– Festivalul Na]ional de Teatru, organizat al\ turi
de Ministerul Culturii [i Prim\riei Municipiului
Bucure[ti;

– Gala T`n\rului Actor premiaz\ tinerii actori pro -
fesioni[ti. Desemnarea c`[tig\torilor se face `ntr-un
concurs desf\[urat anual, la sf`r[itul verii, la Man-
galia, pe durata unei s\pt\m`ni. Competi]ia are do u\
sec]iuni – cea individual\ [i cea de grup;

– Campania Na]ional\ Arti[ti pentru Arti[ti a fost ini -
]iat\ `n anul 2002 cu scopul sensibiliz\rii opiniei pu bli ce
`n vederea str`ngerii de fonduri pentru arti[tii v`rst -
nici cu probleme de existen]\ [i s\n\tate din toat\
]ara (sursa: uniter.ro).

Programele desf\[urate de UNITER

» „S`nt peste 20 de ani de
c`nd Gala rezist\, are
un loc privilegiat `n
via]a cultura l\ a
României.“ – Ion
Caramitru
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VI  »  statistici

~n cadrul Galelor UNITER nu au fost premia]i doar oameni de teatru, ci
[i arti[ti care s-au afirmat `n afara domeniului. Printre ace[tia, se
num\r\:

– Nicu Alifantis, c`[tig\tor al premiului special pentru muzic\ de
teatru `n anul 2006; 

– Ada Milea, c`[tig\toare a premiului special pentru muzic\ de teatru
`n anul 2008;

– Tudor Chiril\, c`[tig\tor al premiului pentru cel mai bun actor `n
rol secundar, cu rolul Malvolio din spectacolul A dou\sprezecea noapte,
pentru anul 2003.

Cele mai multe premii
ob]inute la Galele
UNITER 

Drago[ Buhagiar a ob]inut 6 pre -
mii pentru scenografie [i a adu-
nat alte 4 nominaliz\ri pentru a -
cela[i domeniu, `ntre 1996 [i 2012.
La edi]ia de anul acesta, figurea -
z\ din nou printre cei nomina-
liza]i la categoria scenografie.

Drago[ Buhagiar: „Ce fac eu
nu are nici o leg\tur\ cu nici un
premiu. Nu m-am g`ndit nicioda -
t\ c\ trebuie s\ iau vreun premiu.
Pur [i simplu `mi place meseria
asta [i o fac cu pasiune, at`ta tot.
Premiile le accept, particip la spec -
tacolele de decernare, dar nu s`nt
vitale. Dac\ ar fi s\ fie un secret
al succesului, \sta e: s\ nu `]i do -
re[ti premiile“.

UNITER `n c`teva cifre

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL IX » NR. 398 » 11 – 17 mai 2013

Cele mai multe nominaliz\ri ob]inute la Galele UNITER

Victor Ioan Frunz\ a fost nominalizat de 8 ori pentru cea mai bun\
regie, `ntre 1993 [i 2010. Nu a c`[tigat `ns\ niciodat\.

Victor Ioan Frunz\ nu a dorit s\ comenteze.

Cum au fost r\spl\tite „vedetele“ 
regiei de teatru române[ti

» Radu Afrim: 2 premii [i 2 nominaliz\ri pentru cel mai bun regizor;
» Lucian Pintilie: un premiu pentru `ntreaga activitate;
» Silviu Purc\rete: 2 premii [i o nominalizare pentru cea mai bun\

regie, 2 premii de excelen]\;
» Andrei {erban: 2 premii [i 2 nominaliz\ri pentru cel mai bun regi-

zor, un premiu pentru `ntreaga activitate;
» Tompa Gabor: 3 premii [i 2 nominaliz\ri pentru cea mai bun\ re-

gie, un premiu de excelen]\;
» Alexander Hausvater: 2 nominaliz\ri pentru cel mai bun regizor.

Arti[ti premia]i post-mortem 
`n cadrul Galelor UNITER 

{tefan Iordache, premiul special al
pre[edintelui UNITER, `n 2009

Alexandru Tocilescu, premiul de
excelen]\, `n 2012.

60 de premii [i nominaliz\ri a adunat Teatrul Bulan -
dra din Bucure[ti, fiind cea mai performant\ insti-
tu]ie teatral\ din România, strict din punctul de ve-
dere al distinc]iilor ob]inute `n cadrul Galelor UNITER
`ntre 1993 [i 2012. Pe urm\torul loc se g\sesc, la egali -
tate, dar la mare distan]\ de primul loc, Teatrul Na -
]ional „I.L. Caragiale“ Bucure[ti [i Teatrul Maghiar
de Stat Cluj-Napoca, cu 35 de distinc]ii ob]inute `n

cele dou\zeci de edi]ii de p`n\ acum. Podiumul este
`nchis de Teatrul Odeon din Bucure[ti, cu 29 de pre -
mii [i nominaliz\ri. Urm\toarele cele mai premiate
teatre române[ti de c\tre Uniunea Teatral\ din Ro-
mânia s`nt: Teatrul Na]ional „Marin Sorescu“ din
Craiova [i Teatrul Na]ional T`rgu Mure[, la egalita -
te, cu 21 de prezen]e pe scena UNITER `n cei 20 de ani
de competi]ie teatral\. 

Top cele mai premiate teatre din România

Printre invita]ii de marc\ din str\ -
 in\tate care au participat la Galele
Premiilor UNITER s-au nu m\rat ac -
torul francez Gérard Depardieu,
prezent la edi]ia a V-a a Galei, pen -
tru stagiunea 1995-1996, cona]io-
nala sa Fanny Ardant, sosit\ la
Bucure[ti `n 2000, actri]ele brita-
nice Vanessa Redgrave, prezent\

la edi]ia a VI-a, din 1998, [i Jacque -
line Bisset (foto), la edi]ia cu nu -
m\ rul 20 din 2012. 

Sir Richard Eyre, director al
National Royal Theatre din Lon-
dra, a venit special la Gala UNI-
TER din 1994 ca s\ `i `nm`neze
personal premiul de excelen]\ Gi -
nei Patrichi.

Ce invita]i de marc\ din str\in\tate au venit la UNITER

Statisticile din acest dosar au fost
reali zate pe baza datelor ob]inute
din volumul Gala Premiilor
UNITER pentru anul 2011, editat
de Uniunea Teatral\ din România.

Pagin\ realizat\ 
de R\zvan Chiru]\

» Florin Mircea, c`[ti g\ -
 tor al premiului pen -
tru cel mai bun actor
`n rol principal, cu
rolul Kalosin Anciu-
ghin, din spectaco-
lul Anecdote provin-
ciale, din stagiunea
1994-1995;

» Mihaela Arsenescu
Werner, nominaliza -
t\ la premiul pentru
cea mai bun\ actri]\
`n rol principal pen-
tru rolurile Eliza, `n
spectacolul Pelicanul,
[i Ogudalova, ̀ n spec -
tacolul Fata f\r\ zes-
tre, ambele din sta-
giunea 1999-2000;

» Dan Vasile, nomina li -
 zat la premiul pentru
debut, cu regia specta -
colului Pelicanul, sta -
giunea 1999-2000;

» Gabriela Iacob, nomi -
nalizat\ la premiul
pentru debut, cu ro-
lul Viola/Cesario din

spectacolul A dou\ -
spre zecea noapte, pen -
tru anul 2003; 

» David Schwartz, no -
mi nalizat la premiul
pentru debut, cu regia
spectacolului Ro mâ -
nia, te pup!, pentru a -
nul 2009; 

» Petronela Grigorescu,
nominalizat\ la pre-
miul pentru cea mai
bun\ actri]\ `n rol

principal, cu rolul Ve -
ta, din spectacolul O
noapte furtunoas\,
pentru anul 2010;

» Alexandru Dabija,
nominalizat la pre-
miul pentru cea mai
bun\ regie cu spec-
tacolul O noapte fur-
tunoas\, pentru anul
2010.

De asemenea, cri ti -
cul ie[ean Olti]a C`ntec

a fost nominalizat la
premiul pentru critic\
teatral\, pentru anul
2005.

~nc\ o distinc]ie a
fost adus\ anul trecut
la Ia[i de directorul Te a -
trului Na]ional, Cris -
tian Hadji-Culea, care a
primit premiul pentru
`ntreaga activi ta te. 

Totu[i, acesta con du -
ce institu]ia doar din
2006.

Doar un premiu pentru Teatrul Na]ional din Ia[i

Teatrul Na]ional „Vasile Alecsandri“ din Ia[i a adunat 8 distinc]ii UNITER. Din p\cate, na]ionalul
ie[ean a ob]inut un singur premiu `n cei 20 de ani de c`nd exist\ Gala Uniunii Teatrale. 

Arti[tii care au contribuit la palmaresul teatrului din Ia[i s`nt: 



Se [tie deja c\ doi 
dintre premian]i s`nt un
scenograf [i un istoric 
de teatru din Ia[i.

R\zvan Chiru]\

Edi]ia a XXI-a a Galelor Premii lor
UNITER se desf\[oar\ anul acesta
la Teatrul Na]ional „Vasile Alec-
sandri“ din Ia[i, luni, 13 mai. O
parte dintre cei care vor fi premi -
a]i `n cadrul evenimentului s`nt
deja cunoscu]i. Senatul Uniunii
Teatrale din România va acorda
anul acesta, „pe baza propuneri -
lor primite din partea teatrelor“ [i
a propunerilor membrilor s\i,
urm\toarele distinc]ii: 

– Premiul de excelen]\: Tea -
trul Na]ional Bucure[ti, pentru
conceperea [i realizarea excep ]io -
 nal\ a programului „Caragiale
2012“;

– Premiul pentru `ntreaga ac-
tivitate: actorul Matei Alexandru,
actri]a Leni Pin]ea-Homeag, regi -
zorul Alexandru Colpacci, sceno -
grafa Axenti Marfa [i criticul [i is -
toricul de teatru Constantin Paiu.

Senatul UNITER va acorda [i
trei premii speciale, astfel: 

– Premiul special pentru tea -
tru de p\pu[i [i marionete: Liviu
Berehoi;

– Premiul special pentru muzic\
de teatru: Tibor Cari;

– Premiul special pentru o
via]\ dedicat\ poeziei autentice:
Tudor Gheorghe.

Cine s`nt cei patru care
vor primi premiul pentru
`ntreaga activitate 

Actorul Matei Alexandru, acum
`n v`rst\ de 85 de ani, este cunos-
cut publicului din filme precum
Niki Ardelean, colonel `n rezerv\
(2003) [i Balan]a (1992), ambele `n
regia lui Lucian Pintilie, sau Ul-
timul cartu[ (1973), regizat de Ser -
giu Nicolaescu (sursa: imdb.com).

Actri]a Leni Pin]ea-Homeag, 72
de ani, a activat `n cea mai mare
parte a carierei sale, din 1964 p` n\
`n 2005, la Teatrul Na]ional din
Craiova, de unde s-a [i retras. Ac-
tri]a este cunoscut\, printre alte le,
prin rolurile jucate `n mai multe
piese regizate de Silviu Purc\ re te:
Titus Andronicus (1992), un spec-
tacol multipremiat, Phaedra (1993),
o pies\ care a avut 160 de repre zen -
ta]ii `n str\in\tate, Orestia (1998).
Pentru rolul din Phaedra, Leni Pin -
]ea-Homeag a fost nominalizat\ `n

1995 la premiul pentru cea mai bu n\
actri]\ str\in\ din Marea Britanie.

Regizorul Alexandru Colpacci,
68 de ani, a debutat `n anii ’70 la
Teatrul de Stat din Oradea, unde
a fost pentru patru ani [i director
artistic al sec]iei române. ~n 2004,
a fost nominalizat la Gala Premii -
lor UNITER, pentru cea mai bun\
regie, cu spectacolul ~ntre dou\ fe -
mei, pus `n scen\ la Teatrul Na -
]ional T`rgu Mure[. Tr\ie[te ̀ n pre -
zent la Paris, unde a emigrat `n
1981 (sursa: teatrulreginamaria.ro).

Scenografa Axenti Marfa, 62 de
ani, [i-a construit cariera, `n pri n -
cipal, la Teatrul Na]ional „Vasile
Alecsandri“ din Ia[i, unde a con-
tribuit la realizarea a zeci de
spectacole. A colaborat `ns\ [i cu
alte institu]ii, precum Opera Na -
]ional\ Român\ din Ia[i [i Tea -
trul pentru copii „Luceaf\rul“
din Ia[i. A primit de-a lungul tim -
pului numeroase premii: Marele
Premiu la Festivalul de Teatru de
la Piatra Neam], pentru spectaco -
lul Roberto Zucco (2000), premiul
pentru cel mai bun spectacol la
Festivalul de Teatru de la Gala]i,
pentru spectacolul Casa Zoik\i
(1988). ~n 2004, a fost decorat\ cu
Ordinul [i Medalia „Meritul Cul-
tural“ `n grad de ofi]er clasa I
(sursa: teatrulnationaliasi.ro).

Criticul [i istoricul de teatru
Constantin Paiu, 77 de ani, s-a
n\scut la Ia[i [i a debutat ca poet
la 23 de ani. Ulterior, s-a `ndrep-
tat spre teatru, despre care a scris
mai multe volume de istorie a do -
meniului: ~nsemn\ri [i digresii:
G. Top`rceanu despre teatru (1991),
Rebreanu, omul de teatru (1995),
Repere `n teatrul antic grec [i la -
tin (2000), {coala ie[ean\ de tea -
tru (2005). A realizat mai multe dra -
matiz\ri, dar [i peste 125 de adap -
t\ri pentru teatru radiofonic. ~n
1995, a primit Premiul pentru cea
mai bun\ carte de teatrologie, a -
cordat de Asocia]ia interna]ional\
a criticilor de teatru – Sec]ia ro -
mâ n\, pentru volumul Rebreanu,
omul de teatru (sursa: usriasi.ro).

Teatrul Na]ional
Bucure[ti conduce la
nominaliz\ri

Nominaliz\rile pentru edi]ia a
XXI-a a Galei Premiilor UNITER
s`nt urm\toarele:

Debut: 
– Vlad B`rzanu, pentru rolul

Flaut, c`rpaci de foale, din specta-
colul Visul unei nop]i de var\, la
Teatrul „Anton Pann“ din R`m ni -
cu V`lcea;

– Rare[ Florin Stoica, pentru
rolul Claudio din spectacolul B\ -
iatul din ultima banc\, la Teatrul
Na]ional Bucure[ti;

– Silvia Török, pentru rolul
Iris din spectacolul Feti]a din bo-
lul pe[telui auriu, la Teatrul Ger-
man de Stat Timi[oara.

Cel mai bun spectacol de tea -
tru radiofonic

– Cei din urm\ vor fi cei din
urm\, scenariul [i regia artistic\
Gavriil Pinte, produc]ie a Socie -
t\]ii Române de Radiodifuziune;

– D’ale carnavalului, adaptarea
radiofonic\ [i regia artistic\ Ale -
xandru Darie, produc]ie a Socie -
t\]ii Române de Radiodifuziune;

– Suzana, scenariul [i regia artis -
tic\ Ilinca Stihi, produc]ie a So cie -
t\]ii Române de Radiodifuziune.

Cea mai bun\ scenografie
– Drago[ Buhagiar, pentru sce-

nografia spectacolului C\l\toriile
lui Gulliver, la Teatrul Na]ional
„Radu Stanca“ Sibiu;

– Adrian Damian, pentru sceno -
grafia spectacolului Via]a e vis,
la Teatrul Na]ional Timi[oara;

– Helmut Stürmer, pentru sceno -
grafia spectacolului Dou\ loturi,
la Teatrul Na]ional Bucure[ti.

Cel mai bun actor ̀ n rol secundar
– Bányai Kelemen Barna, pen-

tru rolul Florin din spectacolul Bez -
n\ de min\, la Teatrul Na]ional
T`rgu Mure[ – Compania „Tompa
Miklós“;

– András Hatházi, pentru rolul
Judec\torul Brack din spectaco-
lul Hedda Gabler, la Teatrul Ma -
ghiar de Stat Cluj;

– Marius Manole, pentru rolul
Povestitorul din spectacolul Do -
u\ loturi, la Teatrul Na]ional
Bucure[ti.

Cea mai bun\ actri]\ `n rol se -
cundar

– Enikö Györgyjakab, pentru
ro lul Doamna Elvsted din specta-
colul Hedda Gabler, la Teatrul
Ma ghiar de Stat Cluj;

– Ofelia Popii, pentru rolul So-
fia Egorovna din spectacolul Pla-
tonov, la Teatrul Na]ional „Radu
Stanca“ Sibiu;

– Olga Török, pentru rolul Syl-
via din spectacolul Feti]a din bo-
lul pe[telui auriu, la Teatrul Ger-
man de Stat Timi[oara.

Cel mai bun actor `n rol prin-
cipal

– George Costin, pentru rolul Ma -
iorul din spectacolul Familia Tót,
la Centrul Cultural pentru UNESCO
„Nicolae B\lcescu“ Bucure[ti;

– Lari Giorgescu, pentru rolu ri -
le din spectacolul D’ale noastre, la
Teatrul Na]ional Bucure[ti;

– Nicu Mihoc, pentru rolul titu -
lar din spectacolul Platonov, la Tea -
trul Na]ional „Radu Stanca“ Sibiu.

Cea mai bun\ actri]\ ̀ n rol prin -
cipal

– Emilia Dobrin, pentru rolul
Ca pra din spectacolul Capra cu trei
iezi, la Teatrul ACT Bucure[ti;

– Imola Kézdi, pentru rolul titu -
lar din spectacolul Hedda Gabler,
la Teatrul Maghiar de Stat Cluj;

– Tania Popa, pentru rolul Fata
din spectacolul Fata din curcubeu,
la Teatrul Na]ional Bucure[ti.

Cea mai bun\ regie
– Radu Afrim, pentru regia spec -

tacolului N\pasta, la Teatrul Na -
]io nal Bucure[ti;

– Alexandru Dabija, pentru re-
gia spectacolului Dou\ loturi, la
Teatrul Na]ional Bucure[ti;

– Silviu Purc\rete, pentru regia
spectacolului C\l\toriile lui Gulli -
ver, la Teatrul Na]ional „Radu Stan -
ca“ Sibiu.

Cel mai bun spectacol
– C\l\toriile lui Gulliver, exer-

ci]ii scenice inspirate din opera
lui Jonathan Swift, la Teatrul Na -
]ional „Radu Stanca“ Sibiu;

– D’ale noastre, de Gigi C\ciulea -
nu, la Teatrul Na]ional Bucure[ti;

– Platonov, de A.P. Cehov, la Tea -
trul Na]ional „Radu Stanca“ Sibiu.

Premiul pentru critic\ teatra l\
– Olti]a C`ntec;
– Cristina Rusiecki;
– Octavian Saiu.
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Nominaliz\rile 
Galei UNITER 2013

Ce beneficii crede]i c\ aduce pentru mi[carea
teatral\ din Ia[i organizarea aici a unei noi
edi]ii a Galei Premiilor UNITER? 

Sper s\ fie de bun augur `n competi]ia pentru ti-
tlul de Capital\ Cultural\ European\ (pe care
Ia[ul sper\ s\-l ob]in\ dup\ 2020 – n.r.). E [i o re-
cunoa[tere a valorii institu]iei noastre care, cum
o s\ spun\ probabil [i pre[edintele UNITER-ului,
este primul [i cel mai vechi teatru na]ional din Ro -
mânia. {i care a ajuns acum s\ se dezvolte `ntr-un
adev\rat „mall“ teatral, cu patru s\li de specta-
cole, ceea ce e un lucru rar `n ]ara noastr\, dar un
lucru bun pentru teatrul din Ia[i [i chiar pentru cel
românesc, c\ci pot veni aici trupe s\ joace. ~n afa -
r\ de Sala Mare, care e superb\ [i renovat\, Tea -
trul Na]ional mai are `nc\ trei s\li. Una dintre
acestea a luat premiul na]ional pentru arhitectu -
r\, e vorba de Teatru la Cub. 

Teatrul Na]ional a revenit mai des, `n ultimii
ani, pe la Gala Premiilor UNITER, dar mai ales
cu nominaliz\ri. Totu[i, Ia[ul nu a ob]inut de -
c`t un singur premiu. Cum se poate „remedia“
situa]ia?

Premiile s`nt `ntotdeauna la confluen]a unor gus-
turi. Important e c\ Teatrul Na]ional din Ia[i par-
ticip\ la Festivalul Na]ional de Teatru `n fiecare
an. Anul trecut a fost prezent cu dou\ spectacole.
Premiile implic\ ni[te jurii, implic\ ni[te momen -
te, nu ele definesc o mi[care cultural\. Important
e s\ fim continuu `ntre primele produc\ toa re de
teatru din România. 

Directorul Teatrului Na]ional din Ia[i, Cristian Hadji-Culea

„Premiile nu definesc o mi[care cultural\“
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neap\rat. Ie[ind din sal\, pri vi -
rea noastr\ ar trebui s\ fie pu]in
modificat\. Patiseriile sau debi te -
 le de ]ig\ri au alte culori acum.
Asta ]ine de modul de lucru al lui
Raymond, pentru c\ e ceva mai
deosebit s\ iei harta `n m`n\ [i s\
pleci s\ fotografiezi Fran]a ur m`n -
du-]i inspira]ia [i cheful. Pe ur m\,
o fotografie cu un negativ at`t de
mare implic\ extrem de multe de -
talii [i `]i permite s\ vezi o gr\ ma -
d\ de am\nunte pe care le-ai rata
dac\ ai vedea acela[i lucru pe viu.
C\l\torind prin toate provinciile
Fran]ei, Raymond a observat c\
Fran]a e mult mai modern\ fa]\
de cum ar crede cineva care lo cu -
ie[te `ntr-un mare ora[. 

Filmul reflect\ paradoxul dintre
cele dou\ for]e dominante acum
`n lume – for]a mondializ\rii [i,
pe de alt\ parte, for]a dat\ de pro -
priile r\d\cini, de ceea ce e local.

Lucrurile nu s`nt `n alb [i negru.
Nu putem s\ ne film\m numai pe
noi `n[ine, ignor`ndu-i pe cei lal]i.
Pe de alt\ parte, ca s\ ̀ ntorci ca me -
ra spre ceilal]i, trebuie s\ te cu no[ti
mai `nt`i pe tine. Am dorit s\ a r\ -
t\m oamenii a[a cum i-am cu nos -
cut [i s\ avem aceast\ mi[care din -
spre problemele universale spre
ceva mult mai intim. De fapt, [tiam
de la bun `nceput c\ vom pleca de
la universal pentru a ajunge la par -
ticular. Pentru a ajunge foarte de -
parte, ai nevoie de r\d\cini. Aici
st\ for]a lui Raymond Depardon.

Cronologic, s-ar p\rea c\ mai ̀ n -
t`i el a c\l\torit prin lume [i doar
pe urm\ a descoperit Fran]a. 

Asta e ceva care `i caracterizeaz\
pe to]i fotografii. Dar Journal de
France vorbe[te [i despre revo lu -
]ia industrial\ pe care o tr\im,

fiind chiar ecoul ultimei [anse de
a face un anume gen de cinema `n -
tr-o lume supus\ din plin trans for -
m\rii de c\tre digital. C`nd am
f\cut filmul, aveam lucruri sto -
ca te `n cutii `n pivni]\, dar ne ga -
ti vele erau `n laboratoare, iar a -
cestea pe punctul de a se `nchide
[i 200 de oameni s\ fie da]i afar\.
~ntregul proces de fabrica]ie foto -
chimic\ s-a oprit exact c`nd f\ -
ceam filmul, dar am putut s\ `l
ter min\m gra]ie digitalului. Chiar
aveam senza]ia c\ trebuie s\ ne
gr\bim ca s\ `l termin\m c`t mai
era timp. Nu [tiam nici pe ultima
sut\ de metri dac\ urma s\ avem
un montaj `n martie 2012. A fost
groaznic. 

„Vorbim f\r\ `ncetare
despre imagini [i sunete“

A]i g\sit `n arhiva din pivni]\
[i materiale inedite?

Raymond s-a ocupat de arhiv\. Da,
a descoperit materialul din Pra ga,
care a fost o mare revela]ie. Du p\
ce l-a filmat, `n 1968, s-a `n tors `n
Fran]a [i a uitat de el. Nici odat\ nu
a v\zut acele imagini magnifice `n
umanitatea lor, `n f\  ]i[`ndu-i pe
praghezi – mai ales tineri –, ̀ n stra -
d\, imagini care vorbesc, de fapt,
despre rezisten ]a oamenilor din
`ntreaga lume. 

Exist\ mult\ muzic\ `n filmul
dvs., de la Patti Smith la Gil -
bert Bécaud.

A fost o pl\cere s\ putem folosi mu -
 zic\. Mie `mi place rockul foarte
mult, mai ales Patti Smith, iar ea a
fost foarte dr\gu]\ [i a acceptat s\
ne dea muzica ei. A fost o pl\cere cu
at`t mai mare cu c`t `n celelalte fil -
me am respectat t\cerea [i pe oa me nii

care vor beau, mai ales c`nd era vor -
ba de sunet direct, a[a c\ mu zica
era aproape absent\. 

Cum influen]eaz\ imaginea per -
cep]ia pe care o ave]i asu pra
sunetului?

Pentru mine, sunetul `nso]e[te `n -
totdeauna imaginea, nu tr\ie[te
independent de ea. Eu v\d un film
cu urechile, da, pot spune asta. V\d
un film [i vorbesc pe urm\ des pre
el din punctul de vedere al sune tu -
lui. Chiar am o emisiune pe France
Culture unde vorbesc despre su ne -
tul din filme. E ca o boal\ pentru
mine; compun [i muzic\ etc., dar
nu fac niciodat\ sunet indepen dent
de imagine. Sunetul are nevoie
de o imagine [i de o nara]iune. 

Ce v\ place cel mai mult la Ray -
mond Depardon?

Uneori m\ `ntreb ce `i place lui cel
mai mult la mine. (R`de.) Cred c\
cel mai mult `mi place dialogul pe
care `l avem. Vorbim f\r\ `nce ta re
despre imagini [i sunete, despre
fil me, [i s`ntem `ntr-un perma nent
proces de fabrica]ie a filmelor. Dar
e obositor. La sf`r[itul penulti mu -
 lui nostru film, Donner la parole
(2008 – n.red.), m-am `mboln\vit
grav, dar cred c\ tocmai apro pie -
rea mor]ii mi-a dat libertatea de
a-mi g\si vocea. Iar Raymond mi-a
f\cut loc, permi]`ndu-mi s\ exist
[i eu `n film. 

Journal de France e, mai de-
grab\, un film-tampon.

Da, e o etap\ care cred c\ ne va
permite s\ deschidem por]i noi.
Raymond a fost foarte ner\b d\ tor
s\ `l fac\, dar acum cred c\ vom
trece la altceva – politic\, psihia -
trie, justi]ie –, nu [tiu, dar va fi
altceva. 

» Journal de France e mai multe filme `ntr-unul singur –
autobiografia unuia dintre cei mai cunoscu]i
fotografi [i documentari[ti, biografia pe care i-o
face partenera de via]\ [i de munc\ [i, de asemenea,
un road movie prin Fran]a profund\. Raymond
Depardon a b\tut 65 de departamente `n decursul a
[ase ani, `ntre 2004 [i 2010, fotografiind. Imaginile
Fran]ei de azi s`nt puse pe aceea[i a]\ cu fragmente
filmate `n zone de conflict sau `n Praga anului 1968,
recompun`nd biografia lui Depardon [i alc\tuind [i
un puzzle `n care epocile comunic\ prin `nsu[i
Depardon. Pentru „Le Monde“, filmul „e o sum\ a
c\rui valoare e mult inferioar\ p\r]ilor“, dar
compara]ia cu celelalte documentare ale lui
Depardon nu e poate cea mai bun\ solu]ie pentru a
priza filmul. Acesta e mai mult un film despre
Depardon dec`t unul semnat de el [i con]ine
secven]e inedite – ca primele imagini filmate de
acesta sau cele `nf\]i[`nd un robust mercenar
belgian din timpul r\zboiului de secesiune din
Nigeria (1957), cu pu]in timp `nainte de a fi
`mpu[cat –, intercalate cu secven]e de un calm
perfect, `n care Depardon fotografiaz\ cu un aparat
vechi col]uri tradi]ionale de or\[ele de unde
oamenii lipsesc uneori cu des\v`r[ire.
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Olti]a C`ntec

Livresc, antidramatic
[i antiepic

Lucrarea acestui uomo uni -
versale al Nordului e pretex -
tul unei scriituri scenice de
tip postdramatic realizat\ ca
la carte, cartea lui Hans-Thies
Lehmann, care a impus con -
ceptul `n de-acum clasica lu -
cra re din 1999. Absen]a ac -
]iu nii, fracturarea pove[ tii,
non-narativitatea, fragmen -
tarismul, montajul, secven -
]ialitatea, multimedia, mono -
logismul, coralitatea, autore -
flexivitatea, autoparodierea,
anularea personajului, adic\
pulverizarea a tot ceea ce `n -
seamn\ teatrul canonic, le
reg\sim `n Domnul Sweden -
borg vrea s\ viseze.

Fr`nturi din Cartea de vi se
a c\rturarului suedez, un jur -
nal al „pre-ilumin\rii“, [i
buc\]i scrise de Mihai M\ -
niu]iu s`nt mixate `ntr-un
construct scenaristic livresc,
antidramatic [i antiepic. Vi -
sul ca punct zero al teatrului
a fost ilustrat la superlativ de
regizori ai prezentului pre-
cum Robert Wilson ori Phi-
lippe Genty, ale c\ror crea ]ii
pornesc de la acest soi at`t de
special de activitate neuro-
nal\ originat\ `n subcon [ti -
ent. Oniricul devine un tron -
son existen]ial cu resurse es te -
tice expandate, care condu ce

spre lumi complet diferite de
cea diurn\, spre alte ordini
de c`t a logicii clasice. Aristo -
telismul e abrogat `n favoa-
rea structurilor asociative, a
unor alc\tuiri de tip colaj, cu
o textur\ de-dramatizat\, `n
care esen]ial este polimor-
fismul discursului scenic.  

~ntre pies\ [i libret,
dram\ [i performance

~n Domnul Swedenborg vrea
s\ viseze ruleaz\ 27 de cadre,
numerotate [i anun]ate pe
un ecran uria[ `nc\ `nainte
de a fi performate de actori,
spa]iu acustic, scenografie,
ecleraj. To]i s`nt implica]i, in -
clusiv spectatorii. Acela[i
Lehmann sus]inea, `n 2008,
`ntr-un articol despre specta -
torul postdramatic, c\ `ntr-o
etap\, aceasta, a culturii co -
munica]ionale, controlul fic -
]iunii `i revine nu numai e -
chipei de creatori, ci [i privi -
torului. Care o recepteaz\ `n
func]ie de orizontul de a[ tep -
tare individual, de cultura
proprie [i de capacitatea per -
sonal\ de imaginare. Textul
pe care l-a scris Mihai M\ niu -
]iu e mai degrab\ un libret
de c`t o pies\, e mai apropiat
de performance dec`t de dra -
m\, autorul balans`nd inteli -
gent ̀ ntre personaje, conven -
]ie, iluzie, specifice teatrului
tradi]ional, [i indivizi reali,
contingent, discontinuu, ca-n
performance. Pu]in intertex -
tualism permite ̀ ntret\ierea
timpilor istorici, iar lui Swe -
denborg s\ `l `nt`lneasc\ pe
Jean-Paul Sartre la Café de la
Paix; `n timp ce Ray Charles,
`n ipostaza de mit al contem -
poraneit\]ii, e citat gestual
`ntr-una dintre c`nt\rile Co -
mentatorului swedenborgian
(Cosmin Maxim). Ironic, de -
sigur, `n spiritul vremurilor.
Parodic\ e [i autoreflexivita -
tea la care se recurge ̀ n refe -
rin]e explicite la elemente de
poetic\ teatral\: institu]ia
produc\toare, Teatrul Na ]io -
nal Ia[i, spa]iul la Cub unde

e plasat\ mizanscena s`nt
personificate [i luate u[or
peste picior; la fel, directorul
teatrului, regizorul `nsu[i. E
o nou\ perspectiv\ asupra
no]iunii de personaj, anulat
`n sensul clasic al termenului
[i reinventat prin apropierea
de real; diferen]ele dintre rol
principal-secundar nu mai
s`nt at`t de nete. Actorul nu
mai e recipientul unei fic -
]iuni, devine performer. Pe
parcurs p\r\se[te contururile
rolului, opereaz\ intr\ri [i
ie[iri naturale din personaj,
spectacolul e `n ansamblu
„teatru `n teatru“, frontie-
rele imuabile s`nt anulate.
Swedenborg (Radu Ghila[) e
unul dintre caracterele care
apar `n scenariu, dar de[i ti -
tular, nu monopolizeaz\ ca
pondere `n economia mizan -
scenei,  servantele (Alina Mân -
dru, Cristina Florea, Lore-
dana Cosovanu, Daniela To -
cari, Livia Iorga, Diana Ro-
man) se metamorfozeaz\ `n
vampe; Femeia `n ro[u (Oa -
na Sandu) [i B\rbatul `n gal -
ben (Doru Aftanasiu) `n tru -
 chipeaz\ co[marul; B\tr`na
gravid\ (Tatiana Ionesi) e
inten]ionat `n plus, din al t\
pies\. Mimesisul nu mai e
la mod\, realitatea abund\
de teatralitate, trebuie iden -
tificat\ [i eviden]iat\.

Un fundal acustic de
bun\ calitate

Dialogul ca formul\ matricia -
l\ a textului teatral e a ban do -
nat `n favoarea expunerii ca
modalitate de adresare; nu
comunicarea dintre persona -
je conteaz\, ci vorbitul, ex-
pozeul c\tre public. Un pu-
blic teatralizat [i el, parte a
reprezenta]iei, nu doar a si s -
tent. Majoritatea alocu]iuni -
lor s`nt a[ezate pe muzic\ `n -
tr-o partitur\ sus]inut\ vo-
cal de actori, instrumental de
negative, acustic de decorul
animat. Se c`nt\ live, se c`n -
t\ bine. Actorii se simt con-
fortabil `n tot ceea ce fac `n

perimetrul de joc [i transfe -
r\ starea c\tre spectatori.
Muzica ({erban Ursachi) e
eclectic\, dar de bun\ cali-
tate, conform\ inten]iilor re -
gizorale pe fiecare moment
[i posibilit\]ilor vocale ale
interpre]ilor. Avem solo uri,
recitative, didascalii prezen -
tate la vedere, p\r]i corale, vo -
ce amplificat\ de microfon,
muzicalit\]i ale decorului.

O reu[it\ crea]ie 
de echip\

Adrian Damian m\ cuceri-
se deja cu scenografia de la
Via]a e vis (Teatrul Na]ional
Timi[oara), care i-a adus o no -
minalizare la premiile UNI -
 TER. T`n\rul creator are la
activ 23 de scenografii, la nu -
mai 28 de ani, dintre care 9
cu Mihai M\niu]iu, care l-a
descoperit [i `ncurajat din
vre mea studen]iei la Actorie
Cluj. Fiecare dintre crea]ii a
atras aten]ia. Decorurile lui
Adrian Damian urmeaz\
prin cipiul „partener de joc“,
s`nt scenografii-personaj, vii,
active. Totul lucreaz\ oda t\,
`mpreun\ cu desf\[urarea
reprezenta]iei: ]evi, ecrane,
pompe, obiecte scenice inte -
ligente, precum aparatul lui
Swedenborg care anim\ e cra -
nele, scrinul care scoate fum
[i ̀ [i mi[c\ sertarele, ma [i n\ -
ria cinetic\ de f\cut muzic\
de la final dau via]\ „labora -
torului [tiin]ifico-angelic“
al lui Swedenborg. 

Domnul Swedenborg vrea
s\ viseze e o crea]ie care ne
arat\ o fa]\ inedit\ a lui Mi -
hai M\niu]iu. ~l [tiam ima gi -
nativ, inteligent, sofisticat,
interesat de experiment, de
inova]ie. Acum e ̀ nc\ ceva ̀ n
plus. Cerebralitatea lui se
tope[te `ntr-un ludic subtil,
spumos, tonic. ~ns\[i pozi ]ia
de director de scen\ e reeva -
luat\, regizorul devenind
or  chestratorul unei reu[ite
crea]ii de echip\. ~n care el
d\ tonul. 

Complet atipic pentru stilistica regizoral\ cu care ne-a obi[nuit Mihai M\niu]iu,
Domnul Swedenborg vrea s\ viseze, montat la Teatrul Na]ional „Vasile
Alecsandri“ din Ia[i, e un musical ludic, o mostr\ perfect\ de crea]ie
postdramatic\. Un spectacol pentru care M\niu]iu a elaborat scenariul [i regia,
relu`nd [i dezvolt`nd tema vie]ii [i teatrului ca vis, un subiect care-l urm\re[te
de ceva vreme. Izvoarele tematice le-a explorat `n Via]a e vis de Calderón de la
Barca; Visele c\l\torilor de pe Titanic a fost un exerci]iu de fabulare nonverbal\;
admira]ia pentru suprarealism a exprimat-o `n Exact `n acela[i timp de Gellu
Naum; pentru proiectul ie[ean, a patra colaborare cu trupa [i cea mai reu[it\,
cea reu[it\, de fapt, a pornit de la Cartea de vise a lui Emanuel Swedenborg. 

Postdramatic,
ca la carte



Trebuie s\ recunosc c\ ori -
ce volum de proz\ scurt\
`[i con]ine propriul captatio,
cel pu]in `n cazul meu. Mi
se pare c\ un prozator care
debuteaz\ cu povestiri ale -
ge drumul cel greu tocmai
pentru c\ spa]iul povestirii
este unul procustian prin
excelen]\, pentru c\
dozarea naratologic\ [i
stilistic\ trebuie calculat\
mult mai atent dec`t `n
cazul romanului. 

Bogdan-Alexandru St\nescu

Volumul lui Mihai B\dic\ difer\
total de celelalte dou\ despre care
am scris anul trecut, adic\ Oameni,
al lui Mihai Mateiu – scris `n cheia
unui realism pur-s`nge –, [i Cinci
minute pe zi, al Laviniei Bra ni[ te,
exerci]iu ironic-salingerian. Dac\
ar trebui s\ g\sesc o proximitate {o -
ricelului, aceasta ar fi proza scur t\
a lui Cortázar (toute proportion gar -
dée): incipit realist, urmat de o
declan[are a fantasticului filtrat
prin melancolia pregnant\ a nara -
torului. De[i ur\sc cronicile care
vorbesc despre „volume inegale“ (de
parc\ virtutea cea mai de pre] a li -
teraturii ar fi s\ dea dovada egali -
t\]ii cu sine `ns\[i), `n cazul de fa ]\
impresia este c\ unele proze din
carte ori nu au ce c\uta acolo, ori ar
mai fi avut nevoie de lucru. Autorul
`ncearc\ s\ ascund\ aceste defec-
te de produc]ie [i s\ scoat\ `n evi-
den]\ farmecul intrinsec stilului
s\u: c`teodat\ reu[e[te. 

Una rece, una c\ldu]\... 

Nu `n]eleg, `ns\, de ce a ]inut auto -
rul s\-[i deschid\ volumul cu Tra -
ducerea, poate una dintre cele mai

slabe piese din carte: un narator ca -
re-[i calculeaz\ maniacal – din mo -
tive financiare – intervalul dintre
dou\ ]ig\ri (2 ore [i 36 de minute)
cap\t\ o traducere din partea unei
secte dubioase de yoghini (discipoli
ai unui celebru „Ananda Marga, du -
p\ numele lui spiritual, Shrii Shrii
Anandamurti“). Dat fiind c\ nici an -
gajatorul, nici angajatul nu cu nosc
limba englez\, traducerea se trans -
form\ `n pretextul unor reverii e -
golatre ale naratorului, care-[i pro -
iecteaz\ propriile discursuri despre
salvarea omenirii ̀ n a[a-zisa tradu -
cere, apoi `nha]\ o sut\ de dolari,
`[i cump\r\ ]ig\ri, Cola [i dispare
`n noapte, a[tept`nd cu ner\bdare
combustia de cuplu al\turi de prie -
tena sa, Alina. Sincer, am avut por -
nirea de a `nchide cartea dup\ a -
ceast\ prim\ povestire. Bine c\ nu
am f\cut-o, totu[i.

Nu pentru c\ a doua ar fi mult
mai bun\, `ns\ are o component\
de umor care o ]ine `n picioare p` -
n\ aproape de sf`r[it. Din p\cate, `n
aceste prime dou\ buc\]i, Mihai
B\dic\ vrea neap\rat s\ ofere un
sf`r[it de sketch umoristic bun pen -
tru revelioanele antedecembriste,
un efect de pam-pam... Puiul de Brah -
ma e o povestire absolut OK, dar
prime[te un final cvasi-t`mpit. Res -
pectivul pui de Brahma este un
fel de mutant destinat salv\rii ome -
nirii de la `nfometare (la c`teva s\p -
t\m`ni umple o c\ciul\ de blan\),
dar [i de la singur\tate (puiul se
ata[eaz\ cumplit de st\p`n, e un
fel de c`ine cu pene). B\tr`nul st\ -
p`n al puiului `l primise sub for m\
de ou din partea unui fiu tr\itor
`n America, care nu-[i poate vizita
tat\l, iar `n momentul povestirii
gone[te spre Spitalul de medicin\
veterinar\ pentru o premier\ mon -
dial\: prima opera]ie pe creier a -
pli cat\ unei g\ini. Moment `n care
se rupe firul: personajul princi pal,
Luca, cuprins de o nelini[te inex-
plicabil\, se `neac\ cu dou\ sar-
male `ndesate pe g`t [i e salvat de o
vecin\-vedet\-de-televiziune, pen -
tru ca cei doi s\ r\m`n\ `mpreu n\.
Pam-pam...!

Alta cald\...

Sincer, a[ prefera s\ cred c\ volu-
mul `ncepe de pe la pagina 36, a di -
 c\ la prima povestire absolut OK, Un
crap albastru `noat\ z`mbind prin -
tre petale roz, unde trauma u nui di -
vor] na[te ̀ ntr-o diminea]\ a mahmu -
relii `nt`lnirea cu un perso naj fan-
tastic, o purt\toare de tatu aj cunos-
cut\, aparent, `n seara unei lecturi
a lui Mugur Grosu, un soi de alego-
rie a inspira]iei care-i revine perso -
najului dup\ o lung\ peri oa d\ de
„doliu“. Trilogia laturii mele femi-
nine pe care o `mbr\]i[ez [i o c`nt
`n fiecare zi este, `ns\, cu ade v\ rat

fermec\toare, un poem de dra -
goste unde sensibilitatea este at`t
de autentic\ [i at`t de bine dozat\,
`nc`t te face s\ ui]i e[ecurile din in -
cipitul volumului. E o radiografie
melancolic\ a st\rii de bine `n cu -
plu (contrapunctic, totul e `nvelit
`ntr-un strat ap\s\tor de melanco -
lie), descris\ de partea feminin\,
care [tie s\ ierte [i s\ acopere e go -
ismul masculin cu propriile pro-
iec]ii delicate. S-ar putea s\ vibrez
aici tocmai pentru c\ am acela[i
sentiment de recuno[tin]\ fa]\ de
latura feminin\ care suport\ [i
m`ng`ie `n ciuda a orice.

C`teva OK...

Peisaj deltaic e un soi de parodie
neagr\ a povestirii lui {tefan B\ nu -
lescu Mistre]ii erau bl`nzi, secven -
]\ suprarealist\ care-[i ia ca tram -
bulin\ o inunda]ie „deltaic\“ discu -
tat\ de c`teva personaje, ̀ ntr-un bar
unde se serve[te cu prec\dere li-
chiorul Glacial. Apele dezgroap\
mor]ii din care se `nfrupt\ pe[tii a -
jun[i `n mijlocul satului, iar tanti
{tefania, barmani]a, raisonneur-ul
povestirii, este recipientul discur -
surilor unor personaje cuprinse
de febra sf`r[itului lumii.

Ce se ̀ nt`mpl\ c`nd totul ̀ ]i mer ge
din ce ̀ n ce mai bine brodeaz\ pe te -
ma doppelgänger-ului, `n vari an ta
in terac]iunii cu Eul din viitor. Ia -
r\[i, nimic deosebit. Dac\ m-a f\ cut
ceva s\ r`d `n acest volum, a tunci
aia a fost povestirea Fericirea mea,
sor\ cu vr\biu]ele, care pune `n
scen\ r\zbunarea unui co pil pe a -
dul tul enervant [i abuziv. Poate [i
pentru c\ aici Mihai B\ di c\ `[i ]i -
ne-n fr`u umorul scr`[nit [i supra-
realismele [i devine pe c`t poa te el
de realist. Dar asta numai pen tru a
supralicita ̀ n urm\toarea po vesti re,
unde prezint\ chinurile naratoru lui
pip\it de o frumoas\ agent\ de secu -
ritate din aeroport, fa]\ de ca re nu
poate ascunde o super-erec ]ie... {i, ca
s\ mearg\ p` n\ la cap\t, Per fida,
cum este numit organul „sume]it“
(s\ m\ distrez [i eu un pic ...), ]`[ ne[ -
te din pan taloni `n fa]a dom ni [oa -
rei destul de `ng\duitoare...

{i trei foarte bune!

Ultimele trei povestiri ale volumu -
lui s`nt foarte bune: pornind de la
atmosfera melancolic\ a unei `n -
ser\ri petrecute cu alcool [i discu -
]ii la ]ar\, acolo unde s-a retras fos -
tul mare Jurnalist Sportiv (aici
ia r\[i aminte[te de Cortázar, de in -
terminabilele discu]ii din Rayuela,
de unde r\m`i `ns\ cu senza]ia c\
miro[i aburul de mate [i ascul]i
blues chiar acolo, `n mijlocul gru -
pului), `n Secretul fotoliului opt-
zecist, trec`nd prin temperat ironi -
ca Am auzit c\ nu po]i s\ dormi [i

am venit s\-]i citesc o poveste, sf`r -
[ind cu basmul construit pornind
de la alt basm. ~n {oricelul din
Kitej-Grad, Mihai B\dic\ `ncetea -
z\ s\ mai for]eze nota, pare c\ [i-a
g\sit un stil [i un ritm, sc\p`nd
`n cele din urm\ de striden]e [i de
nevoia de a amuza cu orice pre]
sau de a bulversa cu suprarealis-
me artificiale. Pentru acestea trei
[i `nc\ vreo alte trei povestiri ri-
sipite prin volum cred c\ Mihai
B\dic\ ar trebui s\-[i continue
cariera de prozator. 

P.S.: Am vrut s\ trec peste a ceas -
t\ observa]ie, dar nu m\ pot ab ]i ne:
prozele s`nt invadate de Mugur
Grosu, Alexandru Vakulovski, Dra -
go[ Bucurenci [.a. Mi-am amintit
de al doilea val doomiist, unde era
absolut obligatoriu ca m\car un
poem din volum s\ descrie o be ]ie
cu Ianu[ sau Sociu, o discu]ie cu
}upa ori Komartin. Un soi de legi -
timare. Mie treburile astea, adop -
tate cam t`rziu de la beatnici, mi se
par imature, mai ales `ntr-un vo-
lum de proz\. 
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— Hristos a `nviat, ]a ]\
Maricica! Lumina [i c\l du -
ra Pa[telui s\ ne `nc\l zeas -
c\ sufletele, s\ ne lumineze
min]ile, s\ ne deschid\ ini -
mile spre iubire, credin]\
[i iertare. S\ fim mai buni,
s\ ne bucur\m din plin de
frumuse]ea tuturor lucru -
rilor care ne `nconjoar\ [i
s\ d\ruim iubire celor dragi.
S\rb\tori Fericite! }i-am zis
c\ nu scapi de mine? }i-am
zis c\ fac pedeapsa [i pe
urm\ te sugrum?

— Adev\rat a ̀ nviat! S\r -
b\toarea ~nvierii Domnului,
binecuv`ntat\ de lumina
sf`nt\, s\ aduc\ sentimen -
te calde, bog\]ie sufleteas -
c\ [i bun\stare `ntr-un ou
`nro[it de iubire [i `ntr-un
cozonac delicios precum vo -
ia bun\. Vai, p\catele mele,
Mitru]\, da’ ce cau]i tu ̀ n sat?

— {apte ani trec repede,
mai ales dac\ te g`nde[ti c`t
de dulce o s\ fie r\zbunarea.
C`nd te-am rugat s\ retragi
pl`ngerea, n-ai vrut.

— Cum, Doamne iart\-
m\, s-o retrag, dac\ ai in-
trat peste mine s\ m\ batjo -
cure[ti?

— Eram beat. {i acuma
tot beat `s. {i vreau s\ mai
beau [i n-am bani. D\-mi
bani, c\ te omor!

— N-am luat pensia, mai -
c\. De unde s\-]i dau?

— De unde `i ]ii ascun[i.
Nu m\ p\c\li!

— V\ileu, mai e cineva
la u[\!

— E Tic\, colegul meu
de celul\, cu el beau. Intr\,
fr\]ic\, baba nu vrea s\
dea paralele.

— Hristos a ̀ nviat, m\ tu -
[\! Fie ca Sfintele S\r b\ tori

s\ ne fac\ via]a mai fru-
moas\, casa mai boga t\ [i
masa `mbel[ugat\. Fie ca
~nvierea M`ntuitorului s\
ne fac\ s\ aducem lumi -
n\, c\ldur\ [i iubire `n su -
flet. Cum adic\ nu vrei s\
ne dai banii? }i s-a ur`t cu
via]a? Acuma `]i iau g` tul,
hoa[c\ ce e[ti!

— Adev\rat a `nviat,
m\i, Tic\! Azi, `n zi de s\r -
b\ toa re, s\ coboare lini[ -
tea [i pa cea. Minunea ~n -
vi erii lui Iisus s\ d\inuie
`n inima ta, s\-]i lumineze
via]a [i s\-]i aduc\ rena[ -
te rea credin]ei, speran]ei
[i bucuriei cu bu n\tate [i
c\ldur\ `n suflet. Stai, nu
m\ t\ia, maic\! Am cinci
lei sub pern\.

— Ce bem noi de cinci
lei? Leag-o, Mitru]\, o ba-
tem p`n\ zice unde ]ine
banii de `nmorm`ntare. Ai
de capul t\u, babo, `]i rup
m`inile din um\r! Unde-s?

— Jur pe sf`nta cruce c\
nu mai am nici un leu `n
plus. Mi-am luat orez, p`i -
ne [i Aspenter, gata pensia.

— Da’ ce ]i-a trebuit As -
penter? Aspirina nu-i bun\? 

— Am v\zut la fiu-miu la
televizor, merge bine la ten -
siune. De la aspirin\ m\
arde stomacul. Mai s`n te]i
cu cineva, maic\? C\ bate
la u[\.

— E poli]aiul, Tic\!
Vrea s\ spar...

— Hristos a ̀ nviat! Un ie -
pura[ cu boticul alb a venit
la voi `n prag s\ v-aduc\
oul ro[u, care s\ v\ umple
co[ul. Nu mi[c\ nimeni! 

— Adev\rat a ̀ nviat! Pa[ -
te mielul fericit, oul [ade ̀ n -
ro[it, de ru[ine s-a scumpit.
Iubitul iepuroi s\-]i aduc\

euroi, fericire, s\n\tate, mult
noroc [i spor la toate! Vai,
slav\ domnului c\ ai venit,
dom’ poli]ist, \[tia vor s\ m\
omoare. Hii, na, c-au fugit!

— Nici o problem\, dau
prin sta]ie. Patru nou\ pen -
tru baz\, recep]ie!

— Comunic\, patru nou\!
— Hristos a ̀ nviat! Fie ca

din lumina ~nvierii s\ sor -
bi]i credin]\ [i putere de a
merge mai departe cu sufle -
tul curat [i iubire fa]\ de a -
proape. Avem doi suspec]i,
violare de domiciliu [i t`l -
h\ rie.

— Adev\rat a `nviat, pa -
tru nou\! Sfintele zile de
Pa[te s\ te g\seasc\ al\ turi
de cei dragi, cu bel[ug [i cre -
din]\. Ai semnalmentele?

~n cas\/Dans la maison, penulti-
ma crea]ie a lui François Ozon (cea
mai recent\, Jeune et jolie, e `n
competi]ie la Cannes), adapteaz\
pentru marele ecran o pies\ de tea -
tru scris\ de un dramaturg con-
temporan – El chico de la última
fila/B\iatul din ultima banc\, de
Juan Mayorga – [i construie[te un
tort de bezea, abur [i fum pe un
fundament real (at`t c`t poate fi de
real\ realitatea unui film). Un pro -
fesor de francez\ sastisit de lice e -
nii lui (Fabrice Luchini convin g \ -
tor `n pantalonii reia]i ai intelec-
tualului care ̀ [i „etufeaz\” ratarea
literar\ printr-o amabilitate m\ su -
rat\) descoper\ un pu[ti talentat
(Ernst Umhauer). C\ se redescope -
r\ `n el nu ne d\m seama (dac\ ne
d\m) dec`t t`rziu, c`nd so]ia sa
(Kristin Scott Thomas) `i atrage
cu obiectivitate aten]ia. Impresia
noastr\ e c\ profesorul se las\ se-
dus de fantezia cu parfum voyeu r -
istic a lui Claude – iar noi odat\ cu

el, pentru c\ ne trezim curio[i `n -
cotro o va lua povestea din spatele
zidurilor (mai ales c\ acolo `nflo-
re[te un amor `ntre o femeie ma-
tur\ [i un adolescent). Intriga e in -
teresant\ pentru o pies\ de teatru
unde spa]iul limitat de laturile
scenei d\ mai mult\ nuan]\ jocu -
lui dintre imagina]ie [i realitate.
Cinemaul are alte reguli [i, adap -
t`nd piesa la rigorile acestuia, Fran -
çois Ozon [i-a putut permite mai
multe libert\]i. Nu a profitat p` n\
la cap\t, `ns\. Exist\ un moment
c`nd interesul pentru povestea cre -
at\ de imagina]ia lui Claude (sau
care e real\) se fractureaz\. Poate
pentru c\ scenariul p\streaz\ osa -
tura piesei, pendularea dintre [coa -
l\ sau locuin]a profesorului [i
dramatizarea foiletonului scris de
Claude devine la un moment dat
monoton\. Ozon a declarat c\ a do -
rit ca acest thriller – filmul e, `n
fond, un thriller – s\ se constru-
iasc\ din senza]ia de banalitate

pe care o dau evenimentele. Numai
c\ Ozon, preocupat de banalitate,
scap\ din vedere aparatele de bord,
[i te treze[ti deodat\ cu un Claude
aproape diabolic, ale c\rui inten -
]ii s`nt absconse p`n\ [i pentru re -
gizor (care [i el `[i prinde urechi -
le ̀ n fic]iune). Pentru un film „flou”
era nevoie de mai mult\ rigoare, a -
t`t `n scenariu, c`t [i `n regie. Alt fel,
Kristin Scott Thomas e `n mare
form\, mai pu]in egotic\ dec`t de
obicei, deci mult mai agreabil\.

~n casa socrului

A perdre la raison, românizat `n
Copiii no[tri, pune pe ecran o tra -
gedie c`t se poate de real\ petrecu t\
`n Belgia `n 2007, c`nd o mam\ [i-a
ucis cei patru copii mici. E m ilie
Dequenne e grozav\ `n rolul fe-
meii care se scufund\ progresiv `n
depresie p`n\ la a evada din reali -
tate printr-un gest `ngrozitor, dar,
oric`t de bine pl`nge, nu poate da
mai mult\ fluen]\ pove[tii g`ndite
de Lafosse ca o succesiune de ta-
blouri. Unele dintre aceste tablo -
uri s`nt mai banale (cum i-ar pl\cea
[i lui Ozon), altele mai gr\itoare
pentru involu]ia tinerei Murielle
de la stadiul de iubit\ fericit\ la cel
de so]ie tot mai obosit\, a c\rei via ]\

se dezlipe[te de ea cu fiecare nou
copil. Dar acest lan] de tablouri
izolate, care avanseaz\ prea rapid
`n timp, nu satisface bioritmul
spectatorului, antrenat ca dup\
mai multe tablouri s\ a[tepte un
v`rf energetic. C`nd tablourile s`nt
mult prea distan]ate temporal u -
nul de altul, e greu s\ accep]i trans -
form\rile prin care au trecut per -
sonajele `n timpii mor]i petrecu]i
`n culise. Un alt punct slab al sce -
nariului (preocupat mai mult s\
`nghit\ timpul dec`t s\ aib\ r\b da -
re cu eroii) e lipsa de consisten]\ a
personajelor secundare – so]ul lui
Murielle, Mounir (Tahar Rahim),
[i protectorul acestuia, André (Niels
Arestrup), un fel de tat\ adoptiv
ca re nu vrea s\ se desprind\ de
Mounir nici c`nd acesta are fami -
lia lui. Dar exist\ ceva ce te b`n -
tuie dup\ ce vezi filmul; p`n\ la
urm\ nu ai cum `n]elege motivele
pentru care acea femeie a pierdut
progresiv contactul cu sine [i cu
realitatea, de aceea ideea cu suc-
cesiunea tablourilor are logica ei.
Adev\rul e c\, dac\ n-ar fi avut-o
pe Emilie Dequenne, filmul n-ar
fi avut deloc str\lucire. 

Copiii no[tri/A perdre la raison. Regia:
Joachim Lafosse. Cu: Emilie
Dequenne, Tahar Rahim, Niels Arestrup

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Azi tragem o mic\ hor\ a
francofoniei cu dou\ filme
`n limba lui Molière, Dans
la maison [i A perdre la
raison. Distribuite de com -
panii diferite, au intrat
aproape `n acela[i timp pe ecranele române[ti dup\ ce
avuseser\ premiera mondial\ anul trecut. Unul e fran]u -
zesc, al doilea belgian. Primul a fost distins cu premiul cel
mare la San Sebastián, al doilea a luat Premiul de inter pre -
tare feminin\ al sec]iunii „Un Certain Regard“, la Cannes.
Am`ndou\ merit\ v\zute, dar nici unul nu e rupt din soare.

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

Bobi
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Film

Iulia Blaga

Pascal\, retroactiv

Mieux vaut
perdre la maison
que la raisonCorecturi

Tim Parks, scriitor britanic, tradu -
c\torul unor tipi precum Italo Cal -
vino, Alberto Moravia, Antonio
Tabucchi etc., profesor de tradu-
cere literar\ [i tehnic\ la Univer-
sitatea din Milano, a publicat pe
blogul „The New York Review of
Books“ un text despre tenta]ia de
a-l corecta pe scriitorul pe care-l
traduci atunci c`nd ]i se pare c\
fraza sun\ oarecum incomplet,
ca [i cum i-ar mai lipsi un singur
cuv`nt ca s\ se potriveasc\ per-
fect cu bunul-sim] colectiv. Pentru
c\ se-nt`mpl\ s\ mai lucrez la trei
traduceri `n acela[i timp (un ro-
man c`t se poate de francez, un e seu
cu psihopa]i, un ghid de alimenta -
]ie raw vegan, plus alte subti tr\ri,
scenarii, sinopsisuri), m\ g`n desc
mai mult dec`t ar fi normal la co-
responden]ele dintre cuvinte, la
variantele diferite `n care po]i spu -
ne acela[i lucru, la cea mai bun\
metod\ de a-l l\sa pe cititor s\ de-
cid\ dac\ autorul scrie prost sau
nu. Uneori cedez [i eu tenta]iei
[i-l mai ajut pe autor – ceea ce, `n
cazul unui ghid de alimenta]ie raw
vegan, nu conteaz\ de fapt deloc.
Alteori m\ str\duiesc ca textul `n
român\ s\ sune la fel de ciudat
cum sun\ `n englez\ sau `n fran-
cez\ (de[i pentru asta trebuie s\
ai un „sim] al ciudatului“ `ntr-o
limb\ care ]i-e mai mult sau mai
pu]in str\in\ – iar sim]ul ciuda-
tului e mai greu de dob`ndit dec`t
sim]ul firescului). Tim Parks d\
c`teva exemple `n care traduc\to-
rul a intervenit neinspirat, corec -
t`nd ceva ce lui i se p\rea o eroa-
re de logic\. De pild\, o fraz\ din
D.H. Lawrence („They both lau-
ghed, looking at each other. In
their hearts they were frightened“)
devine `n italian\ ceva de genul
„Au pufnit am`ndou\ `n r`s, ui t`n -
du-se una la cealalt\. Dar `n a d`n -
cul inimii lor le era team\“. „Dar“
e acolo din cauz\ c\ traduc\torul e
de p\rere c\ nu po]i r`de `n timp ce
`]i este team\. Dar fix asta voia
s\ spun\ Lawrence. La fel, repli-
ca „I’ll give it to you!“, spus\ de
Septimus Warren Smith (cel din
Doamna Dalloway) `nainte s\ se
arunce de la fereastr\, devine `n
italian\ „Voi a]i vrut-o!“, de[i sen -
sul e, de fapt, „asta e pentru voi, v-o
ofer, e cadoul meu“. Oricum, ̀ n ita -
lian\ e chiar bine, spre deosebire
de român\, unde „I’ll give it to you!“
ajunge, ̀ n traducerea lui Petru Cre -
]ia, „Prinde-m\ dac\ po]i!“. 

~n cas\/Dans la maison. Regia: François Ozon. Cu: Fabrice Luchini, Kristin Scott
Thomas, Emmanuelle Seigner


	398_sdc_01 (1)
	398_sdc_02 (2)
	398_sdc_03 (3)
	398_sdc_04 (4)
	398_sdc_05 (I)
	398_sdc_06 (II)
	398_sdc_07 (III)
	398_sdc_08 (IV)
	398_sdc_09 (V)
	398_sdc_10 (VI)
	398_sdc_11 (VII)
	398_sdc_12 (VIII)
	398_sdc_13 (5)
	398_sdc_14 (6)
	398_sdc_15 (7)
	398_sdc_16 (8)



