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E D I TO R I A L

Socializare și valori
de Mihai Radu

„Reţelele de socializare dau drept de cuvânt
unor legiuni de imbecili care înainte vorbeau
numai la bar după un pahar de vin, fără a dăuna
colectivităţii. Erau imediat puşi sub tăcere, în
timp ce acum au acelaşi drept la cuvânt ca şi
un premiat cu Nobel. Este invazia imbecililor.
Televiziunea a promovat idiotul satului faţă
de care spectatorul se simţea superior. Drama
internetului este că l‑a promovat pe idiotul
satului ca purtător de adevăr”.
Promovarea idioților așadar, scoaterea lor
în față. De ce asta nu ar fi un exemplu negativ pentru ceilalți? De ce, cu atât mai mult cu
cât văd desfășurarea legiunilor de imbecili în
toată splendoarea lor, oamenii nu zic: Wow, ce
bine că ni i‑ați prezentat! Chiar nu știam că
sunt în halul ăsta…
De ce de fiecare dată apar unii, minți
luminate, care se erijează nu doar în gardieni ai valorilor, dar și în protectori ai celorlalți.
Ceilalți, cei mulți, sunt ușor de manipulat,
sunt neajutorați, minți de plastilină ușor de
modelat de vedetele goale ale zilei. Cei mulți,
dacă văd idioți pe internet sau la televizor, vor
face și ei la fel – iată‑i deci, mimetici ca niște
maimuțe, ființe lipsite de orice aparat critic,
indivizi care se iau unii după alții la fel cum se
reped mâțele după fasciculul de lumină.
Așadar, gardienii trebuie să delimiteze
accesul non‑valorilor la turmă. De fapt, să‑i
„îngrădească” pe imbecili, să‑i țină de‑o parte.
02 / mar 2016

Cel mai bine, așadar, îți protejezi valorile
nu doar prin educație, cât mai ales evitând ca
cei mulți să fie expuși la non‑valori. Pentru că,
nu‑i așa?, idioțenia li se va părea fascinantă.
Hm, nu știu ce să zic…
Cuvintele de la început îi aparțin lui
Umberto Eco, una dintre inteligențele cu adevărat sclipitoare ale ultimilor zeci de ani. La
moartea sa, s‑a găsit un citat care să circule
pe internet.
Mai important decât accesul imbecililor
pe Facebook, cred că e accesul imbecililor la
citate irelevante din opera unui scriitor.
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B A N I I S A U P I AŢA ?

BANCURI
CU BULĂ
IMOBILIARĂ
8]

Î

n anul 2008, prăbușirea pieței imobiliare
din SUA și criza globală pe care a declanșat‑o l‑au speriat atât de tare pe președintele Băsescu, încât acesta a simțit nevoia
să îmbrățișeze consensul neoliberal. L‑a
îmbrățișat atât de tare (după ce îl neglijase în anul electoral 2009), încât în vara lui
2010 au fost tăiate salariile bugetarilor cu
25% iar TVA‑ul a crescut la 24%. Neoficial,
consensul s‑a simțit un pic sufocat, s‑a dat doi
pași înapoi, și‑a aranjat cravata și a propus,
prin vocea FMI, o creștere a impozitului pe
marile averi și proprietăți în loc de creșterea
TVA, dar a fost refuzat. Între timp, bula imobiliară neaoșă se spărsese și ea, iar președintele nu părea că e dispus să înțeleagă altceva
decât ceea ce îi transmitea o voce de cancelar german cu accent redegist. Din moment
ce specialiștii în droburi de sare anunță iminența unei noi crize economice, iar actualul
președinte este echipat să asculte de „sfaturi”
politice date direct în germană, vom încerca
să explicăm pe scurt care au fost parametrii
celei mai mari bule imobiliare din istoria SUA,
ca să avem măcar o idee despre surprizele pe
care ni le pregătește (sau nu) „cea mai bună
dintre lumile posibile.”
Sună contraintuitiv, dar o bulă imobiliară chiar nu trăiește într‑o bulă. Ea este de
cele mai multe ori rezultatul acțiunilor agenților economici privați și a politicilor monetare ale statului într‑un anumit context istoric.
Inițial, principalul catalizator al crizei din SUA
a fost identificat în persoana crizei împrumuturilor subprime, ca și cum nu era nimic
altceva în neregulă în afară de faptul că mulți
sărăcani care luaseră credit „cu buletinul” nu
mai erau în stare să plătească rata (împrumuturile subprime sunt acele împrumuturi
02 / mar 2016

— MARIUS - BOGDAN TUDOR

de mare risc, foarte
profitabile pentru
creditor, justificate
adesea de principiul
iluminist conform
căruia toți oamenii,
indiferent de rasă,
clasă sau etnie, sunt
egali și au dreptul să
facă tot ce vor băncile
cu viețile lor. Bașca
aceste împrumuturi
erau „împerecheate”
cu împrumuturi de
tip prime într‑un produs aparent adorabil,
și abreviat așijderea: MBS – mortgage‑backed securities, titluri de valoare garantate de
valoarea ipotecii, scoase la vânzare; un fapt
fără precedent, cele două tipuri de ipotecă
fiind de obicei separate. Fabulos ca perspectivă de profit, atâta timp cât valoarea proprietății creștea și ratele erau plătite. Niciuna
din aceste condiții nu prea s‑a mai îndeplinit de prin 2006 încolo, MBS‑urile devenind
mult mai puțin adorabilele toxic securities).
Principala problemă era, desigur, scăderea

prețului caselor. Cei mai afectați au fost, evident, debitorii subprime, însă problema era
una generală. Conform unor date din iunie
2010, doar o șesime din casele aflate sub
sechestru fuseseră achiziționate printr‑o ipotecă subprime, în timp ce trei cincimi dintre
acestea aveau în spate un împrumut prime.
Bun, de scăzut
au scăzut prețurile,
dar de unde crescuseră ca Făt‑Frumos
toți
până atunci? Pentru
asta, trebuie să treoamenii,
cem printr‑o altă
indiferent
bulă (da, știu, e plin

“

de rasă,
clasă sau
etnie, sunt
egali și au
dreptul să
facă tot ce
vor băncile
cu viețile
lor.
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de bule, ne iau joburile, vor aceleași
drepturi, o s‑ajungă să ne conducă... oh wait,
deja o fac #capitalism). Așa‑numita bulă „punct
com” – creșterea vertiginoasă a prețurilor la
acțiuni din a doua parte a anilor 1990, alimentată de dezvoltarea internetului și a tehnologiei informației – s‑a spart fix în anul 2000.
Federal Reserve‑ul, BNR‑ul american, s‑a
temut atunci ca SUA să nu intre într‑o spirală a deflației, cum se întâmplase cu Japonia
și al său „deceniu pierdut” în anii 1990. Așa
că a reacționat la această presupusă amenințare... luând aproximativ aceleași măsuri care
au alimentat „deceniul pierdut” în
Japonia: o politică monetară de tip
easy money, cu o rată a dobânzii fixată extrem de jos (atingând
chiar 1%) care a favorizat „bula cea
mare” din anii 2000. E ca și cum
ai propune cuiva să ia cartofi prăjiți de la fast‑food‑ul X, nu de la
Y, că sunt mai buni. Nu, nu sunt. Sunt exact la
fel. Ok, poate unii sunt mai buni cu înghețată
decât ceilalți, dar divagăm.
Împrumuturile ipotecare au început să se
înmulțească la sfârșitul anilor 90, și odată cu
ele a crescut firesc și prețul caselor. Unul din
motivele pentru creșterea împrumuturilor a
fost chiar bula „punct com”. Se făceau mulți
bani la bursă în acea perioadă, iar o parte dintre ei erau investiți în imobiliare rezidențiale
și comerciale. Un alt factor care a favorizat
împrumuturile a fost schimbarea legii impozitului pe venit în 1997. Înainte, familiile care
își vindeau casa la un preț mai mare decât cel
pe care‑l plătiseră pentru ea trebuia să plătească un impozit pe diferență. În acel an, însă,
Congresul a eliminat impozitul pe majoritatea
câștigurilor de acest gen. Fast‑forward către
1999: volumul împrumuturilor ipotecare este
cu 146% mai mare decât în 1995 și cu 75% mai
mare decât în 1997. Ka‑ching!, cum spunea
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în anii
2000,
deficitul de
venit a fost
acoperit
[...] cu și
mai multe
împrumuturi.

Shania Twain în piesa cu același nume. Piesă
de care n‑a auzit nimeni, pentru că erau prea
ocupați să cheltuie bani împrumutați.
Un ultim factor în argumentația anti‑bulă,
decisiv în corelație cu creșterea pe steroizi a
împrumuturilor, este stagnarea veniturilor.
Între 1995 și 2005, venitul după impozitare al
familiilor a crescut cu doar un sfert din rata
de creștere a împrumuturilor ipotecare, lucru
care a făcut din ce în ce mai dificilă plata ratelor la bancă. Asta ar fi trebuit în mod normal
să inhibe cererea și să coboare treptat prețul
caselor. Însă în anii 2000, deficitul de venit
a fost acoperit, cum bine spunea tot Shania
Twain („take out another mortgage on your
home”), cu și mai multe împrumuturi. Care
puteau fi obținute – câtă vreme prețurile la
case continuau să crească – folosindu‑se de
valorea crescută a „proprietății” ca garanție.
Pe termen lung însă, casele trebuie plătite cu
venit real, iar datoriile stinse tot cu venit, nu
cu Jack Daniels. Și în niciun caz cu și mai multe
datorii. Motiv pentru care, precum căsnicia ta,
boom‑ul imobiliar nu era sustenabil.

COV E R S TO RY

Vrei să ai
o siluetă
de invidiat?
Deschide
o companie
de teatru
— ALEXANDRA PAŞCA

Cum își joacă actorul George Vișan rolul vieții – antreprenor de teatru independent.

— TIBERIU FUERIU

După ce a lăsat în urmă un salariu mizer la un teatru de provincie pentru a lucra cinci ani într‑un birou
din București, George Vișan a realizat că nu poate
trăi departe de scenă și a fondat Compania de teatru
Ingenuo. Nu este un „business”, ci un mod de viață.
De ce joci teatru?
Breşa pe care o poate crea
teatrul în realitatea ce mă înconjoară m‑a fascinat dintotdeauna.
Faptul că pot „împrumuta” carnea
mea, oasele mele, respiraţia mea,
unui personaj a funcţionat mereu
ca un magnet. Teatrul operează cu
02 / mar 2016

instrumente foarte fine până în
adâncime. Mi‑a plăcut să găsesc
răspunsuri la întrebări precum:
„de ce acţionează aşa personajul
meu?” sau „de ce face drumul ăsta
de la masă până la uşă?”, „ce urmăreşte în scena asta?”, „ce vrea?”. Şi
mai interesant devine când trebuie să menţii un echilibru foarte
delicat între a nu mai fi tu în anumite momente pe scenă şi în a fi
foarte atent în acelaşi timp la
tot ce se întâmplă: reflectorul 3
a cedat, va trebui să caut lumina
în alt punct, sau partenerul mi‑a

dat altfel replica, va trebui să îmi
modific datele răspunsului şi eu.
Aşadar, fac un pas în afara mea,
în pielea unui personaj, dar trebuie să păstrez o luciditate teribilă în fiecare secundă. E aparent
o contradicţie. Trăiesc asta foarte
intens și îmi place.

Îți poți câștiga existența din
teatru?
Cu un efort foarte mare poţi
trăi aproape decent. Cineva mă
întreba acum ceva timp cum fac să
rămân mereu slab. I‑am răspuns

[ 11

Ce este compania de teatru
Ingenuo?

că am o companie de teatru. Da, poţi trăi din asta dacă îţi
impui un anumit ritm al procesului creativ, o anumită frecvenţă a
apariţiei spectacolelor noi. Când
nu repet - scriu, când nu scriu repet, când nici nu repet şi nici nu
scriu, sunt în discuţii cu scenograful, probăm costume, ajustăm
recuzita sau pregătesc muzica
pentru un nou spectacol.
Promovarea e la rândul ei un
factor de o importanţă majoră.
Aici, ca şi la capitolul strategie/
perspectivă, am mare noroc cu
Alexandra, prietena mea, alături
de care am înfiinţat Compania
Ingenuo. E sfera ei. E un domeniu care te solicită, mai ales că în
teatrul independent nu eşti niciodată doar actor. Aşa se face că
semnez regia şi scenariul fiecărui spectacol, atât la piesele pentru cei mari, cât şi la spectacolele
pentru copii, dar sunt şi maşinist,
cabinier, luminist şi sunetist, dacă
situaţia o cere. Sunt foarte fericit cu ceea ce fac însă combustia
necesară e una deloc de neglijat.

12 ]

Este felul în care răzbim şi
aducem pe scenă ceea ce noi considerăm că e Frumos în Teatru.
E credinţa în ceea ce facem,
respectul pentru spectator, consecvenţa, sensibilitate. Ingenuo
este felul în care am ales să „ard”
şi să mărturisesc în acelaşi timp
celuilalt. E mâna întinsă prieteneşte către public, e gestul care
vrea să spună că încă se mai poate
trăi frumos.

Ce job‑uri ai avut înainte și de
ce te‑ai hotarât că nu e ok ce
faci?
A existat o perioadă de 5 ani
când am fost puţin „certat” cu
Teatrul. În 2007, după cei opt ani
cât am fost actor la Teatrul Valah
Giurgiu, sătul de salariul mizer,
am venit în Bucureşti, unde am
lucrat pe rând în cadrul unei
edituri ca operator call‑center,
coordonator baze de date, director de distribuţie şi fotograf. Au
fost cinci ani plini în care a trebuit
să mă adaptez aproape zilnic. Nu
am să neg că a fost o perioadă de
acumulare teribilă, dar nu într‑o
zonă în care mă simţeam împlinit. Nemulţumirea mea s‑a acumulat pe tăcute din 2007 până
în 2012, când această colaborare
a luat sfârşit. A fost nevoie de
acest lucru pentru a înţelege că
de fapt nu cu Teatrul mă certasem, ci cu un sistem. Discutând
cu Alexandra, prietena mea, şi
cu Mirela Zivari, o foarte bună
prietenă, psiholog, am

“

Alexandra
m‑a întrebat
cum ar fi să
avem şi noi
o mătuşă
Tamara. A
fost scânteia
care a pornit
scenariul...

decis să mă întorc spre Teatru.
A reveni într‑un birou era exclus.
Au fost coordonatele care au dus
la apariţia Companiei de Teatru
Ingenuo. A fost ca şi cum m‑aş fi
întors acasă. E un moment de o
importanţă majoră pentru mine.

De ce îți scrii singur piesele?
Pentru că am fost încurajat de prieteni, profesori, actori
şi regizori cu mulţi ani de experienţă în spate, în direcţia asta.
Am simţit că am ceva de spus, că
pot să fac asta şi pentru că, slavă
Domnului, am avut confirmarea
că nu dau greş, putând oferi astfel
publicului spectacole ce poartă un
suflu nou. Nu am să îţi ascund faptul că a‑mi scrie singur textele e şi un avantaj
enorm: fiind conştient de resursele mele şi ale
colegilor mei pe scenă, de ceea ce e potrivit
sau nu, am o imagine foarte realistă încă de la
începutul unui proiect. Ştiu cam care e „canalul navigabil” pe care o putem apuca, plaja de
posibilităţi. Îţi dau un exemplu: cu mult drag aş
scrie un text cu şase sau opt personaje, mi‑ar
fi chiar mult mai simplu decât să scriu unul
în care apar doar trei. Da, dar pot plăti doar 3
actori, un sunetist şi un luminist cu încasările
de pe biletele vândute într‑o sala cu o capacitate mică. E foarte important să ai vedere
toate aceste aspecte.

Cum îți alegi subiectele pe care le pui în
scenă?
Sunt foarte atent la oameni. Plăcerea de
a observa o am încă din copilărie. Sunt atent
la cum reacţionează ceilalţi, de ce râd, de ce
plâng, care sunt contextele în care se nasc
drame sau situaţii comice. Românii au o paletă
foarte vastă de motive din ambele categorii.
Odată ce îmi aleg un subiect îl trec prin filtrul meu şi încep să ramific. „Ce s‑ar întâmpla

dacă?” e întrebarea de la care pornesc fiecare
scenă. Am să îţi dau un exemplu. Ideea comediei „Din Rusia, cu drag” mi‑a venit când eram
la un ceai cu Alexandra. În slalomul lunar printre facturi, eram puţin pe gânduri. Alexandra
m‑a întrebat cum ar fi să avem şi noi o mătuşă
Tamara. A fost scânteia care a pornit scenariul
în care un cuplu ce se zbate în greutăţi primeşte vizita unei mătuşi foarte bogate, dar şi
foarte dificile. Au apărut intrigi şi subintrigi.
Publicul a rezonat cu mult peste aşteptările
mele. Identificarea spectatorului cu personajul de pe scenă e un lucru enorm. Asta mă
ghidează atunci când scriu.

Unde îți ții reprezentațiile? Care a fost cel
mai ciudat loc unde ai jucat?
Colaborăm excelent cu câteva localuri.
Clubul Ţăranului este locul unde jucăm cel mai
des. Revenim cu drag şi la The Capital Plaza
Hotel şi jucăm din cand în când şi la Copper’s
Pub. De asemenea, avem numeroase colaborări cu centre de artă, companii şi primării.
Nu cred că am jucat într‑un loc ciudat,
cât într‑un context ciudat. O reprezentaţie a comediei „Din Rusia, cu drag” s‑a ţinut
în toamna trecută într‑un local unde, la un
moment dat, s‑a întrerupt curentul. Am fost
nevoiţi să ne adaptăm. Am jucat la lumina
lumânărilor şi

— CRISTINA PETRESCU,
— IULIANA OLTEANU
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a unei lanterne anemice. Sala era full. S‑au
născut mici jocuri de improvizaţie spre deliciul celor din public.

Ce oameni vin la spectacolele tale?
Segmentul de vârstă (excluzând spectacolele pentru copii unde e evident cum stau
lucrurile) cuprinde intervalul 12-85 ani. Ţi‑aş
spune că vin în special cei care apreciează
un umor curat, lipsit de vulgarităţi, cei care
fac deosebirea cu uşurinţă între cabotinism
şi credinţă. Vin cei cărora le plac inserturile
muzicale şi felul în care povestea curge ajutată
de muzică. Spectatorul Ingenuo este şi acel
om care se îndreaptă către o reprezentaţie la
orele 19-20, după o zi de birou, fie că acel birou
se află într‑o corporaţie, o bancă sau o instituţie. Spectatorul nostru e şi studentul care
vine după cursuri, dar şi pensionarul convins
de nepot să iasă din casă pe motiv că va avea
o seară aparte. Sunt şi cei care se bucură că
spectacolul se ţine într‑o sala în care nu se
fumează. Nu îţi pot spune cât sunt de bucuros
atunci când, în unele cazuri, în sală se regăsesc oameni care sunt prezenţi pentru a 3-a
sau a 4-a oară la acelaşi spectacol. Ba au mai
adus şi prieteni sau rude.

Ce înseamnă teatru cu muzică live?
E un anume tip de teatru care mai primeşte un personaj: muzica. Ea are rolul de
a-l susţine fără a‑l încăleca. Muzica poate
sprijini sau sublinia anumite momente
lirice, dramatice sau comice, fiind
cu atât mai apreciată cu cât
se naşte sub ochii spectatorului, fără a fi o
imprimare mai mult
sau mai puţin rece pe
un suport. E un aspect
care merită exploatat, poate fi sursa de
improvizaţie şi joc.
Oamenii adoră spontaneitatea. În cazul
spectacolelor pentru copii, teatrul cu
muzică live e cu atât
mai apreciat cu cât le
stârneşte curiozitatea şi admiraţia. Nu de
puţine ori un părinte a
venit la mine şi mi‑a spus
că cel mic a cerut să înveţe
chitară în urma vizionării unui
spectacol. Teatrul cu muzică live e teatrul cu un strop de magie în plus.

În afară de teatru, ești implicat
și în alte proiecte artistice – faci
fotografie și cânți într‑o trupă
rock. De ce faci toate astea?
Simt nevoia inepuizabilă de a
mă exprima. Cred că orice formă
de artă e o formă de strigăt, de
dialect. Cred că încetăm să mai
fim singuri atunci când Celălalt
ne iese în întâmpinare. Am apreciat întotdeauna omul care îmi dă
întâlnire într‑un loc la jumătatea
drumului dintre locuinţele noastre. Eu aleg să vin până la jumătate ducând cu mine o poveste, o
imagine, un cântec, sau, de ce nu,
toate trei. Nu îmi place să vin cu
mâna goală. :)

Cunosc mulți fotografi, de la cei
de nunți și botezuri, la artiști
desăvârșiți. Cei mai mulți dintre ei își fac treaba bine, fără
însă a avea ceva special și sunt
puțini cei care au ceva de spus
în arta asta. Care e povestea ta?
Nu am cum să ignor faptul
că fotografia e o sferă care uneori
îngenunchează cuvântul, ca forţă.
O imagine îţi poate spune mult
mai multe decât o frază despre
textura unei zile, parfumul unei
clipe, subsolul unei priviri. Am
ajuns să fiu atras către zona fotografiei într‑o perioadă când mă
pierdusem, când teatrul nu mai
era prezent şi am simţit nevoia
unui surogat. Am observat că o
fotografie poate „altera” o realitate şi că Frumosul apare atunci
când ştii cum să manevrezi mediul
prin care imaginea este „deviată”
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De ce cred oamenii ceea ce le spui?

de
la realitate. Îmi place
să surprind
clipe, contraste, conflicte, lucruri, însă trecând totul prin filtrul meu. Întotdeauna am
crezut că o fotografie fură unui om ceva. Îmi
place că acest lucru e ireversibil. Nu în ultimul rând îmi place rolul pe care îl are întâmplarea în fotografie. Să fii acolo unde trebuie
şi când trebuie e ca şi cum ai juca ruleta cu
nişte zei ascunşi.

Ce îți place să faci când ai un aparat foto
în mână?
Să aştept, în primul rând. Să aştept
momentul acela când mână îmi urcă aparatul la ochi, nevoia apăsătoare de a declanşa.
Dacă vorbim de un portret, îmi place să aştept
până când celălalt a scăpat de încorsetări, de
teama de a fi privit. Am momente preferate
în zi când îmi place să fotografiez. Îmi place
„ora de aur”, intervalul din preajma apusului
sau răsăritului, când lumina cade oblic, când
nu arde ci mângâie şi când umbrele se lungesc pe tăcute. E un anumit tip de lumină pe
care nu îl poţi reproduce în niciun studio din
lumea asta.

Și, pentru că ți‑a mai rămas puțin timp, ții
și speech‑uri motivaționale. Care e subiectul lor?
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Am avut plăcerea să fiu invitat cu anumite
ocazii pentru a povesti despre Ingenuo şi despre revenirea la teatru. Am strigat „prezent” şi
nu am putut să nu remarc faptul că cei care mă
ascultau erau foarte interesaţi până în detaliu de drumul sinuos al celui de lângă ei. Din
nou, identificarea despre care vorbeam mai
devreme. Puterea exemplului nu e o chestiune
care aduce a platitudine. Nu. Puterea exemplului e un lucru deloc de ignorat.

Cred pentru că mă văd, pentru că mă
simt. Pentru că pot veni la spectacolele noastre şi pot râde sau plânge alături de noi. Le
vorbesc despre efort şi perseverenţă, lucrurile
fără de care nu poţi porni la niciun drum în
antreprenoriat şi nu numai, în viaţă. Le vorbesc sincer despre momente de îndoială, de
disperare, dar şi despre momente de vârf, de
reuşită. Despre ajutorul primit, dar şi despre cel dat. Le spun prin ce am trecut şi ce
am făcut nu pentru a face paradă sau pentru a‑mi atrage lauda, ci pentru a le spune că
există alternative care conţin şi altceva decât
plecarea din ţară.
Pe lângă povestea mea propriu‑zisă, am grijă să
presar şi câte un moment de umor. Sunt necesare pentru a
menţine atenţia vie în public. Am grijă să fiu un speaker uşor de
digerat, fără încorsetări. Până la urma şi publicul de la o conferinţă e
tot public, doar că acolo nu joc un personaj, ci vorbesc despre mine.
Speech‑ul meu se naşte în mare parte în faţa lor, în funcţie de reacţii.
Nu mă inspiră nimic alceva decât povestea mea, cu bune şi cu rele. Am
grijă mereu să scot în evidenţă faptul că, în ciuda greutăţilor, o luptă
merită să fie dusă, satisfacţiile apărând mai devreme sau mai târziu.

Cum se împacă toate aceste lucruri pe care le faci?
Foarte bine. Se completează chiar. Oriunde există un public vor fi
lucruri de spus şi de ascultat, păreri de schimbat. Cred foarte mult în
schimb de energie. Cred că fiecare om e un alfabet care merită descifrat. Cred ca suntem cu toţii personaje la o anumită scară, într‑o
anumită piesă. A împărtăşi e un lucru extraordinar. E mare lucru să îl
asculţi pe celalalt şi să fii ascultat la rândul tău. Se nasc punţi de legătură. E unul dintre lucrurile care stau la baza ideii de a fi OM.

Regreți ceva sau te feliciți pentru deciziile pe care le‑ai luat?
Nu regret ceva anume. Aş folosi mai
degrabă termenul de mulţumit. Sunt mulţumit
de faptul că Teatrul m‑a aşteptat şi nu mi‑a
întors spatele după o absenţă de 5 ani. Sunt
fericit de fiecare dată când văd o sală plină de
oameni emoţionaţi, sunt mai mult decât fericit
să văd cum copiii vin după spectacol cu scântei
în ochi şi mă întreabă „Ce poveste mai aveţi?”

Întotdeauna m‑am întrebat dacă artistul
creează pentru el sau pentru ceilalți. Care‑i
răspunsul?
Nu o să îţi spun acum că sunt deţinătorul
Adevărului Absolut, însă cred că actul artistic
e ca parfumul. Îl porţi pentru celălalt. Până şi
jurnalele sunt ţinute cu dorinţa ascunsă de
a fi găsite, nu? Ce sunt pictura şi fotografia
fără privitor? Pânze sau hârtie. Ce e teatrul
fără spectator? E incomplet. Ce naşti în celălalt, cum vibrează el în funcţie de ceea ce îi
oferi, asta ar trebui să fie scopul fiecărei arte,
cred.

TEORIA
CA
TEORIA,

IN GADGET WE TRUST

DAR
TEHNICA
NE
OMOARĂ
Robotul sau
nimic
Apple
militează
pentru
intimitate
Acum citești
asta folosind
vocea lui
Morgan
Freeman

G

oogle a anunțat că
Morgan Freeman își
va împrumuta vocea
aplicației de navigație prin GPS, Waze.
Hai recunoașteți, nu‑i puțin lucru
să‑ți spună că‑i radar în 200 de
metri vocea unui tip care l‑a
jucat pe Dumnezeu. În plus, pentru prima dată mai că‑ți vine să
ratezi intersecția în mod intenționat, doar ca să‑l auzi pe Freeman
cum te ceartă pe un ton părintesc.
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T

im Cook a făcut istorie după ce a declarat
că Apple nu va ajuta
FBI‑ul să creeze un
sistem de operare
capabil să decripteze iPhone‑ul
unui suspect de terorism, pentru că asta ar însemna o încălcare
flagrantă a intimității clienților
săi, și totodată ar crea un precedent periculos. Din păcate Tim
Cook nu știe că FBI a vorbit deja
cu un băiat din Obor, care pe lîngă
decriptare a promis că o să instaleze pe iPhone‑ul respectiv și
peste 1000 de manele cunoscute.

S

tephen Hawking
a declarat într‑un
interviu recent că
oamenii ar trebui să
se teamă mai mult
de capitalism decât de faptul că
roboții o să ne lase fără locuri de
muncă. Și pînă la urmă ce dacă
ne fură locurile de muncă? Să fie
sănătoși! Tot n‑o să ne întreacă
niciodată la pierdut vremea pe net
la serviciu.

— RADU C. CRAHMALIUC

Încăpățânarea
moarte n‑are

P

otrivit unui studiu, copiii încăpățânați au mai multe
șanse să reușească
în viață decât ceilalți. Asta desigur dacă supraviețuiesc copilăriei fără să fie
strânși de gât de părinții lor, pentru că sunt așa de încăpățânați.
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ascultă acest articol:

Smartphone‑ul
tâmpit

O

companie din New
York a lansat ZERO,
un smartphone care
nu face nimic, nici
măcar nu funcționează ca telefon. În schimb,
ZERO excelează în a fi o bucată
ironică de plastic pe care s‑o ții
în buzunar dacă vrei să te vindeci de tehnologie, sau dacă
vrei s‑arunci cu un obiect contondent după porumbei. Fără
să surprindă pe nimeni, pînă
acum s‑au vândut mii de bucăți.

Țițeiul lui
Eminescu

P

etrolul a ajuns atât
de ieftin încât foarte
multe nave de marfă
preferă să ocolească
Africa decât să mai
treacă prin canalul Suez. I‑auzi,
poate de‑asta durează și metroul
din Drumul Taberii atâta. Pentru
că era mai ieftin să‑l facă prin
jurul Africii.

Piața
telefoanelor e
mereu gravidă
Ecce
homeopatie

O
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echipă de cercetători
științifici a descoperit
că tratamentul homeopatic nu are absolut
niciun efect asupra
nici unei boli. Dar nu‑i nimic,
poate că mai există boli nedescoperite încă și atunci homeopatia o să ne dea la toți peste nas.

LG

a lansat G5,
un nou tip de
smartphone
modular cu
baterie detaşabilă. Și iată cum ne-am reîntors la tehnologia anului 2000,
când toate telefoanele puteau să
facă asta. Mai urmează s‑auzim că
Nokia a scos pe piaţă un telefon
sub formă de cărămdă și e clar:
am călătorit toţi în timp.

Tot ce-ai vrut să știi despre
Uber,
dar ți‑a
fost
lene să
cauți pe
Google
— RADU C. CRAHMALIUC

La început
a fost banul...

Când Garrett Camp și Travis Kalanick au pornit Uber în 2009 nu
erau nici săraci, nici studenți și, paradoxal, deși afacerea lor e cu mașini,
nici n-au avut primul sediu în garaj. Din contră, ambii erau deja milionari și destul de hârșâiți în domeniul start-up-urilor în Sillicon Valley.
Camp fondase StumbleUpon, o platformă de descoperit chestii pe net
pe care a vândut-o la Ebay pe 73 e milioane de dolari și apoi a răscumpărat-o. La rândul lui, Kalanick lansase, la începutul anilor 2000, Scour
Exchange, un serviciu peer-to-peer de transferat fișiere, pe care apoi
fusese nevoit să-l falimenteze ca să evite procesele cu marile companii
producătoare de film și muzică care-l acuzau de piraterie.
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Probleme
în paradis

“

Noi nu
ducem
oamenii cu
mașina, doar
intermediem
un serviciu
între
furnizori și
consumatori.
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Ca niște ciobani tehnologici
dintr-o Miorița futuristă, după ani
întregi de experimente în paradisul IT din San Francisco, Camp
și Kalanick se întâlniră și se sfătuiră cum să omoare piața cu un
model de afaceri noi: o aplicație
de mobil care să constituie interfața directă între oamenii care au
nevoie să ajunga undeva, și oamenii cu mașini care pot să-i ducă
acolo. “Dar asta înseamnă taximetrie!” au exclamat în cor mii de
voci revoltate. “Avem deja taximetrie”. Da, dar nu taximetrie 2.0, în
care orice om cu mașină și carnet își poate transforma mașina
în taxi, și toată interacțiunea, de
la comandă la plată, se face prin
intermediul aplicației de mobil. Vi
se pare familiar? Poate pentru că
fix conceptul pe care se bazează
orice serviciu peer-to-peer de
transferat fișiere. Fișierele nu
sunt stocate pe un server. Orice
om cu un calculator poate să-l
transforme în server.

Povestea merge
mai departe
Cu cea mai mare investiție pe care o prespune taximetria, mașina, scoasă din ecuație,
Uber și-a luat aplicația în brațe
și s-a extins repede și agresiv: a
pornit din San Francisco și începând cu mai 2011 s-a extins în câte
un oraș nou pe lună. În decembrie 2011 a intrat în Paris. În 2012 a
intrat în Toronto, Londra, Sydney
și Johannesburg, iar în 2014 au
urmat Seul și Dehli.
În iunie 2014, Uber a anunțat
că a reușit să strângă fonduri în
valoare de 1,2 miliarde de dolari,
iar compania e evaluată la 18,2
miliarde de dolari. Apoi a urmat
intrarea pe piața din China, care
a marcat nu numai un parteneriat
cu Badu, cel mai folosit motor de
căutare din țară, ci și o invazie în
peste 50 de orașe. Astfel, la sfârșitul lui 2015, Uber efectua peste
1 milion de curse zilnice numai în
China, adică 30% din toate cursele Uber din întreaga lume. Tot
la sfârșitul lui 2015, valoarea Uber
era evaluată la 62,5 miliarde de
dolari,

Încă de la început Uber a
fost privit cu scepticism. Întreg
modelul de afaceri amenință cu
dispariția taximetria, una dintre
cele mai vechi meserii din lume,
imediat după prostituție și politică. Până la urmă lumea a fost
construită pe imaginea boemă a
taxiurilor galbene new-yorkeze, a
celor negre londoneze, sau a loganurilor cu cruciulițe, manele și
miros de șaorma de la Pelicanul,
nu pe imaginea unui băiat într-o
mașină generică care-ți ia banii
de pe card.
Patronii firmelor de taximetri, sindicatele taximetriștilor
și guvernele din întreaga lume
s-au revoltat reclamând concurența neloială pe care o face Uber,
având în vedere că spre deosebire
de șoferii obișnuiți de taxi, șoferii de Uber n-au nevoie de licențe,
nu plătesc aceleași taxe și nici nu
trebuie să se conformeze acelorași reguli de siguranță. A funcționat. În aprilie 2014, Uber a fost
interzis în Berlin, deși în alte
orașe din Germania funcționează
bine-mersi, iar în iunie 2014, taximetriștii din Londra, Berlin, Paris
și Madrid au organizat
un miting comun
împotriva
Uber.

Tot
în iunie,
taximetriștii
din Paris au pornit
o
vânătoare de șoferi Uber
prin oraș, iar în decembrie Uber
a fost interzis în Spania. Un lucru
care îngreunează foarte tare lupta

Uberizarea

Fie că ne place sau nu am
intrat în epoca supereroilor.
Poate‑i din cauza nesfârşitei
crize economice, poate oamenii
sunt din ce în ce mai proşti, iar
poveştile cu supereroi din ce în
ce mai bune, poate c‑am ajuns
în stadiul în care relaţionăm mai
mult la poveştile întunecate de
la DC şi glumiţele colorate de la
Marvel, decât la dramele banale,
lipsite de supranatural. Oricum
ar fi, băieţii şi fetele cu mantii şi
izmene sunt aici şi imediat ce‑i
recuperează portofelul bătrânicii
ăleia de la hoţi, probabil o să vină
după al nostru.

autorităților locale cu
americanii e ambiguitatea cadrului legislativ în domeniu, precum
și grația de balerină pe care avocații Uber o dovedesc de fiecare dată.
Practic, deși face taximetrie, Uber
nu face taximetrie. Orice pledoarie a companiei începe inevitabil cu un dat din umeri: “Noi nu
ducem oamenii cu mașina, doar
intermediem un serviciu între
furnizori și consumatori. Ce fac
colaboratorii noștri e treaba lor”.

Crimă
și pedeapsă
Dacă la benzi desenate şi
produse licenţiate balanţa pare
în continuare relativ echilibrată,
la capitolul filme, adică cea mai
groasă felie de tort zilele astea,
DC Comics au nevoie de un supererou care să‑i salveze de omorul pe care‑l tot primesc de la
Marvel. Astfel, în ultimii 26 de
ani, Marvel au scos nu mai puţin
de 39 de filme, cu încasări totale
de 17,9 miliarde de dolari, în timp
ce DC Comics au scos doar 18, cu
încasări de doar 5,4 miliarde.

Medicast, de exemplu, e un
Uber pentru doctori. Dacă ai o
problemă medicală, care nu e o
urgență, poți să chemi un medic
specialist acasă, sau să faci o programare, prin simpla apăsare a
unui buton pe ecranul smartphone-ului. Din fericire serviciul nu-i
disponibil și-n România, pentru
că la câți doctori avem probabil
v-ați fi trezit cu Gabriel Oprea,
dar în alte țări pare să funcționeze.
Airbnb, probabil cel mai de
succes derivat Uber, le permite
oamenilor obișnuiți să-și închirieze temporar casele turiștilor
veniți în oraș la prețuri mult mai
mici decât hotelurile, hostelurile
sau pensiunile obișnuite. Bine, cu
ocazia asta își închiriază și vecinii și masa de bucătărie pe care
au făcut sex, dar asta e deja altă
poveste. Serviciul e disponibil în
mai mult de 34.000 de orașe și de
la deschidere a înregistrat peste
11 milioane de șederi, rata zilnică
fiind de de aproximativ 150.000.
Get my boat – e un Uber pentru bărci și ambarcațiuni si, așa
cum se laudă chiar proprietarii e disponibil în mai multe țări
decât Uber, aproximativ 140. Fie
că vrei să călătorești în jurul lumii
sau ești un pirat care tocmai și-a
pierdut corabia, Get My Boat te
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Cum funcționează
Uber
Uber își deschide șandramaua într-un oraș, de obicei un
birou cu câțiva oameni și începe
să facă publicitate agresivă serviciului în special în rândul publicului țintă, cel conectat la online.
Uber încheie contracte
de colaborare cu un număr de
șoferi (oameni obișnuiți cu permis și mașini) care sunt supuși
unei verificări preliminare și pot
dovedi că au niște mașini mai noi
de 2005 care nu prezintă un pericol pentru circulație.
pune în contact cu oamenii care
au bărci, momentan nu le folosesc
și ar vrea să ți le închirieze.
Wag – e un Uber pentru
plimbat câini. Ți-ai luat un buldog francez, că era la modă, și
acum v-ați certat? Deschizi Wag
și un om extrem de binevoitor iese să-ți plimbe dulăul prin
parc. Dacă-l rogi frumos poate-ți
plimbă și copiii cu ocazia asta.
Kitchen Service – e un Uber
pentru închiriat master chefi.
Te-ai săturat să ieși în oraș, vrei
să-ți impresionezi partenerul
cu o rață pe varză care să nu fie
varză? Descarcă Kitchen Service
și un chef vine la tine acasă.
Preferabil nu ăla enervant de la
TV. Sau ălalalt enervant. Ok, toți
sunt enervanți.
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Șoferii se înregistrează în
sistem și încep să bată străzile,
majoritatea o fac ca job part-time.
Utilizatorul își descarcă aplicația de mobil, își face cont și își
înregistrează cardul bancar de pe
care se vor face plățile.
Utilizatorul introduce în
aplicație adresa de la care vrea
sa fie luat și adresa la care vrea
să ajungă, i se face o estimare de
preț (prețul de bază e pe kilometru, la care se adaugă costuri suplimentare de timp, dacă
e foarte aglomerat).
În funcție de numărul de
momentul zile și de traficul de-afară, Uber folosește un algoritm
numit Price Surge ca să mărească
prețul curselor ca să atragă mai
mulți șoferi Uber în trafic. Dacă e
cazul, ești anunțat înainte să faci
comanda.

Utilizatorul vede în aplicație unde e șoferul Uber pe care
l-a agățat și în cât timp ajunge,
de obicei timpul preconizat fiind
considerat o glumă, de asemenea
vede numele șoferului, ratingul pe
care-l are, marca mașini și numărul mașinii.
Șoferul de Uber ajunge, utilizatorul se suie în mașina lui
nemarcată și își vede de treburile
lui, timp în care șoferul își vede de
treaba lui, întreabă dacă muzica e
ok, dacă traseul e ok și altele
Mașina ajunge la destinație. Utilizatorul salută și
coboară. Șoferul salută și pleacă.
Utilizatorul primește chitanța
cursei pe e-mail și banii îi sunt
luați direct de pe card. Utilizatorul
e rugat să-i dea un rating șoferului în funcție de cât de mulțumit
a fost, dacă i-a plăcut mecla lui,
dacă avea mașină mișto etc. În
funcție de ratingurile pe care le
primesc, șoferii de Uber primesc
sau nu bonusuri.

G A Z E TA S P OT U R I LO R

TELESHOPPING-UL,
CARTIERUL MIZERABIL
AL PUBLICITĂȚII

— MIHAI RADU

A

Ați văzut cum
sunt promovate la
m senzația că Teleshopping‑ul e partea aia a
Teleshopping aparapublicității care nu a vrut să evolueze, care la un
tele de fitness?
moment dat, cu milioane de ani în urmă a zis: “Bă,
Mai întâi îți sunt
io rămân aici! Dacă vreți, duceți-vă voi înainte,
arătați niște omușmie îmi place cum e aici!”
teni care încearcă să
facă exerciții cu alte
aparate, alea nașpa.
Prosteală mai mare în televiziune nu mai
Eh, imaginea e alb-negru. De
vezi decât atunci când apar Breaking News-uri ce e imaginea alb-negru? Dacă faci
la posturile de știri cu „Vezi cum vrea guvernul exerciții cu un aparat care nu e bun,
începi să vezi alb-negru?
să taie pensiile în ascuns!”
Oamenii care fac exerciții pe
Prima senzație pe care o ai când te uiți la aparatele astea „proaste”, care nu
Teleshopping este „Frate, asta e o reluare din sunt bune de nimic, se strâmbă.
anii ’70?”. Te gândești că, dintr-o greșeală, un Da, se schimonosesc de durere. Se
nene nebun din televiziune a băgat în direct îndreaptă de spate, dar nu mai pot
o casetă pe care a găsit-o într-un sertar. Totul de durere, fața le e crispată, trec
arată foarte prăfuit la Teleshopping, nu apar- prin momente groaznice.
ține acestei lumi, acestor vremuri. După care
Să facem o comparație: e ca și cum, dacă
îți apare pe ecran un număr de telefon. Oare iaurtul ar fi vândut la teleshopping, i-ai vedea
pe unii care beau un iaurt „obișnuit” și, după
e număr de fax, te întrebi?
ce iau două guri, cad și se zvârcolesc pe covor.

_
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Adică, te gândești: da, poate că alte aparate de făcut fitness nu sunt foarte bune,
totuși, nu poți să ai niște dureri îngrozitoare
făcând cu ele. Le-au testat înainte și oamenii
ăia, oricât de tâmpiți și incapabili or fi fost ei.
E greu de crezut că au zis: „Eh, nu-i nimic că
provoacă dureri insuportabile, le vindem oricum, oamenii sunt cretini, le vor cumpăra!”

_

Cei care sunt dați ca exemple
negative arată ca dracu. Nu doar
că sunt filmați alb-negru, dar ele,
femeile, sunt despletite, au fețe
căzute de zici că n-au dormit de
trei săptămâni, iar ei sunt chei,
îmbrăcați în maiouri de bunicuți
și au burțile revărsate. Sunt filmați
făcând exerciții cu aparatul ăla de
tortură într-un loc îngust, o garsonieră confort 14 din Berceni.
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Ceilalți, cei care fac exerciții
cu aparatul „bun”, ăsta pe care-l
vând ei, sunt undeva în fața unei
case superbe de pe malul oceanului. Filmarea e color, tipul are
mușchi, iar gagica n-are grăsime
decât poate între dinți, dacă a
mâncat o jumară înainte de filmări. Te întrebi: de ce naiba fac
exerciții pe un aparat în curte? Să
se uite vecinii? Se dau mari? Sunt
niște mega cocalari?

_

Să trecem la cuțite de bucătărie. Dacă te uiți la Teleshopping,
te gândești că o mare problemă
a umanității sunt cuțitele care
nu taie. Îți imaginezi că, de mii
de ani, oamenii se tot străduiesc să ascută niște cuțite, dar
nu le iese. În lumea
Teleshoppingului
marile probleme ale
omenirii, în ordine, ar
fi cam astea: cancerul, pe locul 13-14, apoi
mușchii de pe abdomen, pe locul 5-6, și
pe locul întâi cuțitele. Omul, cu o istorie plină de măceluri,
de războaie nimicitoare, de exterminări, eh, totuși, omul ăsta nu
a avut niciodată niște cuțite bine
ascuțite.
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Dar cuțitele care-ți sunt prezentate la Teleshopping trec dincolo de asta, de faptul că taie bine.
Îți este prezentat un cuțit care taie
dintr-odată un ananas, așa, fără
nici un efort. Apoi, același cuțit
trece printr-o doză de Cola. La
fel, foarte lejer. Serios, își dorește
cineva o astfel de armă în casă? Nu
cred că e cineva care vrea să aibă
în bucătărie un bisturiu…
La fel se întâmplă și cu storcătoarele de fructe. Sunt atât de
puternice încât poți să bagi în ele
piese de motor, obuze, roboți.
Face storcătorul ce face și scoate
din ele multă, foarte multă zeamă.
Apare un tip la 100 de ani care-ți
zice că el a trăit mult pentru că
a mâncat numai zeamă de-asta
scoasă de un storcător dement
care scoate foarte multă zeamă
din orice.
N-are rost să mai vorbim de
tigăi. La Teleshopping e o lume
care se învârte în jurul tigăilor minune. Tigăi de care nu se
lipește nimic, tigăi care păstrează
calitățile hrănitoare ale legumelor, tigăi care face carnea să fie mai fragedă
decât orice. Pur și simplu, îți este prezentată
ca fiind atât de importantă încât nu-ți poți
asuma responsabilitatea de-a ține în casă
ceva atât de important
pentru omenire. O
astfel de tigaie, îți zici,
trebuie ținută undeva, sub cheie,
de americani. E prea importantă,
e prea mișto, hai s-o folosim
altădată.

“

maximul
amuzament
îl încerci
când vezi la
Teleshopping
un soi de
carioci cu
care îți poți
acoperi o
zgârietură de
pe mașină.

_

Dar maximul
amuzament îl în
cerci când vezi la
Teleshopping un soi
de carioci cu care îți
poți acoperi o zgârietură de pe mașină. Ei,
bine, apare un cuplu
tânăr în fața unei case
superbe, cum ziceam,
pe malul oceanului.
Ea se uită în timp ce
el, zâmbitor tot, dă
cu carioca asta peste
o zgârietură de pe
aripa mașinii lui de
zeci de mii de dolari. El e mândru, ea zâmbește impresionată
de performanțele masculului –
nu face mare lucru, dă cu o cariocă - și în acel moment, în care
zgârietura dispare, aproape că se
crapă norii și de undeva din cer
coboară îngerii care-i zic tipului: „Bravo, coaie, ai făcut o super
treabă! Chiar e mare lucru să dai
cu o cariocă pe o zgârietură!”
Serios, o cariocă? Adică un
tip care are milioane de dolari
ca să-și ia o casă ca aia, o mașină
ca aia și o nevastă de-aia, umblă
pe la Teleshopping după o cariocă
atunci când își zgârie mașina?...

M I Z E R I A E B R ĂŢA R Ă D E A U R

CEL MAI URÂT DINTRE PĂMÂNTENI

S

ă fii urât pe internet nu-i mare brânză. Nici măcar nu
trebuie să faci ceva deosebit. Pur și simplu trebuie
să ai o conexiune funcțională la internet și automat unul dintre ceilalți oameni de pe internet te va
urî, pentru că așa funcționează internetul. Să fii cel mai
detestat om de pe internet însă e o performanță destul
de rară pentru că presupune că ai făcut ceva atît de nasol
încât oamenii de pe internet au renunțat pentru o clipă să
urască oamenii pe care‑i urau de obicei și s‑au concentrat
toți asupra ta.
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S

hkreli
și ulceli

Aici intră în scenă Martin Shkreli,
CEO‑ul de 32 de ani care a spart
norma la carne primită în frigi‑
der după ce în 2015 a cumpărat
drepturile pentru Daraprim – un
medicament folosit pentru trata‑
rea toxoplasmozei la bolnavii de
malarie, sau SIDA – și i‑a mărit
peste noapte prețul de la 13,5$ la
750$ spunînd că viața e nedreaptă
și tuturor ne e greu. Criticat de orice
ființă cu sînge cald, ba chiar și de
cîteva fără, de exemplu Donald
Trump, Shkreli a promis cîteva zile
mai târziu că va renunța la prețul
ridicol. Doar că peste două luni s‑a
răzgândit din nou și‑a declarat că
n‑are nici cea mai mică intenție să
renunțe la un drept care‑i aparține:
dreptul de a jepcări niște oameni
bolnavi.

$13.5
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$750

“

Shkreli
a continuat
să înființeze
fonduri și
companii [...],
principala lui
strategie fiind
să cumpere
drepturi
și patente
ale unor
medicamente
care tratează
boli rare

boli rare, cel mai probabil ca să‑și
vindece propria dorință de bani. Și
uite așa ne întoarcem la Daraprim.

O

mul împuțește
locul

Dincolo de nasul de Michael
Jackson în mizerie, reputația de
rechin de Wall‑Street și obiceiul de
a profita de pe urma suferinzilor,
Martin Shkreli e însă un tip ok. Doar
că nu e. Atunci când nu ia și pie‑
lea de pe oameni, Shkreli se joacă
foarte mult „League of Legends” și
„Dota 2” pe calculator. Atît de mult
încât în 2014 a oferit 1,2 milioane
de dolari pentru a cumpăra o echipă
de gameri profesioniști și în tim‑
e nu te omoară
pul ultimei razii FBI la el acasă, a
fost surprins în chiloți, transmițînd
te face mai bogat
live pe internet un meci de „Dota”.
Dar cine e cu adevărat Martin Probabil ăla e momentul în care
Shkreli și de ce până și Papa își toți bolnavii de HIV au răsuflat ușu‑
rați în același moment:
dorește să‑l scuipe în
„mamă, ce bine că banii
ochi? Născut la New
noștri nu se duc pe pros‑
York, într‑o familie
tii”. Deși la fel de bine
săracă de imigranți
ar putea să fie vorba de
albanezi, Shkreli s‑a
momentul în care ace‑
lăsat de liceu la 17 ani
lași Martin Shkreli a plă‑
și s‑a angajat stagiar la
o firmă de brokeraj de
tit 2 milioane de dolari
pe Wall‑Street, exact ca
pe un album unicat Wu
Tang Clan. Doar că ăia
în toate filmele ameri‑
n‑au fost bani aruncați
cane despre oameni
degeaba. E o investi‑
de succes. Mulțumită
ție de viitor. O fi costat
cîtorva mișcări cura‑
joase pe piața farmace‑
CD-ul ăla 2 milioane de
utică, a avansat extrem de rapid în parai, da’ dacă‑l atârni de oglinda
companie, iar în 2006 a plecat și de la mașină, câtă economie faci
și‑a înființat propriul hedge fund, evitând radarul?
Elea Capital Management, fond de
la care Lehman Brothers ar avea și
azi de încasat 2,3 de milioane de
dolari, dacă ambele instituții n‑ar
fi dat colțul între timp. Descurajat
foarte puțin de acest eșec, Shkreli
a continuat să înființeze fonduri și
companii într‑o veselie în următo‑
rii ani, principala lui strategie fiind
să cumpere drepturi și patente ale
unor medicamente care tratează

C

STUDIU DE HAZ

THE SHOW MUSK GO ON

M
— DAN PANAET

odelul de business al lui Elon Musk e
simplu: alegi o chestie pe care oamenii o credeau imposibilă sau de domeniul SF-ului și faci bani de pe urma
ei. Momentan, încearcă să impună
mașina electrică și să transforme
transportul spațial într-o inițiativă
profitabilă. A mai anunțat că vrea să
construiască un avion cu motor electric care decolează vertical și să pună
bazele primei colonii pe Marte. Toate
sunt business-uri foarte îndrăznețe,
în special dacă le compari cu modelul standard de afacere de la noi, care
constă în a deschide încă o covrigărie
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sau o agenție de pariuri pe aceeași
stradă din Drumul Taberei pe care
mai există vreo zece.

uman, transformând orice pensionar care merge să-și ia rețeta într-un
venerabil geniu al matematicii.

Probabil că, după mașina electrică
urmează mașina timpului, iar apoi
mașina timpului cu motor electric.

Ca să ajungă să aibă ca principali competitori în afaceri personaje din cărțile lui Asimov, Elon Musk a pornit
de jos. Mai exact, din poziția de copil.
Primii bani i-a făcut la 12 ani, atunci
când a vândut pe 500 de dolari un
joc scris în limbajul de programare
BASIC. În studenție, a organizat petreceri la care vindea băutură,
iar la 24 de ani, după ce
tocmai intrase la doctorat la Stanford, unde urma
să aprofundeze fizica aplicată, s-a hotărât să se lase
de școală, devenind imediat o inspirație pentru Gigi Becali,
finanțatorul Stelei având o slăbiciune
pentru toți oamenii care au reușit în
viață fără să se omoare cu studiul. E o

Oricum, lui Musk i-ar veni greu să fie
la fel de inovativ și îndrăzneț în mediul
de afaceri de la noi. În România, el
și-ar deschide o covrigărie care vinde
numai covrigi din făină
de grâu crescut pe Marte
sau ar înființa o firmă de
transport care îi duce pe
oameni din București în
Ilfov cu un decrepit microbuz electric. Pe segmentul
de farmacii de cartier, ar vinde numai
medicamente nootropice, din acelea
care potențează abilitățile creierului
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slăbiciune care rivalizează,
probabil, cu aceea pentru brânză.
Mai ales că și brânza a ajuns celebră în toată lumea fără să fi terminat o facultate.
Interesul lui Musk pentru colonizarea spațiului izvorăște dintr-o chestie specifică oamenilor
de afaceri. Pur și simplu, vrea ca
omenirea să-și diversifice portofoliul de investiții. I se pare îngrijorător și riscant că am investit,
ca specie, totul într-o singură
planetă, care ar putea deveni un
mediu ostil dintr-o mulțime de
motive. Dacă Pământul devine de
nelocuit, omenirea o să dispară,
pentru că nu are nicio variantă
de rezervă. Asta l-a motivat pe
Musk atunci când a fondat compania SpaceX, cu gândul de a trimite oameni pe Marte și a extinde
civilizația noastră ca pe un lanț
de shaormerii Dristor. Acum,
SpaceX valorează câteva miliarde
de dolari, are aproape
5.000 de angajați,
produce vehicule
spațiale de lansare
și efectuează zboruri
către Stația Spațială
Internațională.
Dorința lui Musk de a
salva omenirea și de
a împiedica dispariția speciei noastre
e atât de mare încât
îl face să pară un tip
insensibil. Nimic nu
i se pare mai nasol
decât moartea omului, ca specie. Din
cauza asta, toate
problemele cu care
se confruntă acum
omenirea – foamete, boli, sărăcie,
violență, războaie
– i se pare chestii
mărunte. Evident,
aici poate începe o
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lungă discuție filosofică despre etică și drepturi individuale, însă putem remarca, din fugă,
că empatia nu e punctul forte al lui Elon Musk.
Încearcă să-i copilului sudanez care n-a mai
mâncat de trei zile și care riscă să moară din
cinci motive diferite că mai importantă decât
orice este colonizarea spațiului cosmic.

“

Celălalt
proiect amplu
al lui Musk este
Tesla Motors,
compania
producătoare
de mașini
electrice

Celălalt proiect amplu al lui Musk este Tesla
Motors, compania producătoare de mașini
electrice care face simultan două chestii foarte importante. În primul
rând, scoate pe piață mașini
electrice, care protejează
mediul înconjurător
și ar putea pune capăt
dependenței noastre de
petrol. În al doilea rând,
Tesla infirmă acea teorie conspiraționistă care
spune că motorul electric a fost deja perfecționat, însă există interese
economice prea mari pentru a fi
comercializat pe scară largă. Mașinile
Tesla sunt încă relativ costisitoare, au o autonomie redusă și-s bune pentru deplasări doar
dacă ai treabă într-un loc cu stații de alimentare. Și nici cifrele companiei nu arată foarte
bine deocamdată. Anul trecut, CNBC anunța
că Tesla Motors pierde 4.000 de dolari pentru
fiecare mașină pe care o vinde. Asta înseamnă
că Elon Musk ar face o mișcare bună dacă ar
angaja la vânzări niște băieți care nu sunt în
stare să convingă niciun cumpărător. Dealtfel,
e și ușor să nu vinzi o mașină Tesla. Costă de
la 80 de mii de dolari în sus și are o autonomie mai mică de 500 de kilometri.
Musk jonglează momentan cu mai multe proiecte, chestie care-l face să pară un Marius
Moga al lumii afacerilor. Te întrebi de unde
atâta energie. Evident, sigur, n-ar reuși să se
ocupe de toate proiectele astea utopice dacă
nu și-ar optimiza mereu programul zilnic
și n-ar fi dependent de muncă la fel cum e
dependent de jocuri pe calculator un adolescent luat la întâmplare. Lucrează cam 14 ore
pe zi și își împarte săptămâna între SpaceX și
Tesla Motors. Două zile și jumătate stă (mă rog,
vorba vine că „stă”) în Los Angeles, acolo unde
se ocupă de colonizarea spațiului cosmic, iar
două zile și jumătate și le petrece în Palo Alto,
California, unde încearcă să pună capăt supremației mondiale a petrolului. În weekend stă cu
familia, pentru că și aici are mult de lucru. Elon
Musk e tatăl a cinci copii, pe care încearcă probabil să-i deprindă cu pasiunea pentru mașinile
silențioase, lente și prietenoase cu mediul.

I E Ș I R E LA M A R E A B R I T A N I E

TO BREXIT,
OR NOT TO BREXIT
— MARIA OPREA

Brexitul a agitat liderii europeni recent la
Bruxelles, dar între timp lucrurile s‑au mai
calmat, decizii au fost luate, putem doar să
aşteptăm referendumul din iunie din Marea
Britanie prin care se decide cum se schimbă
Uniunea Europeană.
Toată povestea cu referendumul a început în 2013, cu un stunt de PR politic. David
Cameron, cu doi ani înainte să fie reales
prim-ministru, ca să se asigure de suportul
tuturor conservatorilor, a scos pe masă promisiunea unui referendum de ieşire din UE până
la sfârşitul lui 2017. Ajutat un pic de popularitatea ideii de independenţă absolută pe care
ar avea-o Marea Britanie în afara conducerii
străine de la Bruxelles în rândul populaţiei britanice, Cameron a abordat Consiliul European,
cu o criză a refugiaţilor rulând pe fundal, şi
apoi s-a întors acasă cu ceva să atragă cetăţenii de partea Uniunii.
Premierul, în primul discurs ţinut în
Parlament după înţelegerea de la Bruxelles,
le-a explicat aleşilor că n-a venit cu mâna
goală, are un buchet de patru reforme europene şi le-a povestit cu ce s-a ocupat două
zile la Bruxelles.
Mai întâi, s-a stabilit că Marea Britanie e
specială, sub ameninţarea unui referendum,
ameninţare care mai stă în picioare până în 23
iunie. Serios, într-un “policy paper” publicat
în februarie de guvernul de la Londra, în care
explică poziţia lor pe tema Brexit, e un capitol
02 / mar 2016
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care se cheamă „statutul nostru
special într-o UE reformată”. Din
nefericire, Cameron a ţinut să facă
mişto de România în document şi
a subliniat că Marea Britanie nu e
în spaţiul Schengen şi că nici nu
vrea să intre vreodată, plus că nu
respectă deciziile de la JAI.
Practic, Marea Britanie nu
mai trebuie să dea bani dacă se
mai întâmplă „o Grecie”, dar nici
nu poate fi discriminată pentru
că nu e în zona euro, iar pentru
asta fiecare stat membru trebuie
să scoată un dosar cu şină şi să
facă act adiţional la tratatul de
aderare. Bonus, apare un mecanism pe care orice stat membru care nu e în euro poate să îl
declanşeze dacă se îngrijorează
din cauza deciziilor din zona euro,
adică premieri sau preşedinţi care
pot merge cu petiţii la preşedintele Consiliului European.
A doua reformă e despre
competitivitate şi presupune mai
puţină birocraţie, mai puţine taxe
pentru servicii, energie, treburi
digitale şi eforturi pentru noi tratate comerciale cu economii mari,
adică mai multe TTIP.
Apoi Marea Britanie vrea mai
multă putere în statele membre,
adică Parlamentele naţionale pot

bloca o parte din legislaţia europeană, plus revizuirea legislaţiei
actuale, tot local. La fel şi securitatea naţională, care tot acasă se
decide. Cel mai important, când
vine vorba de azil şi migraţie, se
stabileşte naţional. Mai exact,
deciziile de la Bruxelles se aplică
sau nu, devin opționale. În cazul în
care se întreabă cineva, România
a fost de acord cu Marea Britanie
până aici.
A patra propunere britanică a revoltat tot estul Europei,
inclusiv la Bucureşti am zice că
„aproape” s-a ajuns la o discuție
publică pe tema asta. Britanicii
nu mai vor să plătească beneficii sociale nebritanicilor. Au
ajuns la concluzia că muncitorii europeni care ajung în Marea
Britanie, după ce se bate în cuie
toată negocierea asta, ar putea fi
împiedicaţi să aibă acces la beneficii sociale timp de patru ani.
Mecanismul poate fi declanşat
în caz de urgenţă şi poate să fie
activ maxim şapte ani. Copiii care
au părinţi în Marea Britanie, dar
stau acasă la Focşani cu bunicii,
primesc alocaţii la fel ca restul
copiilor de pe scară, nu ca la
Londra. Regulile nu pot fi fentate prin căsătorii cu britanici şi,

în sfârşit, deportările să fie mai simple dacă
supuşii reginei se simt ameninţaţi de europenii de rând.
România a avut o poziţie fermă aici
şi, după discuţii „foarte dificile (...), atenție”, să-l citez pe negociator în persoană,
Klaus Iohannis, a obţinut ca românii care
sunt deja în Marea Britanie să nu fie afectaţi
de retragerea beneficiilor. Dacă
ne grăbim un pic, până se face
referendum şi intră în vigoare,
putem să plecăm să luăm şomaj
Uniunea
la Londra.
Europeană
Cu alocaţiile, altă victose destramă
rie. Copiii care iau alocaţii în
România, că au părinţi în Marea
politic mult
Britanie, să stea liniştiţi până
mai puţin
în 2020, că vor lua aceiaşi bani.
spectaculos
Preşedintele a mai negociat în
Consiliu şi partea cu libera cirdecât spaţiul
culaţie şi a obţinut „justificări
Schengen
solide” în cazul deportărilor.
„Vreau să subliniez că
România a obținut acest lucru
prin negocieri foarte aplicate și
foarte bine pregătite, altfel decât
alții care au vorbit poate un pic
mai mult și au obținut poate ceva
mai puțin”, a transmis românilor
Iohannis de la Bruxelles.
Concluzia la îndemână după
Consiliu este că David Cameron
a luat de la Bruxelles cât să liniştească euroscepticii de acasă şi

“

că negocierile au fost în mare parte un succes, cu ceva cârcoteli din est. Preşedintele
Consiliului European, Donald Tusk, s-a asigurat că iese totul bine la centru şi a dat o
tură prin teritoriu, înainte de Consiliu. S-a
deplasat într-o zi la Iohannis, la Cameron și
Hollande, i-ar a doua zi la Tsipras, Sobotka
și Merkel.
Concluzia mai pe termen lung e că
orice alt stat membru poate să pretindă
că e special şi să scoată referendumul pe
masă, după ce agită un pic spiritele eurosceptice pe acasă. Astfel, Uniunea Europeană
se destramă politic mult mai puţin spectaculos decât spaţiul Schengen şi printr-un
tipic şi greoi proces birocratic împănat cu
multe discuţii.
Bine, Uniunea se poate destrăma şi mai
spectaculos, dar pentru asta trebuie să se
decidă Brexit la referendumul din iunie,
iar asta poate să i se datoreze primarului
Londrei, Boris Johnson, coleg de partid cu
premierul. Mai exact unei dureri de cap
pe care Boris a avut-o după ce s-a întors
Cameron de la Bruxelles, anunţând că nu
crede să mai poate face ceva să-şi schimbe
decizia şi l-a felicitat pe Cameron pentru că a
făcut „tot ce a putut”. Lucrurile s-au romanţat un pic şi Cameron l-a rugat pe Boris
Johnson să se întoarcă de partea Uniunii,
numind votul pentru exit „un pas în întuneric”. Mai sunt şi alţii prin cabinetul şi partidul
premierului care votează pentru Brexit, dar
nu la fel de populari ca primarul Londrei.
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De asemenea, simpaticul politician Nigel Farage, preşedintele
UKIP şi remarcat la nivel european
de pe vremea când era europarlamentar – partidul său obţinând
un rezultat foarte bun la alegerile
europarlamentare, vrea ieşirea din
Uniunea. Farage este cunoscut la
noi pentru declaraţiile despre
“grupări criminale cunoscute” din
România care au mers în Marea
Britanie pe fondul liberei circulaţii.
De fapt, pe migranţii din România
şi Bulgaria e bazată campania UKIP.
Sondajele arată că votul din iunie o
să fie la fel de palpitant ca la referendumul cu Scoţia, dându-i totuşi
câştigători pe pro-europeni, la un
procent distanţă.
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BUENA VISTA
ANTISOCIAL
CLUB
— MIHAI -ALEXANDRU ILIOAIA
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raig, fostul coleg
de cameră din
facultate al lui
Ted Cruz, acum scenarist
la Holly wood, și-a făcut
un ritual din a posta pe
Twitter o dată la câteva
luni despre cât de mult
îl urăște pe Cruz, iar ca
să asigure că nu e vorba
despre diferențe ideologice a precizat că „am destule probleme cu politicile
lui, dar sincer, personalitatea lui este atât de oribilă, încât formează 99%
din motivele pentru care îl
urăsc. Dacă ar fi de acord
cu mine în legătură cu
absolut orice subiect, l-aș
urî doar cu 1% mai puțin”.

Ca să înțelegi de ce Ted Cruz
sădește sentimente atât de puternice în cei care îl cunosc – și se
pare că aproape toată lumea care
îl cunoaște împărtășește opinia lui
Craig – trebuie doar să te uiți la o
poză cu el. Oamenii ca Ted Cruz
sunt motivul pentru care conspiraționiștii cred că lumea e condusă de extratereștrii reptiloizi.
Expresia „nu-și mai încape
în piele” poate fi folosită literal în
cazul lui Ted Cruz, ca o descriere foarte bună a aspectului său
fizic. Fiecare expresie facială a sa
pare să fie produsă de o serie de
electrozi invizibili conectați direct
pe ten mai mult decât un mod de
a arăta altor ființe umane sentimentele pe care le trăiește. Dacă
se face vreodată un remake al
primului film Men in Black, Ted
Cruz e candidatul perfect pentru
rolul extraterestului ăla care fura
pielea oamenilor și o purta ca pe
un costum.
În mod surprinzător, modul
în care arată nu e nici măcar în
top 5 cele mai respingătoare
chestii despre el. Vorbim despre un politican care se opune
atât de tare accesului săracilor
la servicii medicale încât a comparat Obamacare, legea care ar
fi oferit acces la asigurări medicale câtorva milioane de americani, cu Germania nazistă și a
orchestrat o blocare a activităților guvernului care a costat 24
de miliarde de dolari în încercarea de a opri aceeași lege. Ted
Cruz e atât de urât de absolut
toată lumea din jurul lui încât are
dificultăți foarte puternice în a
găsi orice fel de suport din partea
colegilor săi, că de prieteni nici
nu poate fi vorba. Există filmări
cu el stând în mijlocul Senatului
după un vot în plen, în timp ce
toată lumea din jurul lui îl ocolește și încearcă să nu facă contact vizual. Nu e de mirare, având
în vedere că duce o campanie
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poster care vizează
atragerea votanţilor
din segmentul tânăr
electorală atât de murdară încât a
apelat până și la lansarea de zvonuri false despre contracandidați
în care susținea că au renunțat
la candidatură, un șiretlic care
l-ar fi impresionat chiar și pe Ion
Iliescu prin 1990.
Un paradox ambulant
al partidului Republican, în
mod tradițional conservator
și anti-imigranți, Ted Cruz s-a
născut în Canada dintr-un tată
cubanez și o mamă americancă,
ceea ce e exact genul de chestie pe care Donald Trump o să o
exploateze în încercarea de a-l
categorisi ca „ne-american” în
următoarele săptămâni. Faptul
că Ted e prescurtarea numelui
său real, Rafael, e în egală măsură
adorabil – pentru mine - și terifiant - pentru baza de vot conservatoare din Sud care se uită
suspicios până și la albii care
mănâncă cam multe tortilla, d-apăi la un cubanez.

Cu toate astea, Ted Cruz se
plasează pe locul doi în sondajele
de opinie pentru nominalizarea
republicană, după Trump, reușind
chiar să îi sufle primul victoria în
Iowa, primul stat care organizează alegeri parțiale. Faptul că un
canadian de origine cubaneză pe
care toată lumea îl urăște e considerat unul dintre cei mai viabili
candidați ai partidului Republican
dovedește ori că majoritatea conservatorilor americani au o frică
de Trump atât de mare încât l-ar
pune și pe Obama președinte a
treia oară, ori că acel cabala secret
al extratereștrilor reptiloizi chiar
are o influență mult mai mare
decât te-ai aștepta asupra politicii globale.
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PRIMA DOAMNĂ NU SE
UITĂ NICIODATĂ
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nul trecut pe vremea
asta, la începutul campaniei electorale care
pare că se lungește la fiecare
ciclu, era atât de sigur că Hillary
Clinton o să primească nominalizarea democrată încât nimeni
nu voia să se înscrie măcar în
cursă. De ce să îți consumi timpul și fondurile pentru o chestie
la care nu ai nici cea mai mică
șansă? E ca și cum ai încerca să
intri în lotul olimpic de săritură
triplă când atleții profesioniști
au fost aleși deja și și-au și cumpărat bilete de avion pentru Rio.

Motivele pentru care Hillary
era un pariu atât de sigur sunt
numeroase: Bărba-su e unul dintre cei mai populari foști președinți din ultimele decenii, în 2008
a pierdut doar pentru că s-a creat
fenomenul Obama, iar experiența
sa de secretar de stat pe politică
externă o recomandă ca alegerea naturală pentru cei care vor
să vadă continuarea reformelor
externe ale lui Obama, ca îmbunătățirea relațiilor cu Cuba și Iran.
Din păcate pentru ea, atunci când
votanții chiar au început să fie
atenți au găsit că mai toate aceste
avantaje ale ei vin cu niște note de
subsol foarte importante. Faptul
că ea și Bill au primit peste 150 de
milioane de dolari ca plată pentru
discursuri de-a lungul carierelor
lor, adesea pentru întâlniri ale
bancherilor de pe Wall Street, nu
pică foarte bine cu cei care cred
că dacă primești atât de mulți bani
de la maniacii care aproape au
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aruncat lumea în aer acum câțiva
ani, nu o să fie prea ușor să te
faci că nu ești acasă când
o să îți bată la ușă.
Mai mult, toată
campania ei părea
bazată mai mult pe
rezultatele generate
de focus grupuri și
analiști de media
decât pe convingeri
politice, lucru care a
devenit din ce în ce
mai transparent și mai
obositor pentru votanții
care vor altceva în Casa Albă
decât o strategie de comunicare într-un deux-piece colorat.
Problemele lui Hillary au început
când Bernie Sanders, un moșneag
socialist din Vermont și-a lansat
campania în ceea ce avea toate
șansele să fie o chestie jenantă
pentru el, dar moșul autentic a
început să adune la marșurile lui
toți democrații care erau sătui
de cum își schimbă Hillary poziția după ce îi spun consilierii.
Popularitatea lui Bernie în rândul tinerilor e uneva în jur de 85%,
ceea ce probabil o face pe Hillary
să își dorească să poată seduce pe
cineva de 22 de ani la fel de ușor
ca bărbatu-su.
Bântuită de două scandaluri
din timpul mandatului de secretar
de stat – atacul asupra ambasadei
din Benghazi și faptul că folosea
un server privat de email pentru
informații ultra-secrete – supremația ei a început să se zdruncine
mai ceva ca mobila din Biroul Oval
pe vremea președenției lui Bill. În
anul ce a urmat, Hillary Clinton a

alunecat în sondaje până în punctul în care a scos un egal chinuit
în Iowa și și-a luat-o urât în New
Hampshire, primele state din alegerile primare. Acum campania
ei încearcă să se repoziționeze ca
challenger, poveste pe care nici
măcar susținătorii ei nu o înghit,
chestie pentru care nu poți să-i
blamezi, știind cum ultima oară
când o tânără a înghițit ceva emis
de un Clinton s-a lăsat cu scandal.
Nominalizarea partidului Democrat pentru președenție se va juca, se pare, până în
ultima etapă și cu Bernie Sanders
aproape la egalitate cu ea la nivel
național în sondaje, orice se
poate întâmpla. Deși nominalizarea ei era considerată inevitabilă, campania lui Hillary Clinton
din momentul ăsta seamănă mai
mult cu articolul de față: neamuzantă, plină de greșeli și referințe
ieftine la scandalul Lewinski și cu
un final brusc și nesatisfăcător.
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CIFRE CARE NE-AR PUTEA
SCHIMBA VIAȚA
— SIMONA RĂDOI
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Ai auzit‑o de nenumărate ori în ultima periodă:
efectele schimbărilor climatice se fac simțite pretutindeni tot mai puternic de la an la an sub forma fenomenelor meteorologice extreme, cu urmări tot mai grave
pentru economie și societate. O spun toți cercetătorii,
organizațiile non‑guvernamentale și chiar și prezentatorii buletinelor meteo. Ce trebuie să faci tu? Nu avem
o listă personalizată, dar vei putea trage singur concluziile după ce vei citi materialul de mai jos.

2 grade Celsius
La finalul anului trecut, după sute de
dezbateri între specialiști, negocieri și proteste, majoritatea statelor lumii și‑au luat

angajamentul în cadrul
Acordului Climatic de la
Paris că vor reduce emisiile de gaze cu efect de
seră, pentru a limita
efectele schimbărilor
climatice. Acordul va
obliga părțile semnatare să limiteze, până la
sfârșitul secolului, creșterea temperaturii medii
globale la cel mult 2 grade Celsius. Pentru ca
prevederile lui să devină obligatorii din punct
de vedere juridic, statele membre ONU trebuie
întâi să îl ratifice. Procesul ar urma să aibă

loc până în 2020. În plus, acordul va intra în
vigoare doar dacă 55% dintre state îl ratifică
și doar pentru statele care îl ratifică.
În februarie 2016, Asociația Americană
pentru Ştiinţă Avansată trage și ea un semnal de alarmă: peste 5,5 milioane de decese
premature au fost cauzate, în 2013, din cauza
poluării aerului, iar mai mult de jumătate dintre aceste decese s-au înregistrat în China şi
India. Printre principalele cauze, se numără
exploatarea cărbunelui, responsabilă pentru
moartea a 366.000 de persoane doar în China.
Până în 2030, se estimează că se vor înregistra
alte între 990.000 şi 1,3 milioane de decese
din această cauză.

“

Sfaturi pentru tine:

Nu încălzi locuința
mai mult decât este
necesar: 18-20 de
grade.

Instalează izolatoare
termice

Mânâncă mai puțină
carne și alege produse ecologice

Revoluția energetică
Scenariul [R]evoluția
Energetică schițează un plan
global pentru un viitor economic
sustenabil, un viitor al energiei
regenerabile și arată cum putem
să evităm un dezastru climatic.
A fost dezvoltat de Greenpeace,
încă din 2005 și este actualizat periodic, alături de specialiști de la Institutul de Tehnică
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[R]evoluția
Energetică
presupune
o abordare
în trei pași a
tranziției de
la un sistem
energetic
poluant,
bazat pe
combustibili
fosili și
energie
nucleară, la
unul orientat
către surse
curate,
regenerabile

Termodinamică de la Centrul
Aerospațial German (DLR) împreună cu peste 30 de oameni de
știință și ingineri de la universități, institute și reprezentanți ai
industriei energiei regenerabile
din toată lumea.
[R]evoluția Energetică presupune o abordare în trei pași a
tranziției de la un sistem energetic poluant, bazat pe combustibili fosili și energie nucleară, la
unul orientat către surse curate,
regenerabile: eficiența energetică,
schimbarea modului de producere a energiei și transportul eficient energetic.

Creșterea eficienței energetice este rezultatul implementării unei serii de măsuri ce permit
optimizarea relației dintre cantitatea de energie consumată și
produsele și serviciile obținute.
Obiectivul de eficiență se poate
atinge prin măsuri și investiții în
tehnologie, management, educație și obiceiuri de consum. În ceea
ce privește schimbarea modului
de producere a energiei, în centrale electrice mari, este recomandată îndreptarea spre un sistem energetic descentralizat,
folosind resurse regenerabile locale, precum
vântul, soarele sau energia geotermală. În
România, spre exemplu, conform celor mai
recente date disponibile, din aprilie 2015, 3%
din puterea netă instalată vine din energie
solară, 15% energie eoliană, 31% hidroenergie,
18% din hidrocarburi, 26% din cărbune, și 7%
din energie nucleară.

Sfaturi pentru tine:

Folosește transportul
în comun

Zboară cu avionul
doar atunci când e
necesar

Folosește bicicleta și
mergi mai mult pe jos

Transportul eficient energetic presupune,
așa cum o spun toți hipsterii, construirea sistemelor eficiente de transport public și folosirea automobilelor și camioanelor eficiente etc.
Nu degeaba, în ultimii ani, economia colaborativă a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă
chiar și în cele mai tradiționale societăți (vezi
companiile de car sharing).
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Cărbune
Conform unui raport realizat
de Agenția Europeană de Mediu în
baza datelor din 2009, România
era al șaselea poluator industrial
din Europa, cea mai mare amenințare pentru mediu și sănătate
fiind expunerea la particulele în
suspensie. Emisiile poluante provenite din instalațiile industriale
ale României au generat în total
costuri medicale, împreună cu
alte costuri externe (reprezentând costuri generate de activitatea termocentralelor, care însă nu
se regăsesc pe facturile de energie, nici în costurile operatorilor
de termocentrale, ci revin indirect societății: prejudicii generate
în agricultură, costuri de sănătate,
anumite costuri de mediu etc.),
de 4,7 – 10,3 miliarde de euro. În
2010, poluarea provenită de la
centralele pe cărbune din Uniunea
Europeană a scurtat viețile europenilor cu un total de 240.000 de
ani de viață, ceea ce corespunde
unui total de 22.000 de decese
premature, conform raportului
Ucigașul silențios al Europei.

între două scenarii energetice:
unul de referință, în care sectorul energetic evoluează în ritmul actual și un scenariu orientat
spre energie din surse regenerabile și eficiență energetică. Astfel,
din comparația celor două scenarii rezultă o serie de avantaje în
favoarea[R]evoluției Energetice,
precum un plus de 6.000 de
locuri de muncă între 2010-2030,
reducerea costurilor de combustibil, prin eliminarea treptată a
folosirii combustibililor fosili și
a celui nuclear, o mai bună securitate energetică, prin reducerea dependenței de importuri și,
bineînțeles, un mediu
mai curat – până în
2050, România ar
putea emite CO2 la un
nivel de doar 7% față
de emisiile din 1990.
Până în 2050, aplicând scenariul propus de Greenpeace,
România ar putea
reduce cererea finală
de energie cu 40%.
De asemenea, până
... până
în 2050, România ar
în 2050,
putea fi alimentată cu
energie regenerabilă
România ar
în proporție de 84%,
putea emite
folosind tehnologia
CO2 la un
disponibilă în prezent. Viitorul sună
nivel de doar
bine, nu?
7% față de

Sfaturi pentru tine:

“

Alege dușurile rapide
în locul băilor

emisiile din
1990.

Revenind la [R]evoluția
Energetică, în ceea ce privește
România, studiul face o paralelă

Spală la temperaturi
joase
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Instalează-ți panouri
solare

Darea în plată și
luarea în chirie
— MIHAI RADU

L

egea dării în plată a fost un scandal în toată regula. Culmea,
de partea băncilor în tot acest timp s-a aflat constant BNR.
Mugur Isărescu a fost mai vocal și mai aspru în declarații
decât oricare dintre managerii băncilor din România.

La început, în prima formă a legii, s-au despăr‑
țit două mari teme de discuție. Prima temă: de ce
dacă cineva ia un credit cu ipotecă, să fie urmărit
când intră în incapacitate de plată și să fie executat
de bancă cu alte bunuri sau cu poprire pe salariu?
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A doua temă: de lege vor profita marii dez‑
voltatori imobiliari care vor avea posibilitatea să
pună băncilor în brațe cartiere întregi cu locu‑
ințe goale – poate neterminate -, cartiere cu care
banca nu va avea ce să facă.

O întrebare fără răspuns s-a năs‑
cut în acest punct al discuției: de ce
ar renunța cineva la o casă pentru
care a plătit un avans și, foarte pro‑
babil, niște ani de rate? Fără discu‑
ție, avem de-a face cu un moment
mai mult decât dificil prin care trece o familie
care ajunge să ia o astfel de decizie. Băncile par
să fi văzut un soi de bucurie de partea clientu‑
lui care, de ce oare?, abia aștepta să scape de
casă ca să locuiască undeva cu chirie sau, de ce
nu?, pe stradă.

[ 37

“

Mai mult decât atât, dacă vor‑
bim de o „epidemie” a renunțării
la case, este evident că societatea
trece printr-o mare criză, că oame‑
nii și-au pierdut locurile de muncă
etc. În astfel de cazuri, să te îndrepți
împotriva acestor oameni pentru
a-ți recupera creditul nu este doar
o cruzime, ci o problemă care ar
trebui să țină de siguranța națio‑
nală. Zeci de mii de oameni – unii
cu copii, nu-i așa? – se vor găsi fără
locuințe.
În principiu, adevărata discuție
era dincolo de bănci, dincolo de un
interes de biznis, și trebuia purtată pentru înțe‑
legerea unor astfel de situații excepționale. În
fapt, băncile s-au concentrat pe recuperarea unui
eventual prejudiciu, ca și cum, de partea sa, nu ar
trebui să-și asume nici un risc. Repet, e greu de
crezut că băncile pot rămâne neatinse, cu marja
de profit intactă în momentul în care întreaga
societate trece printr-o mare criză.

BNR,
cea care ar
fi trebuit să
reglementeze
spațiul
creditării, nu
a intervenit cu
nimic.

deși ar avea posibilitatea să plătească pe mai
departe rate la propria casă! S-ar duce deci să
stea undeva cu chirie. Chirie pe care și-o permit
și care, evident, nu are cum să fie mai mică decât
rata creditului.
Am putea să mergem pe firul amenințărilor.
Băncile, zic ele, vor pune un avans foarte mare
pentru credit ipotecar. Să zicem 30%, să zicem
35%. De-aici se poate ajunge la o spirală în care
tot cei aflați în clasa de mijloc sau în clasa de
jos vor avea de pierdut. Este clar că dacă foarte
puțini își vor permite să-și cumpere o casă, chi‑
riile vor sări. Cum spuneam, de fiecare dată se
uită un lucru: oamenii tot trebuie să stea undeva.
Astfel, speculatorii imobiliari, alungați acum
din Legea dării în plată, vor reintra în cărți pe
piața chiriilor.

Pe scurt despre poziția BNR
Vinovată, foarte vinovată, rămâne în peisaj
atitudinea BNR. Să nu uităm poziția de non-com‑
bat în fața măsurilor de austeritate ale Troicii și
să ne amintim că băncile au renunțat la clauze
abuzive abia după ce mai mulți oameni care
au luat credite ipotecare s-au unit și au dat în
judecată băncile. Însă în tot acest proces, BNR,
cea care ar fi trebuit să reglementeze spațiul
creditării, nu a intervenit cu nimic. Nu a făcut
altceva decât să ia act de decizia Înalte Curți de
Casație și Justiție.
Să ia act și-acum de Legea dării în plată.

Dar, culmea, nu asta s-a întâmplat în cazul
creditelor în franci elvețieni? Ba da, exact ace‑
lași lucru.
Legea în prima sa formă a fost trimisă înapoi
în parlament de președinte. Într-adevăr, dezvolta‑
torii imobiliari ar fi putut profita de pe urma legii
și cei pentru care fusese de fapt făcută legea ar fi
rămas, pe mai departe, fără o plasă de siguranță.
Dar, cum ziceam, e vorba de plasa de sigu‑
ranță pentru niște oameni care, după ce au plă‑
tit avans și rate pentru o casă, rămân fără un
loc unde să stea.

Amenințările băncilor
Noua formă a legii îi scoate din schemă pe
dezvoltatori și limitează suma cre‑
ditului la 150 de mii de euro.
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Nu a fost de ajuns, băncile își
continuă amenințările: vor să ridice
pragul avansului, limitând astfel
accesul la creditare. E un fel de șan‑
taj. Un șantaj care are la bază o pre‑
misă incredibil de tâmpită în logica
sa: niște oameni ar considera că e
mai bine să rămână fără locuință,

A N A L I Z A B I C I C L I S TA

UN SFERT DE LITORAL E DE VÂNZARE,
IAR ALT SFERT E DE ÎNCHIRIAT

C

— LIVIU IANCU

umpărate ca active imobiliare sau pur și simplu
din naivitate de om bogat sau din orgoliu, pentru
că a te lăuda cu un hotel nu e puțin lucru, aproape
jumătate dintre unitățile de cazare de la mare au fost scoase
la vânzare sau la închiriere. Asta nu înseamnă că se și vând,
pentru că proprietarii cer pe ele sume pe care cei interesați
să cumpere le consideră obscen de mari.
Prin 2006-2007, când economia duduia și inves‑
titorii aruncau cu banii așa cum arunca Tăriceanu,
pe atunci premier, cu salariile în bugetari, cele
mai la modă investiții erau hotelurile. Oameni
care făcuseră bani din vânzarea de apartamente,
din agricultură și din orice altceva, s-au gândit că
e mai practic să bage banii într-un hotel, decât
să-i țină la bănci. Calculul era simplu: cumperi,
horelul nu consumă prea mult și produce bani,
iar peste câțiva ani îl vinzi mai scump pentru
că prețul imobiliarelor crește de la o zi la alta.
N-a trecut mult, însă, și peste economie a duduit
criza financiară, care a prăbușit prețul imobi‑
liarelor și, implicit, al hotelurilor. Cei care au
02 / mar 2016

cumpărat în București,
n-au fost chiar atât de
ghinioniști. Hotelurile
din Capitală și-au
găsit mereu clienți și,
mai lin sau mai potic‑
nit, au mers pe plus.
La mare, însă, lucurile
s-au complicat: cu un
sezon de doar trei luni,
dintre care una poate
fi ploioasă ca la tropice, dar nu la fel de căldu‑
roasă, cu angajați care te fură dacă nu stai zi de
zi cu ochii pe ei, investitorii de la malul mării
s-au trezit că lucrurile nu merg atât de bine pre‑
cum își calculaseră inițial.
Cel mai mare eșec l-a avut, paradoxal, cel mai
mare proprietar de hoteluri și cel mai experimen‑
tat, Josef Goschy. Proprietarul celui mai mare lanț,
Unita, cu 25 de hoteluri, a pus ochii pe fosta Perlă
a litoralului, complexul Amfiteatru, Panoramic,
Belvedere din Olimp, și s-a împrumutat de 30 de
milioane de euro de la bănci ca să-l cumpere. Un
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an mai târziu a venit criza, iar Goschy s-a
trezit cu un hotel care nu mergea și cu credite
pentru care le plătea băncilor doar dobânzi de
peste două milioane de euro pe an. A scos com‑
plexul la vânzare mai întâi cu 60 de milioane de
euro, dar nimeni n-a luat în serios anunțul, iar în
anii care au urmat și-a redus pretențiile la 30,
25 și mai nou 20 de milioane de euro. Goschy,
investitorul de 87 de ani, spune că de data asta
chiar va vinde și își va acoperi datoriile la bănci,
care au coborât între timp la 20 de milioane de
euro, după ce a mai vândut din hotelurile din
țară și a acoperit o parte din datorii. În paralel,
el a scos la vânzare și alte două hoteluri pe care
le are în Cap Aurora, Safir și Onix.
Goschy nu este singurul rechin care n-a reușit
să se adapteze la țărmul Mării Negre. Și Gabriel
„Puiu” Popoviciu a scos la vânzare hotelul Neptun
din stațiunea care îi poartă numele și pe care-l
cumpărase în 2007 de la AVAS cu șapte milioane
de euro, exact cât cere acum pe el. Popoviciu a
închis în 2008 hotelul pentru modernizări, și așa
a rămas, închis și nemodernizat, ca multe alte
hoteluri din Neptun, stațiunea de la mare care
astăzi, poate, arată cel mai rău.
Recent, și hotelurile Parc și Ambasador din
Mamaia, pe care un fost viceprimar al Constanței,
Aurel Burnaru, le-a făcut la începutul anilor 2000
cadou copiilor săi, Florin Butnaru și Daniela
Dzogoliuc, au fost scoase la vânzare cu 12 mili‑
oane de euro, respectiv 10 milioane de euro.

“
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O altă
categorie de
investitori
[...] a găsit
o soluție de
compromis:
închiriază
hotelul pentru
câțiva ani
unora care
poate se
pricep mai
bine să îl
conducă.

hotelului și numărul de camere, și
îl lasă pe cel care a închiriat să se
ocupe de tot.

Alături de ele, alte zeci de hoteluri
de pe litoral, multe dintre ele în sta‑
țiunile din sud, dar și din Mamaia,
au ieșit la vânzare cu prețuri care
sar de câteva milioane de euro și
ajung la peste zece milioane. Surse
din piața de turism spun că și Gică
Hagi ar vrea să vândă hotelul Iaki
din Mamaia, dar doar dacă cineva îi
oferă un preț bun. „Hotelul merge,
produce bani, așa că Hagi nu e
foarte disperat să-l vândă”, au mai
spus sursele citate.
Din zecile de hoteluri scoase la
vânzare abia dacă sunt câteva care
fac obiectul unei tranzacții. Printre
norocoși s-a numărat și BCR, care
deținea de mai multă vreme hote‑
lul Bicaz din Mamaia și pe care a
reușit să-l vândă în urmă cu câteva
luni. Cu opt milioane de euro, câș‑
tigați după ce au vândut compa‑
nia care producea condimente și
ingrediente pentru prăjituri, Alex
& Comp către Fuchs și Dr. Oetker,
doi frați din Galați, Dan și Cătălin
Alexandrescu, au fost dispuși să plă‑
tească în jur de cinci milioane de
euro pentru Bicaz. Hotelul a fost
modernizat și va fi redeschis la 1
mai, iar tema în jurul căreia se va
învârti funcționarea lui este cea din
seria „Pirații din Caraibe”.
O altă categorie de investitori, care
fie nu reușesc să vândă, fie nu vor,
a găsit o soluție de compromis:
închiriază hotelul pentru câțiva ani
unora care poate se pricep mai bine
să îl conducă. Hotelierul își ia suma
pentru un an întreg, care poate fi
între 100.000 de euro și 300.000
de euro, în funcție de poziția

Dacă sunt unii dispuși să plătească
acești bani, înseamnă că hote‑
lurile de la mare chiar îi produc
într-o vară. Dacă nu plouă prea
tare, românii se înghesuie din 15
iunie până pe 15 august pe litoral.
Cu oameni care vin la mare în sin‑
gura lor vacanță din an, pentru care
strâng bani multe luni și uneori o
plâtesc în rate, hotelierii care știu
să-și gestioneze afacerea câștigă
într-un sezon câteva sute de mii de
euro. Dar pentru asta trebuie să stea
acolo și să-și petreacă vara cu olte‑
nii și moldovenii pasionați de mici,
manele, Cătălin Crișan și Gheorghe
Gherghiu.

POVEȘTI DE INSUCCES

CRIZA

— ANDREI CRĂCIUN

Mi s‑a dus buhul, prieteni, că
umblu toată ziua‑bună ziua prin lume.
E un buh nefondat. Cică trăiesc mai
mult prin aeroporturi și aeronave, de
la o destinație la următoarea, culegând
harfe (n.m. – situație care provoacă,
la om, râsul) de prin orașe, doar pentru a le repovesti la următoarele opriri.
Fals, prieteni, fals! Zvonuri și calomnii. N‑am mai pus piciorul pe pământ
străin de aproape două săptămâni,
de când am vizitat în Regat poarta
Palatului Buckingham, al Majestății
Sale Regina Elisabeta a II‑a a Marii
Britanii.
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“

Și cum stăteam eu așa, tremurând sub
vântul crunt de pe Tamisa, chiar în inima cartierului financiar londonez, unde pozam frumoase sedii de bănci (ca să știu de cine să mă
feresc), deodată îl văd.
Măi, să fie, zic, n‑are cum să fie, el e răposat, l‑a plâns toată presa românească. Mă uit,
mă codesc, mă învârt, mă zbat interior. Mă,
el e?! Vreau să‑i sar la beregată și să îi susur
în ureche: „Dă‑mi banii, pungașule!”. Vreau să
tabăr pe el, să‑l pun la pământ și să încep să
îi car balcanic.
Deodată, totuși, simt că îndoiala îmi
învinge în suflet. Mă, n‑are cum. E mort. Dinu
Patriciu, prieteni. El este acela. Marele nostru
antreprenor și filantrop. Mi‑a fost patron și
mi‑a murit dator, după ce m‑a ținut cu lunile
nemâncat. Dator mi‑a murit. Nu mult, vreo
trei mii de lei. Nu mult pentru el. Eu de banii
ăștia trăiesc trei luni, huzurind, la mine‑n
mahala, în Tei. Pot mânca uneori chiar și două
mese pe zi.
Și cum stăteam așa, la răscruce, ca
Raskolnikov, îl aud vorbind pe cetățeanul suspectat. Nu era, domnule, el! Era un pakistanez
oarecare. Bine că n‑am sărit în cârca bietului
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Elvețienii
își încheiau
șlițurile
și râdeau
zgomotos.
„Der grosăn
krisăn”.

nevinovat. Dar asta
mi‑a adus aminte
de toți patronii mei.
Mulți au fost, puțini
au mai rămas! Mă
rog, nu erau chiar ai
mei, căci n‑am apucat să fiu și eu gazetar
de casă, sclavete, dar
erau patronii instituțiilor de presă
pe unde am trudit la talpa ziarelor
câștigând cinstit o pâine amară.
Cel mai om era un patron
elvețian. Înalt, nesfârșit, fost
baschetbalist, pesemne. Ne‑am
cunoscut într‑un club de noapte,
unde venise să aniverseze împlinirea de către compania dumisale a peste o sută de ani de viață
și succese. Am fost și eu prezentat – să vadă și domnul elvețian
cum arată un mic ziarist român.
Și când spun mic, chiar asta vreau
să spun. Sunt minion, n‑am ajuns
în viață, nici la 1,70. N-am avut
banane în copilărie. Sunt optzecist. M‑am scuzat față de patron
că arăt așa cum arăt. I‑am spus
și eu cuvintele: „Eastern Europe,
you know…”. Elvețianul s‑a aplecat de șale și mi‑a strâns mâna.
Am fost foarte fericit. Cu alt
patron n‑am mai dat mâna. Avea
o mână fină, rafinată, de iubitor
de artă.

Apoi, m‑am îndreptat spre
toaletă. De acolo, precipitându‑se, văd că iese un bun prieten
de‑al meu, care nici una‑nici două
nu mă mai lasă să‑mi satisfac
mica nevoie trupească. Mă trage
într‑un colt și‑mi comunică: o să
fie rău!, prăpăd!, văzuse cu ochii
lui mari directori financiari elvețieni ai companiei noastre râzând
în timp ce se deșertau în pisoare.
Râzând și strigând că o să vină
„der grosăn krisăn” (n.m. – așa
a înțeles omul, prietenul ăsta al
meu). Marea criză financiară globală. Nu i‑am dat crezare. „Fugi,
bă, de aici, cum să vină așa ceva la
noi în țară?! De unde?”.
Prietenul meu m‑a îndemnat, ca un Platon, să intru eu
însumi în WC‑ul bărbaților și să
mă conving. Am intrat. Așa era.
Elvețienii își încheiau șlițurile și
râdeau zgomotos. „Der grosăn
krisăn”. Și, de prost ce‑am fost,
tot n‑am crezut.

— VLAD VLĂDULESCU
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ROMÂNII AU EXPERIMENT

MI-AM LUAT O
IMPRIMANTĂ 3D
ȘI NU AM AVUT
CE FACE CU EA
— MIHAI BUCIUMAN
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Sunt obsedat de gadgeturi. De mic am crescut cu reviste de tehnologie și
mi-am dorit să țin în mână fiecare produs revoluționar imediat ce a apă‑
rut. Am pus ban pe ban ca să îmi iau primul walkman cu casetă. Mi-am
construit singur calculator. Am stat la coadă pentru iPod. Mi-am rupt de la
gură pentru o tabletă. Toate au fost tehnologii de care m-am bucurat mii
de ore pentru că aveam nenumărate lucruri de făcut cu ele. Genul ăsta de
entuziasm a ținut până când mi-am luat imprimantă 3D.

“

Hype‑ul imprimantelor 3D a început
în 2013. Fanii open‑source‑ului și
ai hacking‑ului au declarat‑o teh‑
nologia disruptivă a deceniului.
Pentru că îți permite să fabrici în
propria ta casă orice pe baza unor
matrițe, mai exact a unor fișiere
ce conțin modele 3D ușor partaja‑
bile pe Internet. Voiai să downloa‑
dezi o mașină? Imprimanta 3D ne
tentează să credem că putem face
tocmai asta. Mai mult, proiectele
noastre din lumea fizică pot fi par‑
tajate cu milioane de utilizatori în
repozitoare de modele 3D care pot
fi descărcate gratuit sau pe bani de
oricine oriunde în lume.

Am
petrecut apoi
două zile
încercând să
mă gândesc
ce mai merită
printat.

Cel mai mult m-am distrat
instalând imprimanta

Cel mai bun lucru? Imprimantele 3D
au fost declarate ca o tehnologie cu
auto‑replicare, adică o imprimantă
3D poate printa o altă imprimantă
3D și toți o să fabricăm pentru pri‑
eteni imprimante 3D.

Mi‑am luat o imprimantă mid‑range
de 500 de euro. Am comandat‑o din
UK. Nu o să menționez marca aici
fiindcă este irelevant. Important
este că imediat ce am primit‑o am
tăbărât pe ea să o despachetez și
să o instalez. Nevastă‑mea asista
și ea curioasă la inaugurarea teh‑
nologiei care avea să ne aducă
o groază de lucruri noi, gra‑
tuite în casă.

Fiecare cu mica lui rețetă, impri‑
mantele 3D ar fi trebuit să fie ca
un fel de țuică sau vișinată făcută
în casă cu care te mândrești când
mergi în vizită: “Am făcut cu nevas‑
tă‑mea în week‑end, e după o rețetă
pe care am învățat‑o de la un cuplu
care stătea cu noi la all‑inclusive
în Turcia...”.

I‑am găsit un loc de cin‑
ste pe o masă de lucru.
I‑am trecut rolele de plas‑
tic multicolor prin bobinele
care aveau să îl transforme
în materie lichidă. I‑am instalat
soft‑ul de modelare 3D. Și am dat
cu nesaț comandă să printeze capul
lui Darth Vader.

Trei ani mai târziu și niciun prieten
cu imprimantă 3D nu mi‑a dăruit și
mie un “pui”. Replicarea imprimante‑
lor e greoaie, în primul rând pentru
că oamenilor le e destul de lene să
muncească pentru prieteni dar și
pentru că imprimantele 3D de serie
sunt mult mai fiabile.

Am petrecut apoi două zile încer‑
când să mă gândesc ce mai merită
printat. Am făcut un Buddha mic și
un cub din jocul Portal. Pe care
l‑am și dat cadou la cineva. Însă
nevasta mă pisa la cap să
fac ceva util “doar de asta
ai dat 500 de euro pe
ea, nu?”

Mai mulți producători au lansat
versiuni de desktop pe la 300‑400
euro. Imprimanta 3D este acum un
bun de consum de masă, atât de răs‑
pândit încât producătorul de jucă‑
rii Mattel a scos o variantă pentru
copii.
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Așa că am căutat disperat
pe internet “lucruri printate 3D
utile” (în engleză și, în dispe‑
rare, și în germană). Am des‑
cărcat un model de cârlig de
sacoșe. L‑am folosit o săptă‑
mână dar s‑a rupt. Și apoi m‑a
lovit o criză de inspirație.

Era o perioadă grea,
încercam să facem
un copil
Se pare că nu poți să faci mai nimic
util din plastic topit. Un dop anal,
sigur, poate și un dop de chiuvetă.
Dar aproape orice idee îmi venea
descopeream că obiectul respectiv
există la un magazin de obiecte de
plastic chinezești făcute de 100 de
ori mai bine și la un preț derizoriu.
Imprimanta mea a stat 3 luni nefo‑
losită până în acea zi când m-am
hotărât să-l fac pe Tinel. Era o peri‑
oadă grea. Încercam de
ceva timp să facem un
copil și nu reușeam.
Chestia asta băgase
ceva distanță între noi.
În una din serile nedor‑
mite am descărcat
modelul 3D al unui
băiat desenat în mod comic de un
francez. L-am imprimat și i-am retu‑
șat detaliile. Tocmai mă ridicam să
merg la culcare când Tinel (așa îl
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poreclisem) a sărit în fața mea. „Hey,
stai așa, unde mergi? Mă lași aici
singur? Fă-mi măcar un scaun!”
What?! Mi-am frecat ochii și am
băut jumătate de sticlă de apă.
Făptura prinsese viață și nu îmi
venea să cred. Mai mult,
era și impertinent! „Fămi o minge boss, că mor
de plictiseală. Și o coș‑
melie în care să stau și
eu pe scaunul meu, nu fi
bulangiu.”
Am descărcat ca nebu‑
nul mese, scaune, mingi de fotbal.
Toate modelele astea erau liber dis‑
ponibile pe Internet. Mai mult, erau
colecții întregi de mobilier designer
modelate 3D.
Cu fiecare chestie pe care i-o
făceam Tinel devenea mai impli‑
cat în mica sa lume modelată 3D. Își
aranjase micul apartament în timp
ce eu sculptam alte obiecte. Și-a
bătut gardul de șipci imprimat 3D
în baza de carton a „curții” pe care
i-o pregătisem.

Cel mai mult s-a bucurat când a
început să dea în minge. Alerga
după ea ca nebunul iar eu, din
când în când, i-o împingeam cu
degetul spre poartă.
Dar apoi s-a întâmplat tragedia.
Tinel a căzut și si-a rupt un picior.
Degeaba am încercat să îl lipesc
- plasticul ăsta nu prinde bine cu
superglue. Iar când am încercat
să-i imprim altul nu a putut să și-l
miște. Spunea că nu este “magic”.
Se crăpa de dimineață și am înce‑
put să plâng. Tinel m-a văzut și
s-a târât înspre mine ca să mă
privească în ochi. “Hei, hei, nu mai
plânge. Ai făcut tot ce ai putut.
Mai mult decât trebuia chiar. Te-ai
străduit să faci din imprimanta
asta ceva ce nu e realizabil. Eu nu
sunt un băiat adevărat. Sunt doar
un model de plastic imprimat la
a 10.000-a iterație.
Imprimanta 3D este super utilă
și va schimba lumea. Dar nu
este un bun de consum în masă.
Fără cunoștințe practice un om
de rând nu poate să facă mare
lucru cu ea.
Un electronist bun poate să
fabrice carcase și butoane pentru
gadgeturile sale. Să pună un con‑
troller Arduino într-un termostat
de exemplu. Un maestru fierar
poate să imprime un mâner pen‑
tru cuțitul său de oțel japonez. Un
inginer poate scoate rotițe pentru
proiectul său de robotică.
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Chiar și medicii pot folosi imprimanta pen‑
tru a produce proteze, măști și echipament de
protecție customizate pe bio-caracteristicile
purtătorului.
Dar tu ești un om simplu. Fiecare chestie pe
care vrei să o faci există deja la un preț foarte
ieftin pe piață.
Nu plânge pentru ce nu ai putut avea. Lumea nu
stă într-o imprimantă 3D. Bucură-te de alte gad‑
geturi. Și nu mai fuma atâta iarbă.”
Tinel a încremenit la fel de subit cum a prins
viață. Nevasta m-a găsit de dimineață uitân‑
du-mă în gol la căsuța de păpuși la care lucra‑
sem toată noaptea în camera plină de fum de
plastic ars. “Hai să dormi.” mi-a șoptit “Hai, că
ești obosit.”
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M U N Ț I I PĂ D U R E A L I P S Ă

Protejează pădurea!
Mă rog, ce mai e din
ea...
— IRINA BRANDABUR
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Situația pădurilor din România este
îngrijorătoare. Vestea bună e că nu va mai
fi îngrijorătoare pentru mult timp. Vestea
proastă e că asta se va datora lipsei pădurilor.
O analiză Greenpeace România indică faptul
că ritmul de degradare a pădurii se menține
la 3 hectare pe oră, iar numărul cazurilor de
tăieri ilegale a ajuns la o medie de 62 pe zi, în
2013 și 2014.
Greenpeace
România pune la dispoziția celor care vor
să se implice pentru
protejarea pădurilor un ghid care
ajută la identificarea
tăierilor și transporturilor ilegale de
arbori. Ghidul, disponibil pe www.greenpeace.ro, conține
o serie de informații
și pași concreți pentru cei care observă
zone despădurite sau
afectate de tăieri de
arbori și pentru cei care vor să verifice legalitatea transporturilor de lemn. Din păcate
este tot ce poate face un ONG, din fericire e
bine că ceva totuși se face.
Ghidul cuprinde noțiuni silvice de bază
pentru o bună înțelegere a domeniului și
oferă indicii și soluții pentru identificarea
și sesizarea delictelor silvice. Acest ghid este
un prim pas, un instrument care îndeamnă la

responsabilizare și acțiune. Greenpeace are
în lucru o platformă online pentru trimiterea
sesizărilor forestiere către autorități.
„Primim foarte multe sesizări referitoare la tăierile de arbori, iar prin acest
ghid dorim să îi ajutăm pe cei care vor să se
implice activ în protejarea pădurilor, pe cei
care întâmplător dau peste o zonă despădurită și nu vor să treacă mai departe indiferenți. Ghidul cuprinde un model de sesizare
către autorități, care să conțină informațiile necesare începerii unei investigații. Cu
cât vor fi mai multe perechi de ochi informați în pădure, cu atât va fi mai greu pentru cei care vor să comită abuzuri,” declară
Valentin Sălăgeanu, coordonator de campanii în cadrul Greenpeace România.
Cunoaștem discursul autorităților: se va
schimba legislația, se vor lua măsuri, se vor
investi bani în gărzi de mediu. Doar că între
timp, revenim la cifrele crude: 3 hectare de
pădure dispar pe oră. În timp ce citiți asta,
imaginați-vă sunetul unei drujbe, efectul este
mai intens.
De asemenea, ghidul oferă informații
despre ce este și cum se utilizează Radarul
Pădurilor. Îndemnăm pe toată lumea să folosească acest instrument sunând la 112, pentru
că orice apel contează. Odată trimisă sesizarea, Garda Forestieră are obligația să investigheze și să deschidă un dosar, iar acest fapt
înseamnă presiune suplimentară pe sistemul
de control.

3.351
7,36%

3.538
7,77%

Acest ghid a fost elaborat împreună
cu experți din domeniul silvic, organizații partenere dar și cu ajutorul voluntarilor
Greenpeace România, care s-au alăturat campaniei de protejare a pădurilor.
„Am început să construim acest ghid
plecând de la constatarea că silvicultura
este un domeniu vast și complex și că există
o lipsă acută de informație utilă
care să fie disponibilă publicului
larg interesat. Sunt foarte multe
nuanțe, pentru că, de exemplu,
există lucrări silvice perfect
legale dar care arată ca o agresiune față de pădure pentru o persoană care nu are cunoștințe de
specialitate. Am inclus în Ghid
toate informațiile de bază pentru a putea identifica o posibilă
tăiere ilegală și am realizat un
glosar de termeni silvici pentru
o mai ușoară orientare în terminologia de specialitate,” adaugă
Valentin Sălăgeanu.

5.851
12,85%

Campioni la
omorât copaci

“

între timp,
revenim la
cifrele crude:
3 hectare de
pădure dispar
pe oră.

Județele care au înregistrat
cel mai mare număr de cazuri
de tăieri ilegale sunt: Argeș 5.851
cazuri, (12,85% din totalul cazurilor la nivel național), Bacău 3.538
cazuri, (7,77%) și Mureș 3.351
cazuri, (7,36%). Județul Argeș a
înregistrat cel mai mare număr
de cazuri de tăieri ilegale identificate de autorități și în perioada
2009-2011: 6.458 de cazuri.
Să nu uităm că pe aceste
meleaguri e un gust aproape bolnav pentru Cartea Recordurilor.
Să nu exagerăm, zic, să-i lăsăm
pe alții să fie campioni la gatere
și drujbe.
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CE SE MAI AUDE CU
MAȘINA TIMPULUI
— MIHAI -ALEXANDRU ILIOAIA

O criptă ușor de trecut cu vederea din cimitirul Brompton din Londra este în momentul ăsta una dintre cele mai disputate morminte din lume. Locul de veci al unei aristocrate care a murit în 1849 pare să fi fost construit de către Joseph Bonomi, sculptor
și egiptolog excentric din perioada victoriană și nu a mai fost deschis de mai bine de
o sută de ani, cheia fiind dată dispărută în condiții misterioase. Motivul pentru care
un grup de englezi se chinuie atât de mult să facă rost de o copie a cheii care să le
permită să intre în cavoul unei femei moartă de peste 150 de ani e, de fapt, foarte
simplu: Cripta este considerată de unii ca fiind o mașină a timpului funcțională, un
fel de TARDIS mai morbid pe care l‑ar fi avut Doctor Who dacă era mai goth.
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eși legile fizicii nu exclud posibilitatea călătoriei în timp,
adevărul e că știm atât de
puține lucruri despre cum funcționează cu adevărat timpul, că
asta nu înseamnă foarte mult. De
curând, un grup de fizicieni canadieni și egipteni au propus ideea

conform căreia timpul nu ”curge” și
nu se deplasează în nicio direcție,
ci este format dintr‑o serie infinită
de momente statice și clar definite,
în mod asemănător cu o animație
formată din desene individuale care
se succed cu viteză, dând iluzia mișcării. Deși asta implică o anumită

limitare a existenței într‑un punct
temporal sau altul, e de fapt o descoperire care dă speranță celor care
speră să poată călători prin timp la
un moment dat, oferind posibilitatea stabiliri unor puncte fixe în timp
care să funcționeze cam ca firimiturile lui Hansel și Gretel.
Unul dintre cele mai puternice argumente împotriva posibilității deplasării prin timp e lipsa
completă de călători în timp din
istorie sau din timpurile noastre.
Dacă călătoria în timp va fi posibilă în viitor, trecutul și prezentul
ar trebui să fie plin de bogătani a

V E N I Ţ I D E L U AŢ I M A Ş I N Ă !

“

la Richard Branson care să se dea
cu parapanta deasupra bătăliei de
la Termopile sau să schimbe istoria
aztecilor când își uită ochelarii de
soare în vreun templu.
Cunoscutul om de știință și
Mesia al epocii roboților ce va să
vie Stephen Hawking a încercat să
testeze practic limitele acestei probleme și a organizat în 2009 o ditamai petrecerea pentru călătorii în
timp, pe care a anunțat-o a doua
zi. Nimeni nu a venit. Concluziile
comunității științifice au fost împărțite între cei care considerau că
experimentul demonstrează lipsa
unui viitor cu tehnologie de călătorie în timp și cei care au mai fost
la petrecerile lui Hawking, știu cât
de plictisitorul e când începe s‑o
povestească pe aia cu interpretarea Copenhaga a mecanicii cuantice, și nu sunt surprinși că nu s‑a
dus nimeni.
Bineînțeles, există două scenarii în care lipsa călătorilor în
timp nu înseamnă automat lipsa
tehnologiei viitoare. Prima ar fi că
viitoarele experimente
cu călătoria în trecut
au fost atât de periculoase și dezastruoase
din punctul de vedere
al cauzalității, creând
efecte neașteptate asupra realității, încât călătoria în trecut a fost
interzisă sau, cel puțin,
puternic regularizată și
efectuată doar de către
organisme autorizate,
care știu să fie discrete.
A doua variantă ar fi conceptul conform căruia călătoria în timp va fi
posibilă doar între punctul în care
aceasta este descoperită și viitor. La
fel cum nu poți să iei metroul spre
undeva nu a fost construită o stație,
la fel să nu poți călători într-o perioadă care nu are tehnologia necesară de a primi călătorii. Lucrările
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la metroul din Drumul
Taberei sunt considerate de anumite siteuri
conspiraționiste ca un
experiment de anvergură care încearcă să
demonstreze acest
model, iar rezultatele
încep deja să apară
prin „expandarea”
celor trei ani preconizați inițial.
A existat chiar
idea că activitățile de
la CERN, care au culminat cu descoperirea
bosonului Higgs, ar fi
piatra de temelie a peronului ce
va permite călătoriile în timp. Mai
mult, cele câteva accidente care au
avut loc la CERN și care
au amânat considerabil descoperirea particulei lui Dumnezeu au
fost descrise de anumite
zone mai ezoterice ale
comunității științifice
ca încercări din viitor
de sabotare a proiectului. Faptul că unul dintre
aceste accidente a fost
provocat de o pasăre
care a scăpat o bucată
de baghetă în acceleratorul de particule demonstrează că
deși istoria e scrisă de învingători,
viitorul va fi scris de aceiași oameni
care au scris desenele animate cu
Wile E. Coyote și Road Runner.
Cu toate astea, cea mai probabilă cauză pentru care tehnologia
călătoriei în timp nu pare să fi fost

deși istoria
e scrisă de
învingători,
viitorul
va fi scris
de aceiași
oameni care
au scris
desenele
animate cu
Wile E. Coyote
și Road
Runner.

inventată în viitor nu ține de limitele legilor fizicii, ci de cel mai uman
motiv cu putință. Rasa umană reușește probabil să se autodistrugă
înainte să înțeleagă natura adevărată a timpului.
În final, e clar că anul viitor pe
vremea asta vom ști cu siguranță
dacă distrugerea rasei umane vine
înainte sau după descoperirea mașinii timpului, șansele scăzând vertiginos cu fiecare zi în care Donald
Trump nu este lichefiat de un pistol laser tras de un străin misterios
care dispare fără urmă în urma asasinatului.
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Top 5 dispozitive
care vă pot veni de hack
— RADU C. CRAHMALIUC
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ajoritatea reprezentărilor grafice ale hackerilor prezintă un
băiat cu glugă neagră, care stă
pe întuneric în fața unui monitor de calculator pe care rulează
grafica din Matrix. Conform descrierii ăsteia
până și Cristian Tudor Popescu ar putea să fie
un hacker, care intră la tine în calculator și

îți șterge toate filmele comerciale de pe hard
cu filme de Tarkovsky. N‑am putea opri hackerii pur și simplu interzicând glugile negre pe
stradă? În realitate hackerii sunt niște băieți
mai puțini dramatici, care dacă chiar vor ceva
de la tine pot să‑ți facă o bucurie folosind
un simplu telefon mobil. Și apropo de asta,
să spargi calculatoare în ziua de azi a ajuns

o chestie demodată, numai hackerii bătrâni
o mai fac, de dragul tradițiilor și obiceiurilor populare, hackerii tineri sunt cu ochii pe
altele, nu de alta dar mai există foarte puține
obiecte în jurul nostru care să nu fie legate la
internet. Așa că stați cu ochii pe

:

T
O

Mașină

k, dacă ai o Dacie Papuc pe GPL, din 1997,
șansele să ți‑o hack-uiască cineva sunt
destul de mici. Or fi hackerii ăștia nenorociți,
dar nu sunt nebuni. În schimb, pe măsură ce
mașinile noi devin tot mai deștepte, iar șofe‑
rii lor tot mai tâmpiți, șansele ca peste cinci
ani cineva să-ți fure mașina, cu tot cu tine
în ea, sunt destul de
mari. Anul trecut, de
exemplu, niște băieți
să spargi
au reușit să oprească
de la distanță un Jeep
calculatoare
pe autostradă, în doi
în ziua de
pași și trei mișcări, nu
azi a ajuns
înainte de a se juca
cu ștergătoarele,
o chestie
aerul condiționat și
demodată.
de a pune Salam în
difuzoare. A fost doar
un test sponsorizat
de o revistă de pro‑
fil, iar băieții respec‑
tivi au avut mașina la
dispoziție 6 luni ca să
se joace cu ea, totuși
cine știe ce‑o să se
întâmple peste 5‑10 ani când toate mași‑
nile se conduc singure? Companiile produ‑
cătoare de automobile ne asigură cu nimic.
Mașinile pe care le fac sunt super sigure și
în niciun caz nu au softuri ascunse care să
indice un consum diferit față de cel real.

“
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Tracker-ul de
fitness

rackerul de fitness a devenit
un fel de bicicletă staționară
a zilelor noastre. Toată lumea își
ia unul pentru că vrea să slă‑
bească, și are impresia că
singurul motiv pentru care
n‑a slăbit până acum e lipsa
trackerului de fitness. Partea
proastă e că bicicleta stațio‑
nară puteai măcar s‑o folosești
pe post de umeraș după ce pier‑
deai lupta cu fitnessul și kilogra‑
mele. Partea și mai proastă e că
fiind dispozitive care se conec‑
tează prin Bluetooth, trackerele
de fitness sunt foarte vulnera‑
bile la interceptări. Cercetătorii
de la universitatea din Toronto
au reușit, de exemplu, să spargă
zeci de trackere doar plimbân‑
du‑se prin mall cu un telefon în
mână. Și dacă numărul de calo‑
rii consumate, numărul de pași
sau orele de somn dormite sunt
informații care teoretic nu prea
merită furate, în schimb locația
purtătorului și toate locurile prin
care a fost în ultima vreme consti‑
tuie informații destul de sensibile,
mai ales dacă‑ți minți nevasta că
lucrezi până târziu.

A

Televizor

șa cum chiar Samsung își
avertizează clienții în docu‑
mentația tehnică a noilor sale
Smart TV‑uri cu funcție vocală:
„Luați în calcul faptul că orice
discuție privată sau informație
personală înregistrată de televi‑
zor, cu ajutorul funcției de recu‑
noaștere vocală, va fi transmisă
unei terțe părți”. Cu alte cuvinte:
„Dragă, vorbește frumos cu tele‑
vizorul că altfel ne dă în gât”.
Nu doar telefoanele ne înregis‑
trează și dau pe mâna SRI-ului,
acum și televizorului i‑au cres‑
cut urechi. „De ce să ne temem?”,
vor spune unii. „N‑avem nimic de
ascuns!”. Evident, nimeni n‑are
nimic de ascuns. Totuși, dacă
într‑o seară vreau să am o dis‑
cuție mai intimă cu televizo‑
rul dat pe Antena 3, sau îmi
place să recit idei de mili‑
oane de euro prin casă, de
ce trebuie televizorul să mă
înregistreze? Nu poate și el
să se ducă în camera lui, sau
să iasă la o bere cu alte televi‑
zoare? Chiar am ajuns în epoca
în care trebuie să‑i băgăm tele‑
vizorului vată în urechi ca să nu‑l
tragă curentul, și șosete ca să nu
ne mai asculte? Dar stați liniștiți,
nici măcar faza cu șosetele n‑o
să mai meargă prea mult. După
ce televizorul începe să învețe să
citească pe buze, ne‑am dus toți
pe apa sâmbetei.
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Frigider

a fel ca și în cazul altor elec‑
trocasnice similare, legate
la net, frigiderul pare o chestie
destul de sigură care nu poate să
divulge mare lucru. Ce-o să facă
hackerii? O să afle că am bor‑
cane în frigider în care nimeni
nu știe ce e? Că am cumpă‑
rat două legături de pătrunjel?
O să-mi topească înghețata? În
realitate, majoritatea frigidere‑
lor-smart lansate până acum vin
cu ecran touchscreen și posibi‑
litatea de a-ți verifica mailul, de
a da telefoane sau de a te uita
la televizor. Nu se știe de ce-ai
vrea să faci asta, sau de ce ai avea
nevoie, cert e că se poate, și din
cauza asta unii o fac. Așadar, dacă
sunteți genul de om care citește
mailuri de pe frigider în timp ce
clenfăne niște salam, mare aten‑
ție ce atașamente deschideți.
S‑ar putea ca hackerii să nu
vă fure mușchiulețul de
porc, dar e de ajuns
să fugă cu parola
de la Gmail.
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Monitorul de
bebeluși

robabil cel mai horror hac‑
king al unui dispozitiv din
casă, hacking-ul de aparate de
monitorizare a bebelușilor e o
chestie reală, nu doar pur teore‑
tică. În ultimii ani, mii de părinți
nonșalanți au căzut pradă hac‑
kerilor, care au preluat controlul
aparatelor și fie au început să urle
la copii, fie să-i înjure pe părinți.
În 2014, un guru în domeniu a
făcut chiar și un site, pe care
a publicat 1.000 astfel de
live-stream-uri detur‑
nate. În virtutea aces‑
tor evenimente, ai zice
că producătorii au înce‑
put să ia măsuri ca să
le securizeze, în reali‑
tate însă sfatul specialiș‑
tilor e simplu: orientați-vă
spre monitoare prin radio, or fi
ele de modă veche, dar cînd vine
vorba de securitate, moda veche
e noua modă nouă.

T E H N O LO G I E O L D S C H O O L

Jocurile indie ale începutului de an
— RADU ALEXANDRU

Superhot

Firewatch

Darkest Dungeon

De ani de zile nu am mai jucat un shooter atât
de inovator ca „Superhot”. Asta îmi spune jocul
să transimt mai departe prietenilor mei, ca să
devină și ei parte din sistem. Și chiar așa e.
Conceptul e simplu: atât timp cât tu stai pe loc,
timpul stă pe loc. Ca să poți calcula cea mai
bună săritură peste decor, printre gloanțele
inamicilor. Sari peste masă, îi dai un pumn în
dinți dușmanului, îi tai capul cu sabia care i-a
sărit din mână și o arunci în gâtul dușmanului
din spate, care se pregătea să descarce pistolul.
Apoi alergi să prinzi pistolul ăla, printre rafalele
celor trei noi inamici care au apărut între timp.
Aduce aminte de Max Payne. Diferența e că
e mult mai fluid și că încetinirea timpului nu
e bonus, ci singurul mod în care poți termina
nivelele. Inamicii sunt isteți. Trag la întâlnire,
se reped după arme și absolut orice lovitură e
letală. Grafica e minimalistă. Totul e alb ca de
ciment. Să nu îți distragă atenția de la inamicii
roșii pe care trebuie să îi faci cioburi.

E mult să zici că Firewatch e un joc. Arată ca un
First Person Shooter, doar că nu împuști nimic.
First Person Walker aș zice. E doar o narațiune
care te înfige în mijlocul ei și îți dă destul con‑
trol cât să empatizezi cu personajul. Să te simți
parte din poveste. Că decizi ce alege să creadă
și să înțeleagă din ce se întâmplă.

Un turn based roguelike aplaudat din toate
direcțiile de critici, Darkest Dungeon e o apari‑
ție ciudată. Îți faci o gașcă de patru trupeți de
diferite clase, îi pui în linie și îi trimiți la explo‑
rat temnițe bidimensionale pline de monștri. Și
de aici încolo e ca la poker: ceva noroc și ceva
strategie și premeditare a situațiilor posibile.
Ordinea în care merg încolonați cei patru trupeți
e importantă. Ca la Human Centipede. Fiecare
face ceva și preferă o poziție.

Povestea e la fel de ciudată ca și gameplay‑ul.
Joci un personaj care joacă un joc, downloadat
ilegal de pe un chat dubios, pe calculatorul lui
cu sistem de operare tip anii ‘90. Doar că, cu cât
joci mai mult, cu atât personajul tău își pierde
mai mult controlul. Jocul îi spune ce să facă. Îl
urmărește. Îl închide în cuști când e neascultă‑
tor și îi repetă obsesiv că mintea e software și
corpul fizic îl limitează.
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Hank are vreo 40 de ani și o soție suferindă de
demență timpurie, care e internată și, în ultimii
ani, nici nu-l mai recunoaște. Se angajează să
stea toată vara într-un turn dintr-un parc nați‑
onal, ca alarmă împotriva focurilor de pădure.
Singurul contact uman în cele 80 de zile în
pădure e Delilah, tipa care face același lucru
într-un turn care abia se vede pe geam și cu care
conversează la Walkie Talkie. Niște adolescenți
dispar. O persoană misterioasă îl urmărește pe
Hank prin pădure. Poate e o conspirație. Poate e
doar paranoia omului izolat. Delilah e singurul
lui prieten. Sau poate știe mai multe decât vrea
să spună. O poveste despre singurătate, relații
și fuga în sălbăticie.

Băieții cresc în nivel, găsesc chestii pe jos, abi‑
lități noi, șmecherii, combinații. Când se întâmplă
lucruri neplăcute și când torța nu e aprinsă bine,
le crește stresul. Iar dacă păcăliciul devine prea
stresat, începe să nu mai asculte de comenzi.
Unii trebuie lăsați cu săptămânile în oraș, la băut
sau la autoflagelat, să se destreseze. De fapt,
de-asta mi-am și dezinstalat jocul: mă sătura‑
sem de menajat stresul băieților. Era un stres
prea mare.
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3 TREND-URI DE PE YOUTUBE
COMPLET LIPSITE DE LOGICĂ
— RADU ALEXANDRU

Orice om a văzut deja pe youtube lucruri pe care regretă că
le-a văzut. Lucruri stupide, lucuri sinistre. Lucruri care ar face
un extraterestru să întoarcă nava înapoi și să zică „hai să-i
mai lăsăm, totuși, o mie de ani”. Lucruri care ar face orice om
normal să se scarpine în cap de mirare, până chelește. Unele
categorii de videoclipuri, cu toată absurditatea lor, au mii de
producători de conținut și milioane de fani. Spre exemplu:
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_
Haul:

_
Unboxing:

_
Reaction videos:

Haul e o categorie de clipuri în care o persoană, de obicei feminină și supraponderală,
prezintă publicului ultimele
achiziții: Haine, cosmetice, de-ale
gurii, orice. Pur și simplu adună
toate prostiile pe care presiunea
socială consumeristă au determinat-o să le cumpere în ultima
lună și le prezintă. În detaliu. Ce
face, cum arată ambalajul, cât
costă. Și atât. E un curent cu milioane de împătimiți pe glob care
așa se distrează: se uită ce și-a
cumpărat un străin și ce părere
are despre chestiile alea. Evident,
avem și noi zeci de pițipoance de
la 12 la 30 de ani care se filmează
periodic cu recolta nouă de chestii. Am găsit și o tanti care lunar
adună etichetele de la tot ce a
mâncat familia ei și ne explică în
detaliu, timp de jumătate de oră,
ce, cât a costat și cum a fost.

Îți place sentimentul ăla,
când ți-ai cumpărat ceva nou și îl
desfaci tacticos, să te bucuri de el?
Și nouă! Dar să te uiți la un străin
cum are sentimentul ăsta? Nu? Ei
bine milioane de oameni nu ar fi
de acord cu tine. Deși unboxingul ar părea similar cu haul-ul, e
complet diferit. Nu este despre
obiect în sine, ci despre actul de
a-l scoate din țiplă. Și da, chiar
dacă pare stupid, există milioane
de fani ai uitatului la cum scot alții
produse din țiplă și se bucură de
ele. Unboxing-ul este pentru primit cadouri exact ce e pornografia
pentru sex. Unii unboxeri închid
ochii și pipăie produsul, încercând să-și dea seama ce este, spre
deliciul privitorilor pe care nu o
să-i înțeleg niciodată.

Ții minte cum ți-a picat
fața când a murit personajul ăla
din serialul ăla și nu te așteptai?
Nu-i așa că ai vrea să vezi cum
le pică fața unor străini la faza
aia? Nici noi. Dar mulți oameni,
da! Absolut orice videoclip, trailer sau fază mai intensă dintr-un
film sau serial, are sute de „reaction videos”. Adică originalul e
într-un colț mic și unul sau mai
mulți cetățeni, central, fac exact
ce spune numele: reacționează.
Mai spun un „oau”, mai deschid
gura, se ridică în picioare, bulbucă ochii, și cam atât. Și dintr-un motiv care nu poate fi decât
un defect genetic undeva pe traseul nostru ca specie, milioane de
oameni vor să vadă chestia asta.
Filmați-vă și voi reacționând la
această veste, cine știe, poate
devine viral.

Î M P Ă R A T U L P E L I C U LA

“

Spotlight”,

— ALEXANDRA OLIVOTTO

reflectorul întors
asupra jurnaliştilor
Orice consumator de presă se va
bucura de această incursiune în
epoca de aur a jurnalismului de
investigaţie, incursiune care con‑
ţine in nuce semnele dezastrului
care se va abate asupra breslei.
Ceilalţi pot să savureze valen‑
ţele procedural‑detectivistice ale
lungmetrajului.
Comparaţiile cele mai la îndemână
pe care ţi le inspiră „Spotlight” sunt
acelea cu „Toţi oamenii preşedinte‑
lui” şi cu mai recentul „I se spunea
Zodiac”, doar că nu are nici amploa‑
rea epică a primului, nici accentul
pe traiectoria protagonistului din
al doilea. Atuurile lungmetrajului
lui Tom McCarthy sunt discreţia şi
drama difuză – fiecare dintre jurna‑
liştii lui se aliniază la start cu o viaţă
personală cu probleme, iar investi‑
gaţia pune şi mai multă presiune pe
ei. Şi totuşi, deşi fiecare din ansam‑
blul de personaje are o mică felie
de dramă expusă pe marele ecran,
McCarthy nu pierde niciodată din
vedere „subiectul”.
Echipa de investigaţie a ziaru‑
lui The Boston Globe, pe numele
ei Spotlight, se trezeşte cu un
nou editor Marty Baron (Liev
Schreiber), care le dă ghes celor
patru jurnalişti din subordine –
editorul Walter „Robby” Robinson
(Michael Keaton) şi cei trei reporteri
Michael Rezendes (Mark Ruffalo),
Sacha Pfeiffer (Rachel McAdams)
şi Matty Carroll (Brian d’Arcy James),
reporteri care robotesc departe de
lumea dezlănţuită a articolelor la
zi – să investigheze ocultarea de
către biserica catolică a cazurilor
de copii molestaţi de preoţi. Iar ceea
ce începe cu un articolaş şi cu cazul
aparent izolat al unui preot ajunge

la câteva zeci, la un abuz perpetuat
de un întreg sistem şi la o investi‑
gaţie premiată cu Pulitzer.
Nu că ar ploua cu filme despre jur‑
nalişti, dar, când se mai face câte
unul, cineaştii cad într‑o capcană
des vizitată de ziarişti. Pe măsură ce
povestea te prinde, fiecare detaliu
devine esenţial, se dilată şi îşi cere
locul în articol/lungmetraj. Tom
McCarthy şi ceilalţi doi scenarişti nu
cad în capcană – lasă exigenţele fil‑
mului să dicteze momentele‑cheie
ale investigaţiei, iar cea pe care
o transpun pe ecran e extrem de
digerabilă şi le permite să iasă din
limitele clasice ale proceduralului
jurnalistic ca să exploreze impactul
imediat al demersului – pierderea
credinţei, începuturile mizantropiei,
conflictele stârnite – şi ca să arate şi
dimensiunile Leviathanului cu care
se bat ziariştii. Anume, o biserică
catolică extrem de prezentă în viaţa
comunităţii, iar filmul punctează fie‑
care strat al acestei implicări.
În schimb, din punct de vedere
vizual, „Spotlight” fuge de înflori‑
turi de orice fel, stilul de filmare
poate părea banal, dar e esenţial
pentru ca lungmetrajul să rămână,
vorba lui Maiorescu, „în chestie”.
Da, nu lipseşte secvenţa clişeu cu
ziarul la tipografie, dar are parte
de o reinterpretare. Dacă pe vre‑
muri asistai la un incident cotidian,
spectatorul de azi e conştient că
priveşte mai degrabă o excepţie
decât o regulă. Iar, la finalul vizi‑
onării, când începi să aduni sem‑
nalele din film – presiunile asupra
editorilor, timpul şi resursele alo‑
cate ziariştilor, care acum par un
lux etc –, îţi dai seama că te-a prins
un lungmetraj a cărui acţiune nu
mai are aproape niciun echivalent
în prezent şi poate te simţi ceva mai
vulnerabil din cauza asta.

Spotlight; dramă; Statele Unite ale Americii/Canada; 2015; regia: Tom McCarthy;
cu: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, John
Slattery, Brian d’Arcy James, Stanley Tucci; 128 de minute.
02 / mar 2016

[ 57

45 de ani

sau gheţarul
din mijlocul
bucătăriei
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— ALEXANDRA OLIVOTTO

Î M PĂ R AT U L P E L I C U LA

despre “noua” femeie din viaţa lor
şi potenţialul viitor al relaţiei brusc
întrerupte.

O dramă extrem de inteligent dozată, care nu se
fereşte să împrumute markeri stilistici de melo‑
dramă, “45 de ani” mizează mult pe răbdarea
spectatorului şi pe disponbilitatea sa de a urmări
în paralel dezintegrarea unui mariaj şi disoluţia
unui proces cognitiv.
Tot farmecul lungmetrajului “45 de ani” rezidă în
dozarea dramei, a informaţiei şi a timpului. De
la bun început, de când priveşti o englezoaică în
vârstă care plimbă un câine şi apoi intră în bucă‑
tărie, unde schimbă câteva tandreţuri şi cuvinte
conviviale cu soţul, ai sentimentul că eşti un
voyeur căruia i se permite accesul nelimitat la o
căsnicie. Dar nu îţi ia mult să realizezi că lucrurile
nu stau deloc aşa. În primul rând, accesul tău e
limitat la perspectiva soţiei – camera o însoţeşte
constant pe ea şi o face timid în cele mai multe
cazuri -, în al doilea, implicaţiile incidentului care
dă peste cap viaţa acestui cuplu sunt urmărite cu
reticenţă de ambele personaje, cu atât mai mult
de ea, care, în primă fază, consideră absurd ca o
altă femeie, mai ales una care nu mai e printre
cei vii, să-i dezintegreze căsnicia.
Kate (Charlotte Rampling) şi Geoff Mercer (Tom
Courtenay) se pregătesc să aniverseze 45 de ani
de căsnicie alături de prieteni la finalul săptămâ‑
nii. Intimitatea de care se bucură indică un mariaj
fericit, tulburat de o scrisoare în germană pe care
el o primeşte luni. Din ea află că a fost descope‑
rit într-un gheţar cadavrul fostei lui iubite, Katya,
care arată exact la fel ca în momentul morţii. E
notabil că deschiderea scrisorii se petrece în
afara cadrului – o indicaţie că destule tribula‑
ţii vor fi ascunse la fel. Consecinţele scrisorii nu
întârzie să se manifeste: dispoziţiile lui Geoff
se schimbă cu o viteză remarcabilă, variind de
la nostalgie morocănoasă la exuberanţă şi iras‑
cibilitate, se reapucă de fumat, nu se mai simte
bine cu prietenii, vizitează o agenţie de voiaj
şi îi ascunde asta soţiei etc. Nu sunt schimbări
enorme, dar, în microcosmul acestei căsnicii, fac
valuri şi o determină pe Kate să afle mai multe
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Dacă în lungmetrajul anterior,
“Weekend”, regizorul şi coscenaris‑
tul Andrew Haigh explorase cât de
repede ajung să se cunoască doi
oameni, aici miza e
“dezcunoaşterea”, posi‑
bilă într-o săptămână,
în ciuda a 45 de ani de
căsnicie. Din punctul
de vedere al cinema‑
tografiei, cadrele lungi,
care zăbovesc asupra
personajelor, dublate
de ritmul narativ lent,
sunt un contrapunct
eficient al vitezei
dezcunoaşterii, poten‑
ţându-i efectele.
Informaţiile pe care
le obţine Kate preci‑
pită întrebări de tipul
– au trecut 45 de ani
de căsnicie sau de
coexistenţă maritală?
Să fi fost 45 de ani
în care, fără să ştie, a
fost o eternă vioară
a doua, în absenţa celei dintâi?
Cât cunoaşte din şi cât a proiectat
peste omul de lângă ea? Iar, odată
ce întrebările şi-au croit drum în
conştiinţa ei – nu vrea să şi le pună
la început -, asigurările primite nu
mai pot avea decât un rol paliativ.
Ironic, finalul lungmetrajului nu îţi
aduce decât o imagine cu ea parcă
“îngheţată” în timp, iar fiecare poate
să continue filmul după plac.
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45 Years; dramă; Marea Britanie; 2015; regia: Andrew Haigh; cu: Charlotte
Rampling, Tom Courtenay, Geraldine James; 95 de minute.

C I N E N U Î N VAȚĂ D I N I S T E R I E R I S CĂ S Ă O R E P E T E

STRANIILE OBSESII ALE
TABLOIDELOR DE LA NOI
— DAN PANAET

La fel cum scriitorii de anvergură abordează marile teme (dragostea, moartea),
presa tabloidă românească are câteva obsesii constante, despre care vorbește continuu,
ca Dostoievski despre mântuire. Orice ziar ai deschide, orice televiziune de doi bani
ai urmări, subiectele sunt aceleași: horoscopul, vremea și cutremurele. Pare că noi, ca
popor, am înțeles greșit tabloidul. Dacă pe nemți și pe englezi îi interesează în special
bârfele cu vedete, pe români îi preocupă mai mult intemperiile și cataclismele naturale. Libertatea ar fi avut vânzări record dacă apărea atunci când un meteorit a lovit
Pământul, provocând dispariția dinozaurilor.
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ascultă acest articol:

1

Horoscopul. Pare ciudat că oamenii încă se mai ghidează după horoscop. În orice lume normală, poliția
ar aduna toți astrologii de pe stradă
și i‑ar închide ca pe niște șarlatani. Nici
nu‑i greu să construiești un caz împotriva lor,
trebuie doar să le amintești că n‑au fost în
stare să prevadă razia. Totuși, românii nu se
mulțumesc cu doza rezonabilă de escrocherie și analfabetism științific pe care o livrează
horoscopul zilnic. Ei vor analize elaborate,
scheme complexe și documentare întregi
despre zodia lor. Ideea e să afle nu doar ce‑o
să li se întâmple mâine, ci și de ce. Paradoxal,
oamenii care cred în horoscop par a avea o
gândire foarte științifică. OK, poate că horoscopul ăla pe scurt din ziar e o esrocherie, dar
atunci când vorbește Urania două ore despre
gemenii cu ascendent în leu sigur avem de‑a
face cu o chestie documentată și pertinentă.
Altfel, de ce ar mai apărea pe ecran desenele
alea mistice?

2

Vremea. E normal să vrei să știi dacă
mâine o să plouă. Există un interes
legitim pentru starea vremii, însă
presa tabloidă de la noi joacă într‑o ligă
mai mare și nu se uită la mizele derizorii. Preferă, de aceea, să ne anunțe ce‑o să
se întâmple peste două luni. Evident, e vorba
de o glaciațiune sau de o secetă biblică, care
va transforma Câmpia Română într‑un deșert.
Pentru că presa tabloidă nici nu vorbește despre vreme, ci despre climă.

În privința interesului pentru fenomene
climatice ample, există o alianță neverosimilă între liberalii progresiști americani,
unii dintre ei militanți Greenpeace, și cititorii români de tabloid. Ce au în comun e
temerea că va urma cea mai secetoasă vară
din istoria omenirii și că temperaturile record
din iulie anunță de fapt pârjolirea iminentă a
Pământului. Mă rog, ce‑i desparte e că românii văd în termeni apocaliptici fiecare anotimp.
Iarna ei vorbesc de iadul alb, toamna observă
că soarele nu se‑arată cu săptămânile și primăvara se vaită că trebuie să cumpere cadouri de 1 și 8 martie, ceea ce înseamnă sfârșitul
lumii pentru finanțele multor bărbați.
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cutremurul și oamenii trăiesc
fericiți până la adânci bătrâneți
în clădiri cu bulină.

“

Ideea e că
un seismolog
relaxat și
cu frizura
îngrijită n‑ar
avea nicio
șansă.

3

Cutremurele. E poate cea
mai îndreptățită dintre
obsesii. Cutremurul vine
periodic și face victime, în
special atunci când îl mai
ajută și Primăria, lăsând clădiri
în paragină. Teama de cutremure a generat însă un personaj de tabloid care prin alte țări
nu e la fel de vizibil. Vorbesc
aici, desigur, despre
savantul nebun, care
anunță în fiecare an
iminența unui seism
și sperie oamenii cu
precizia verdictelor
lui științifice. De obicei, are o privire fixă
și părul puțin zburlit.
Ideea e că un seismolog relaxat și cu frizura
îngrijită n‑ar avea nicio șansă.
Un apostol credibil al apocalipsei trebuie să anunțe dezastrul
și prin înfățișare. Mi‑l și imaginez în cabina de machiaj a unei
televiziuni, pregătindu‑se să
intre în direct: machioza îl ciufulește puțin, îi dă cu fixativ mai
multe șuvițe erecte din vârful
capului și‑i redesenează sprâncenele, ca să pară mereu încruntat. El, de fapt, în viața civilă e un
bătrân blajin care‑și duce copiii
în parc și‑i adoarme seara cu
povești vesele, în care nu vine
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Clasamentul
orașelor
plictisitoare, în
sensul bun al
cuvântului
O
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r a ș e l e s u n t c a n i ș t e e l ev i d e ș co a l ă g e n e ‑
rală. În prima bancă avem orașele premiante,
c a r e ș i - a u î n v ă ț a t l ec ț i a ș i s t a u c u m i n ț i l a
l oc u l l or. Au un tr an spo r t în co m un b in e pus
l a p u n c t , util itățile pub lice fun cțio n e ază și
i n f r a c ț i on a l i tate a e m ai m ică d ecât în l ege n d e l e
a l e a d e s p r e V l a d Țe p e ș , î n s ă f ă r ă d e z a v a n t a j u l
major al unui voievod medieval însetat de sânge.
Orașele premiante și-au făcut treaba, însă ai sen‑
zația că tot nu e suficient. Parcă le lipsește ceva.
Î ț i d a i s e a m a c ă a b i a a t u n c i c â n d t e u i ț i s p r e
ultima bancă, acolo unde se agită, își dau coate și
fac gălăgie golanii clasei, care deranjează orele,
însă în lipsa cărora lumea ar fi mult mai anostă:
N ew Yor k , Lon d r a, Par is și H o n g Ko n g.

S I N D RO M U L TOW N

— DAN PANAET

și cum ar trăi un revelion perpetuu. E genul de oraș boem despre care muzicienii aspiranți au
iluzia că îi va ajuta să scoată un
nou album.

_

_
Mai mereu, la vârful clasamentelor cu cele
mai bune orașe în care să trăiești sunt localități anoste, unde oamenii merg ca să moară
de plictiseală. N-o să auzi pe nimeni că visează
să locuiască la Düsseldorf. E ca și cum ai vrea
să faci o carieră din a strânge piulițe într-o
hală industrială. Niciun artist n-o să spună că
se mută la Auckland, în Noua Zeelandă, ca să
dea lovitura. Orașele cu adevărat interesante,
alea în care se fac averi, se construiesc cariere,
iar tinerii dau un salariu și jumătate pe chiria
unei debarale la demisol sunt ceva mai jos în
clasament. Poate și pentru că nu toți locuitorii lor ajung milionari, așa cum și-au propus.

_

Potrivit unui studiu realizat de firma
de consultanță Mercer și dat publicității la
sfârșitul lui februarie, Viena e orașul în care
se trăiește cel mai bine. Urmează Zurich
(Elveția), Auckland (Noua Zeelandă), Munchen
(Germania), Vancouver (Canada) și Düsseldorf
(Germania). În general, clasamentul e dominat de orașe din Germania, Australia, Canada,
Noua Zeelandă și Elveția. Pare că întregul studiu nici nu e neapărat despre așezări urbane,
ci despre țări care asigură un nivel decent
de prosperitate și în care sunt șanse mici
să fii atacat noaptea pe stradă, oriunde te-ai
aventura.

_

Prezența Vienei în vârful clasamentului ar putea invalida toată teoria despre orașele cuminți și plictisitoare, care și-au făcut
temele, dar care nu te amețesc cu montaigne-russe-ul incitant al vieții cotidiene și nici
nu te atrag cu drogul puternic al competiției și
succesului. Fostă capitală de imperiu, oraș universitar cu mai mulți studenți decât orice urbe
în care se vorbește limba germană, Viena are
muzee și săli de concete cum are Bucureștiul
shaormerii. Totuși, Viena e și orașul în care,
dacă vrei să bei o bere la nouă seara în timpul
săptămânii, o să descoperi că prea puține cârciumi sunt deschise. În plus, străzile sunt pustii ca orașele alea păsărăsite din Vestul Sălbatic
în care vântul împinge prin praf un ghemotoc
de crengi uscate și mărăcini.

_

Ce e surprinzătoare e prezența Berlinului
pe locul 13. E un oraș accesibil, cu chirii relativ
mici, prietenos, în care te simți în siguranță
noaptea chiar dacă oamenii beau pe stradă ca
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Celelalte orașe interesante
– sau, mă rog, pe care pliantele
turistice ni le prezintă astfel –
apar mult mai jos în clasament.
Locul ocupat de Paris – 37 – ar
părea rușinos dacă Barcelona și
Londra n-ar fi la egalitate pe 39,
iar New York nu s-ar plasa pe 44.
Din cauza chiriilor obscen de
mari, în aceste orașe o duc bine
doar oligarhii ruși, managerii de
fonduri de investiții și penthouse-urile cu cinci camere.

_

Europa de Est începe să se
întrevadă abia pe la mijlocul clasamentului. Cel mai bine plasat
oraș e Praga, pe locul 69, poate
că și pentru că de acolo e ușor
să ajungi la Munchen, Vienna și
Berlin. Ljlubljana și Budapesta
vin la scurtă distanță, pe 76 și,
repsectiv, 77, însă Bucureștiul e
abia pe 109, între orașul mexican
Monterrey și Doha, din Qatar. În
total, 230 de orașe au fost luate
în calcul, iar pe ultimul loc stă
stingher, oarecum previzibil,
Bagdadul, unde nu doar că nu se
trăiește foarte bine,
însă sunt șanse
mari ca, odată ajuns
acolo, să nu mai trăiești deloc. Oricum,
întreg clasamentul
ar fi stat pe dos dacă
Mercer făcea acest
studiu prin secolul
al IX-lea, în epoca
de maximă înflorire a Bagdadului.
Însă conceptul de
oraș era problematic în Europa la acea
dată. Cel mai probabil, europenii erau
prea ocupați să alcătuiească clasamente
similare cu cele mai
mișto așezări rurale
cu bordeie săpate în
pământ pe care le
pradă vikingii.
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Vienna  : : : : : : : : :
Zurich : : : : : : : : : :
Auckland  : : : : : : :
Munich : : : : : : : : :
Vancouver  : : : : : :
Düsseldorf : : : : : :
Frankfurt : : : : : : :
Geneva : : : : : : : : :
Copenhagen  : : : :
Sydney : : : : : : : : :
Amsterdam : : : : :
Wellington : : : : : :
Berlin : : : : : : : : : :
Bern : : : : : : : : : : :
Toronto  : : : : : : : :
Melbourne : : : : : :
Ottawa : : : : : : : : :
Hamburg : : : : : : :
Luxembourg  : : : :
Stockholm : : : : : :
Brussels : : : : : : : :
Perth : : : : : : : : : : :
Montreal  : : : : : : :
Stuttgart  : : : : : : :
Nurnberg : : : : : : :
Singapore : : : : : : :
Adelaide : : : : : : : :
San Francisco : : :
Canberra : : : : : : :
Helsinki : : : : : : : :
Oslo : : : : : : : : : : : :
Calgary : : : : : : : : :
Dublin : : : : : : : : :
Boston  : : : : : : : : :
Honolulu  : : : : : : :
Brisbane : : : : : : : :
Paris : : : : : : : : : : :
Lyon  : : : : : : : : : : :
Barcelona : : : : : : :
London : : : : : : : : :
Milan  : : : : : : : : : :
Lisbon : : : : : : : : : :
Chicago  : : : : : : : :
New York : : : : : : :
Tokyo : : : : : : : : : :
Seattle  : : : : : : : : :
Kobe : : : : : : : : : : :
Edinburgh : : : : : :
Los Angeles : : : : :
Yokohama  : : : : : :
Washington DC : :
Madrid : : : : : : : : :
Birmingham  : : : :
Rome  : : : : : : : : : :
Glasgow : : : : : : : :
Pittsburgh : : : : : :
Philadelphia : : : : :
Osaka : : : : : : : : : :
Aberdeen : : : : : : :
Leipzig : : : : : : : : :

Austria
Switzerland
New Zealand
Germany
Canada
Germany
Germany
Switzerland
Denmark
Australia
Netherlands
New Zealand
Germany
Switzerland
Canada
Australia
Canada
Germany
Luxembourg
Sweden
Belgium
Australia
Canada
Germany
Germany
Singapore
Australia
US
Australia
Finland
Norway
Canada
Ireland
US
US
Australia
France
France
Spain
UK
Italy
Portugal
US
US
Japan
US
Japan
UK
US
Japan
US
Spain
UK
Italy
UK
US
US
Japan
UK
Germany
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UMORUL BRITANIC VS.
UMORUL AMERICAN

PROFESORUL UMORRIARTY

— MIHAI - ALEXANDRU ILIOAIA

Stephen Fry povestește în autobiografia sa despre diferențele dintre Oxford și
Cambridge, pepiniere ale umoriștilor britanici de la Rowan Atkinson la David Mitchell,
folosind exemplul Monty Python, legendara
trupă de comedie care a influențat umorul britanic modern mai mult decât oricine
altcineva. Cleese, Chapman și Idle făcuseră
Cambridge și aveau un umor bazat pe sarcasm, logică rece, jocuri de cuvinte și cruzime,
pe când Oxfordienii Jones și Palin erau calzi,
caraghioși și suprarealiști. „Ar trebui să avem
vreo 12 oameni deghizați în Prințesa Margareta
fugind peste un deal” propunea Jones, la care
Cleese răspundea frigid doar cu „De ce?”.
Lăsând la o parte elitismul universitar care mustește din anecdotă, acest echilibru între dialoguri perfect șlefuite și scene
de nebunie ordonată face umorul britanic să
aibă cu adevărat ceva în plus față de cel american, pe lână un „U” în plus în cuvântul humour.

Trupa Monty Python
reunită în 2014
pentru 10 spectacole
pe O2 Arena din
Londra
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Abraziv, autorionic, absurd și mai tot
timpul cu aluzii sexuale, umorul britanic e
umorul pe care l‑am avea cu toții dacă nu ar
începe să ne fie jenă de glumele din adolescență cam pe când împlinim 19 ani. Britanicii
au o infatuare unică cu umorul infantil. Ceea
ce în alte țări ar suna vulgar și ne‑la‑locul lui,
în Marea Britanie este celebrat ca o victorie a
plăcerilor simple asupra cotidianului serios și
scorțos. De la Eddy Izzard la Little Britain, tradiția travestiului e foarte prezentă, într‑un fel
de înțelegere tacită între comedian și public
că, sigur, gluma asta e amuzantă, dar nu ar fi
mult mai amuzantă dacă aș spune‑o îmbrăcat
într-o rochie înflorată și cu o voce ascuțită?
Chiar dacă wit‑ul și umorul cerebral și
detașat sunt trăsături importante ale britanicilor, juxtapunerea unor glume deștepte
cu o gherlă de autobază formează soclul
pe care orice comedie britanică se bazează.
Exemple bune sunt multe din sketchurile
din anii ‘80, compuse din 5 minute de dialog
rapid și inteligent care tratează probleme ca
rasismul, economia, trecutul imperialist sau
războiul din insulele Falkland, numai ca în
ultimele secunde să arunce în aer orice pretenție academică cu o bășină zgomotoasă trasă
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în momentul perfect. Britanicii folosesc cuvintele, imaginile sau aluziile obscene
într‑un mod atât de senin și natural încât își
pierd aproape toate conotațiile sexuale, păstrându-și doar proprietățile comice.
Există motive destul de solide pentru care
britanicii sunt mult mai buni decât americanii atunci când vine vorba de autoironie.
Societatea americană e aproape identică cu
cultura corporate a marilor companii, unde
chiar și atunci când te‑ar avantaja, e probabil o idee proastă să împărtășești detalii negative despre tine însuți. Deși mulți
comici americani au glume autoironice
foarte tăioase, cel mai cunoscut dintre cei
contemporani, Louis C.K. fiind un exemplu bun, nu vor putea niciodată să ajungă la
nivelul absolut brutal de autoironie pe care îl
formează un sistem de clasă rigid ca cel din
Marea Britanie.
Exista o lipsă aproape completă de tabuuri în umorul britanic, iar cei mai apreciați
umoriști sunt nu cei drăgălași care aglomerează sălile cu familii venite să se amuze la
glume despre viața de zi cu zi, ci cei care au
un umor atât de abraziv încât își fac publicul să râdă în hohote, dar cu fața îngropată
în palme, nu cumva să îi vadă cineva că s‑au
prins. Aproape că nu există subiect despre
care nu se glumește. Detaliile din operațiunea Yew Tree a Scotland Yard‑ului, care a
descoperit că segmente importante din starurile BBC și din elita politică a anilor ‘80 au
fost implicate într‑o rețea de pedofilie a șocat
lumea întreagă, dar în același timp a creat unul
dintre cele mai ironizate topicuri din istoria recentă a UK‑ului, demonstrând o metodă
foarte britanică de a gestiona o situație complet înfricoșătoare.
Mai mult, când un popor are ca directivă
națională evitarea cu orice preț a exteriorizării sentimentelor, fisurile trebuie să apară
undeva. Americanii împușcă oameni în școli
și malluri, britanicii fac glume răutăcioase.
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Cât despre umorul American, ce să zic?
N‑am nicio problemă cu el atât timp cât este
original și nu încearcă să americanizeze chestii luate de peste ocean. Faptul că versiunea
americană a sitcomului The Office a fost un
success e poate cel mai rău lucru care se putea
întâmpla umorului american, fiind urmat de
un val de încercări, mai mult sau mai puțin
reușite, de a copia formulele câștigătoare
ale serialelor de comedie britanice de către
oameni care par că pur și simplu nu înțeleg
ce le face amuzante.

— DAN PANAET

“

americanii
[...] au
perfecționat
umorul de
peste Atlantic,
lăsând
deoparte
vocea aia
pițigăiată care
strică toate
sketch‑urile
britanice

Într‑un spectacol de stand up, Woody
Allen spune povestea nebunească a unei
vânători eșuate de elani care se termină la o
petrecere cu oameni costumați din New York.
Nereușind să ucidă elanul, ci doar să‑l facă
să‑și piardă cunoștința, naratorul îl duce la
petrecere ca să scape de el. Nici nu‑i greu să
apari cu un elan într-un loc unde toți invitații poartă mască. Poți ușor pretinde că elanul e de fapt soții Solomon îmbrăcați într‑un
superb și realist costum de ierbivor sălbatic.
Elanul se integrează perfect printre ceilalți
invitați, iar cineva chiar încearcă să‑i vândă
o asigurare. Ideea e că până la urmă, premiul
pentru cel mai bun costum le revine soților
Berkowitz, deghizați în elan. Elanul autentic,
adus direct din pădure de narator, vine abia pe
locul doi. Cam așa a pățit și umorul britanic, în
competiție cu cel american. Toată lumea celebrează acum umorul american în filme, seriale
și spectacole de stand up pe care le urmărește
întreg globul, însă pentru elemente împrumutate din comedia britanică. Iar umorul britanic,
la fel ca elanul, vine abia pe locul doi.
Însă americanii nu au copiat pur și simplu
stilul britanic de a face chestii hazlii. Ei au și
perfecționat umorul de peste Atlantic, lăsând
deoparte vocea aia pițigăiată care strică toate
sketch‑urile britanice și care i‑a făcut pe primii coloniști să părăsească Anglia la începutul
secolului al XVII‑lea și să traverseze oceanul,
în căutarea unui umor mai bun. E un mister
de ce li se pare englezilor că dacă spun ceva
cu o voce foarte subțire și enervantă, chestia
aia automat e haioasă. De fapt, lucrurile funcționează invers. Vocea pițigăiată strică orice
glumă, pentru că distrage atenția de la ironia abrazivă și inteligentă a poantei și îți
canalizează toată energia spre a‑l urî pe
cel care o spune, pentru felul lui enervant
de a se prosti.
Desigur, spun unii, umorul britanic are
specificul lui. Se bazează pe ironie și sarcasm
într‑o măsură mai mare decât cel american.
Iar aici începe altă discuție. În primul rând,
oamenii creditează ironia și sarcasmul cu mai
multe merite decât ar trebui. Sunt, de departe,
cele mai supralicitate moduri de a face umor.
Dacă jocurile de cuvinte reprezintă o formă
ieftină de umor, iar toată lumea știe asta, ironia și sarcasmul nu‑s departe ca dificultate,

însă toți cad pe spate în fața lor, considerându‑le procedee de maxim rafinament. Nu‑i
pseudointelectual care să nu se declare mare
fan al sarcasmului. Ce să zic, mare lucru să
spui opusul a ceea ce gândești, într‑o formă
vădit exagerată, pentru a sublinia enormitatea ideii. Da, poate că umorul britanic abundă
în sarcams și ironie, dar asta nu e un motiv
de laudă. E ca și cum ai aprecia umorul de
la Vacanța Mare pentru că e bogat în glume
de autobază și‑n bancuri ieftine cu polițiști.
Procedeele astea nu sunt o culme a comediei,
ca să lauzi automat orice formă de umor care
apelează masiv la ele.
Ce‑i adevărat e că britanicii sunt ceva
mai relaxați. Lor nu le‑a luat mințile competiția acerbă din societatea americană, obsesia pentru succes, dorința de a reuși în viață
și teama de a nu părea loseri. Numai că asta
nu‑i o veste bună pentru umor. Umorul nu
apare atunci când toți membrii societății sunt
relaxați. El înflorește abia atunci când oamenii sunt extrem de stresați pe diverse teme,
iar tu ești printre puținii care se pot detașa
de subiectele sensibile, pentru a exploata în
manieră comică tensiunile din societate. În
fond, efectul comic apare în preajma subiectelor sensibile, în jurul cărora valsezi cu grație,
atent să nu spargi vreun proțelan. Dacă toată
lumea e relaxată și nimănui nu‑i pasă de nimic,
atunci nu mai rămâne decât să faci glume despre funcțiile fiziologice ale organismului uman.
E ultimul tabu care mai rămâne. Din păcate, la
procedeul ăsta trebuie să apeleze mereu umorul britanic pentru a supraviețui.

Când Robin Williams
exploda pe scenă,
orice fan al comediei
era pregătit să fie
dărâmat de energia
lui şi de abilităţile
verbale nebune
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JURNAL IMAGINAR DE CĂLĂTORIE
(ASTĂZI: BUENOS AIRES)
— ANDREI CRĂCIUN

Am mai umblat prin lume, de ce să mănânc
rahat? Am fost până-n Transnistria (acolo am
băut prima cafea din viața mea, la douăzeci și
patru de ani, vârsta la care și-a pierdut domnul nostru Mircea Cărtărescu fecioria – delicioasă cafea!), am dat o fugă până-n Cuba
(acolo era să-mi vând pantalonii de pe mine,
precum Kramer din îndrăgitul serial american
„Seinfeld”, fără să-mi pun problema cum o să
mă întorc spre cameră în chiloți, căci e ceva
normal să mergi în chiloți prin Havana, dar
nu m-am înțeles la preț cu eventualul cumpărător), am mai călcat și eu prin Santiago
de Chile și prin Lima și prin Beijing și prin
exoticul Minsk. Până și în Palestina am pus,
puțin, piciorul. Astea toate s-au întâmplat
în realitate.
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incolo de realitate, unde e întotdeauna mai bine, am călătorit încă
și mai mult. Mă plictisesc concetățenii mei, mă plictisesc contemporanii mei,
nu-mi plac, de ce să vă mint?, oamenii. Sunt
un mizantrop ordinar. Sunt un sociopat fără
loc stabil de muncă. Sunt un dârlău trecut de
treizeci de ani care pierde nu doar vara, ci și
toate anotimpurile, și – ceea ce e cu adevărat scandalos – nici măcar nu regretă această
pierdere. Ducă-se! Detestați-mă conform.
Dincolo de realitate, vă spuneam am
călătorit enorm, la mine-n cap, îndeosebi
pe continentul american, și mai mult pe cel
sud-american. Acolo îmi place mie să visez.
Când e iarnă la noi, la ei e vară, e frumos.

de vară cu cea mai frumoasă femeie din lume.
Eram cu toții atât de fericiți încât în noaptea
aceea, ne-am îmbătat, de altfel, cu însuși Mario
Alberto Kempes, și Kempes era Dumnezeu. E
posibil să fi dansat tango chiar și cu Kempes,
asta nu-mi mai amintesc. Nu doar că am călătorit spre Buenos Aires, m-am stabilit acolo
un timp – desigur, în afara cronologiei personale reale.

Da, am fost, la Buenos Aires, în timpul
repetatelor dictaturi de acum cincizeci-patruzeci-treizeci de ani. Am cunoscut nenumărați dictatori cu mustață, marionete jucate
pe degete de stăpânii dolarilor americani. Am
văzut filme de cinema în Buenos Aires (știți
dumneavoatră cine a fost Eugene Py?), m-am
Într-o vară din asta, imaginată, am fost și îmbrăcat cu haine la modă, și m-am bătut în
eu prima dată la Buenos Aires. M-a
port, cu golanii. Am trăit o vreme
ajutat întru întreprinderea acestei
în Fuerte Apache, un cartier cât o
călătorii și literatura argentiniană
junglă, printre cei mai aprigi supraam fost, la viețuitori din America Latină.
pe care o am la bază. Am parcurs:
Sabato (e scriitorul meu preferat), Buenos Aires,
Borges, Cortazar și nu numai. Am
Vă spun: nicăieri nu e mai fruîn timpul
visat de multe ori la niște piațete
mos ca-n Buenos Aires, toamna
(primăvara la noi) când cad frunanume din Buenos Aires, unde să repetatelor
zele în Parque Tres de Febrero, dar
stau să beau cafea sau poate că doar dictaturi
nu sunteți obligați să mă credeți, cu
mate. Am împărțit acest vis cu un
băiat despre care am scris acum
toate că ar fi bine.
vreo cinci ani – Gabriel Brebenar.
El se refugiase într-un sat din Basarabasa, prin
Alba. Creștea o vacă – Steluța – și citea marii
clasici ai filosofiei. Era cam țăcănit. Mi-a plăcut de el. Și eu sunt cam țăcănit.
Am băut, deci, într-o cârciumă din drumul spre Basarabasa (singura localitate din
România care are de cinci ori litera „a” în titlu)
și am vorbit despre călătoriile noastre imaginare. Și era ca și cum chiar eram în Buenos
Aires.

“

Alădată am ajuns acolo cu conquistadorii
spanioli, prin secolul al XVI-lea. Am binecuvântat și eu vânturile cele bune care ne purtaseră spre acest țărm. Și așa am baptizat acest
loc, neîndoielnic, divin, iar Buenos Aires a
rămas o feerie, un triumf, un paradis.
Mult mai târziu am fost și eu pe “El
Monumental”. Argentina juca o finală de
Mundial, acasă, sub un cer din care curgeau
“papelitos”. Era magnific! Țin bine minte noaptea aceea, căci am dansat tango într-o grădină
02 / mar 2016
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CUM A FOST EMANCIPAT BUCUREȘTIUL
CU IRISH PUB-UL
— BOGDAN MAZILU

tradiționala ceafă de
porc cu cartofi prăjiți.
Eram mulțumiți. Ce
vremuri...
Ș i a p o i s-a
întâmplat ceva ce
avea să schimbe pentru totdeauna lumea
restaurantelor și viața noastră, a celor care
depindem de ele. Irlandezul David Larkin, aflat
de câțiva ani cu afaceri în România, a hotărât
că Bucureștiul are nevoie de o cârciumă adevărată și a deschis în 1994 primul irish pub din
capitală, The Dubliner, undeva pe Titulescu.
Pentru că locația s-a umplut de clienți, mulți
dintre ei expați cărora le lipsea un stabiliment
decent, domnul Larkin a decis că este oportun

Pe vremea când Pui de urs sau Shorley
erau reperele noastre despre ce înseamnă să
ieși în oraș, a apărut ceva despre care auzisem doar din povești – irish pub-ul.
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n anii `90, în capitală începuseră să apară timid primele
restaurante, baruri și cluburi,
unele mai răsărite, altele mai
modeste, după posibilitățile și
imaginația patronilor. Ne bucuram cu toții de cele câteva mese
pe care ne puteam așeza coatele
și paharul de băutură, alături de

și profitabil să deschidă un al doilea irish pub.
Așadar, trei ani mai târziu, în 1997, apărea The
Harp – Irish Pub & Restaurant chiar în centrul
Bucureștiului, în Piața Unirii.
Cele două irish pub-uri treceau drept
localuri de lux, cu toate că, în esență, un astfel de loc este destinat unor categorii cât mai
largi de oameni. Dar pentru că erau primele
locații cu aer occidental, The Dubliner și The
Harp au fost multă vreme un etalon atât pentru cei care voiau să deschidă un restaurant,
cât, mai ales, pentru clienții bucureșteni, din
ce în ce mai emancipați.
Anii au trecut și, odată cu ei, numărul
restaurantelor, barurilor, cluburilor a crescut exponențial. Între timp, domnul Larkin
s-a pierdut în tumultul bucureștean, însă

“

la irish pub
nu mergi ca
să te răsfeți cu
vreo delicatesă
gen Scoici St.
Jacques sote
cu mousse de
anghinare
și sos
mediteranean

pub-urile deschise de el au continuat să
existe, însă cu alți patroni. Cel mai vechi, cel
din Titulescu, a rămas aproape neschimbat
până în ziua de azi. Dacă îi treci acum pragul,
vei găsi aceeași atmosferă cu care clienții s-au
obișnuit în cele peste două decenii de când aici
s-a turnat primul pint de bere.
În schimb, fratele său mai tânăr, The Harp
Irish Pub din Piața Unirii, a avut o soartă diferită. Noii săi proprietari cărora domnul Larkin
le-a cedat afacerea au reconstruit complet tot
business-ul în urmă cu trei ani. În primul rând,
interiorul a fost reamenajat complet în stilul
irish pub-urilor victoriene – asta înseamnă
tavane și pereți îmbrăcați în lemn de culoare
închisă, cu chenare discrete de culoare aurie,
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vitralii și baruri
de-a dreptul monumentale, cu coloane și arcade
masive.
Cel mai important lucru din
tot meniul este, evident, berea
Guinness – vorbim de un irish
pub, nu? Vă place Guinness-ul?
Nu vă grăbiți cu scuze de genul
”am încercat o dată, dar eu prefer berea blondă și acidulată”.
Accept răspunsuri doar de la cei
care au băut cel puțin trei pint-uri
de Guinness unul după altul. Se
zice că doar așa îți poți da seama
dacă îți place sau nu. Și dacă nu vă
place, nu-i nici o rușine, nimeni
nu-i perfect.
Și apoi, la The Harp sunt tot
felul de băuturi și mâncăruri,
unele irlandeze, altele doar gustoase și sățioase. Nu vă așteptați
la nu știu ce creații culinare haute
cuisine pentru că la irish pub nu
mergi ca să te răsfeți cu vreo delicatesă gen Scoici St. Jacques sote
cu mousse de anghinare și sos
mediteranean. Pentru asta o să
vă trimit în altă parte, nu divulg
acum. La The Harp te poți răsfăța
cu, să zicem, o plăcintă irlandeză
cu pui, praz și ciuperci stropită cu un pint de bere
neagră și rece. Dacă
nu ai chef de experimente culinare etnice,
poți comanda
liniștit o
porție de
cârnați
sau un
hamburger, două
alegeri
pe care
te poți
baza oricând. Au
și salate,
dar
nu
vreau să

vorbesc despre
ele ca să nu îmi stric
gustul.
Și ce ar fi un irish pub fără
muzică live? Dar nu vă așteptați
să găsiți aici vreo trupă de bărboși
roșcați îmbrăcați în verde, cântând melodii folclorice irlandeze
(care sunt funny doar până la un
moment dat și doar dacă ai băut
destul). Nu. Aici cântă trupe normale, cu soliste blonde și drăguțe,
și repertoriu de jazz, soft rock sau
cover-uri după hit-uri celebre.
Și totul se leagă foarte bine, mai
ales în serile de weekend când nu
găsești masă fără rezervare chiar
dacă îl știi pe manager.
Din această primăvară s-ar
putea să aveți totuși mai multe
șanse să prindeți o masă pentru
că The Harp tocmai s-a extins și
în spațiul comercial vecin. Dar
nu vă bazați pe asta pentru că
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de când cu
cutremurele din
Centrul Vechi, clienții au
migrat către locurile unde pot
să bea liniștiți o bere fără teama
că le-ar putea cădea tavanul în
cap. La The Harp, singurul lucru
cu care te-ai putea pomeni din
senin pe cap este fosta prietenă
de care tocmai te-ai despărțit și
pe care sperai să nu o mai vezi
prea curând.
Când mergeți la The Harp,
dacă nu sunteți atenți, e posibil să
intrați pe cealaltă ușă și să vă treziți în Bakery. Adică în The Harp
Bakery. Nu vă panicați. Sunt tot ei,
doar că nu este pub-ul, ci o cafenea /patiserie/cofetărie așezată
convenabil, pe colț, chiar lângă
intrarea la metrou. Și, dacă tot ați
intrat, puteți să gustați câte ceva ,
o cafeluță, o biscuite, iar dacă vă
e foame de-adevăratelea, atunci
comandați o pizza, aveți de unde
alege. Dacă v-ați plictisit de rețetele clasice, încercați-le pe cele cu
vită sau cu rață, e singurul loc din
oraș unde au așa ceva.
Nota de plată: Când ai chef
de o bere cu prietenii, The Harp
este o idee bună. Prețurile sunt
puțin peste medie, dar este normal pentru o cârciumă din centrru. În weekend fă-ți rezervare
ca să nu bați drumul degeaba până
acolo.
Era să uit. Pint înseamnă
pahar de bere de exact 568 de
ml. A, știați? Scuze...
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Bloody Mary cea cu vino-ncoa’

— MIHAI -ALEXANDRU ILIOAIA

Bloody Mary e o băutură
ciudată. Procesul de a pune
votcă într-un pahar și de a-l
completa cu suc de roșii, sos
picant, sare, piper, zeamă de
lămâie și hrean, ca apoi să
tufleși o tulpină de țelină
în el sună mai mult ca unul
dintre experimentele eșuate
din studenție când ajungeai
acasă la 4 dimineață rangă
și mort de foame și încercai
să faci un sos de paste din ce
mai găseai prin frigider. Cu
toate astea chiar atributele
care fac un Bloody Mary să
semene cu o tocăniță făcută
de o bunică din Moldova
după ce a început deja să o
lase memoria sunt cele care
fac băutura atât de atractivă. Combinația de plante,
sare și alcool este, dacă nu
printre cele mai eficiente, cu
siguranță printre cele mai
plăcute moduri de a trata o
mahmureală.
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a mai toate amintirile legate de
alcool, originile Bloody Maryului sunt acoperite de o ceață
groasă, diferite versiuni ale
poveștii, cu rate diferite de
probabilitate, fiind vehiculate.
Prima din cele mai cunoscute teorii susține că ar fi fost inventat în 1921 în Harry’s
New York Bar din Paris, o bombă frecventată
de spuma culturală americană care își dăduse
seama că e greu să fii scriitor în timpul prohibiției, așa că prefera să bea prin Paris. Devenit
celebru ca unul din barurile pariziene pe care
Hemingway și Humphrey Bogart le știau pe
dinafară, Harry’s New York Bar e considerat
locul de baștină al altor cocktailuri celebre, ca
French 75 sau Side Car, făcându-l pentru băutură cam ce e Salzburgul pentru compozitori.
Cealaltă teorie susține că Bloody Mary
a apărut pentru prima dată în 21 Club, unul
dintre cele mai celebre restaurante din New
York, deschis în anii ’20 ca speakeasy pentru vânzarea ilegală de alcool și devenit club
ultra-exclusivist. Având în vedere că 21 Club
e o instituție în sine, fiind menționat în mai
toate filmele cu acțiunea în New York, de la
Rear Window la Breakfast at Tiffany’s și că toți
președinții de la Franklin Roosevelt încoace
au luat cel puțin o dată masa acolo, e clar că
dacă 21 nu a inventat cocktailul, era în cea mai
bună poziție să îl popularizeze.
Cert e că în 1939 rețeta unui prototip al
băuturii, conținând doar votca și sucul de roșii,
este publicată într-unul din ziarele locale, fiind
atribuită actorului comic George Jessel, cunoscut client al 21 Club, cimentând cocktailul în
imaginarul colectiv.
Deși conexiunea ușor de făcut dintre
culoarea sângerie a băuturii și denumirea sa
oferă o explicație superficială numelui primit,
există și aici câteva mistere care merită explorate. Denumirea a fost popularizată la câțiva
ani după ce cocktailul în sine prindea rădăcini
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în barurile din toată lumea, ceea
ce face o cercetare etimologică
serioasă foarte dificilă. Teorii de
nișă susțin că numele vine de la
o barmaniță pe nume Mary din
Chicago, sau că Bloody Mary e
doar o încercare nereușită a americanilor de a pronunța numele
rus Vladimir, propunere făcută plauzibilă
de faptul că printre
primii clienți care au
prins drag de băutură în Parisul anilor
’20 a fost Vladimir
S m i r n o v, m e mbru al familiei care
a dat numele votcăi
Smirnoff.
Cu toate astea,
decizia
majoritatea istoricilor care au fost desde a numi o
tul de isteți încăt
băutură după
să-și lase colegii mai
cineva care
plictisitori să cerceteze câți oameni au
a ars 280 de
oameni pe rug murit la Austerlitz
și s-au dedicat istoa fost atât de
riei alcoolului sunt de
influențată
acord că băutura este
numită după Regina
de consumul
Maria I a Angliei.
băuturii cu
Deși a domnit doar
pricina, încât
5 ani, această fiică
putem să
a lui Henry al VIIIlea a găsit amuzant
considerăm
să reinstaureze
că e vorba
catolicismul
de o băutură
în Anglia
care și-a
prin căsăpirea a cât
dat singură
mai mulți
numele.
protestanți,
ceea ce
i-a adus numele postum de Bloody Mary.
Trecând peste faptul că Maria Sângeroasa
sună ca o smardoaică din
Brăila, devine clar că decizia
de a numi o băutură după cineva
care a ars 280 de oameni pe rug

“

a fost atât de influențată de consumul băuturii cu pricina, încât
putem să considerăm că e vorba
de o băutură care și-a dat singură
numele.
Pentru cei care se gândesc să-și facă propriile Bloody
Mary-uri acasă, e de reținut că e
considerat unul dintre cele mai
complexe cocktailuri din arsenalul unui barman, că ketchupul Tomi nu poate înlocui sucul
de roșii și că orice încercare de a
muia un mic în pahar te va expedia instant din orice bar care se
respectă.

ALCOOLUL ÎN
GRECIA ANTICĂ

— MIHAI -ALEXANDRU ILIOAIA

În materie de alcool, Grecia modernă
este asociată în principal cu tării ca tradiționalul tsipouro sau cu lichioruri aromatizate
cu anason, ca celebrul ouzo, dar din punct de
vedere istoric, Grecia a avut o puternică asociere cu vinul. Deși nu mulți ar da Grecia zilelor
noastre ca exemplu de țară asociată cu producția de vinuri, grecii plasându-se în afara
primelor 15 țări din lume ca nivel de producție, chiar și în urma României care e pe locul
13, istoria civilizației elene, și prin extensie,
a civilizației vestice este puternic legată de
producerea și mai ales de consumul vinului.
Prima băutură alcoolică care a fost produsă în peninsula elenă, în urmă cu mai bine
de 4000 de ani a fost miedul, numit și hidromel, o băutură fermentată făcută din miere și
apă, la care se adaugă agenți de fermentare, în
special drojdie. Miedul este considerată prima
băutură fermentată care a fost produsă de
oameni, mierea fiind folosită cu mult înaintea strugurilor, cerealelor sau fructelor ca să
te faci praf. Prin jurul anului 2000 î.Hr., însă,
arta producerii vinului din struguri ajunge
pe țărmurile grecești și devine un element
important al fiecărui aspect al vieții sociale.
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“

Un fel de
rockeri ai
vremurilor
lor, cei care
îl venerau pe
Dionis vedeau
beția ca pe o
metodă de a fi
mai aproape
de divinitate

Dar, deși vinul era folosit în ritualuri religioase, în medicină sau ca
tribut în schimburile diplomatice,
scopul său principal era acealași
pe care l-a avut dintotdeauna – să
îți facă pentru câteva ore creierul
terci, cu promisiunea unei viziuni
mai bune asupra vieții.
Vechilor greci le plăcea atât
de mult vinul, și alcoolul în general, încât era văzut ca o caracteristică intrinsecă a culturii elene,
iar culturile cu care grecii veneau
în contact care nu deprinseseră
acest obicei erau considerate barbare. Dacă vreți să vedeți pe viu un
grup de bărboși cu aere
de filozofi care se uită
urât la oricine nu bea,
recomand să treceți
prin Control în orice
seară de vineri.
Cu toate astea,
majoritatea grecilor
se fereau să se facă
țăndări prea des, considerând beția fără
motiv imorală și susținând consumul moderat de vin, cu excese
doar pentru bancheturile și simpozioanele ocazionale. Cam toți
filozofii vremii erau critici față de
bețivăneală, de la Platon la Zeno
și Aristotel. E la fel de drept că nu
toată lumea împărtășea opiniile

înțelepților, cultul lui Dionis, zeul
vinului, al fertilității și al extazului
religios preferând să-și facă singuri înțelepciunea. Un fel de rockeri ai vremurilor lor, cei care îl
venerau pe Dionis vedeau beția ca
pe o metodă de a fi mai aproape
de divinitate, deși, dacă suntem
sinceri, nimic nu te face să fii mai
aproape de pământ decât prea
mult vin.
Dacă se formează, însă,
impresia că Grecia era echivalentul antic al petrecerilor alea de
pe care le ai cu colegii de muncă
unde majoritatea lumii bea un
cidru și pleacă acasă, trebuie
menționat că există mai mereu
o excepție notabilă. Macedonenii
aveau opinii foarte diferite de
restul grecilor și vedeau lipsa de
moderație ca un indicator al masculinității. Nu numai că Alexandru
Macedon era macedonean, dar
maică-sa făcea parte din cultul
dionisiac, oferindu-i
toate șansele să devină
un bețiv, lucru care s-a
și întâmplat. Notoriu
pentru accesele sale
de beție cruntă, decizia de a cuceri jumătate
din lumea cunoscută,
începe să pară mai
puțin un act de grandomanie, cât o bătaie
care a început într-un bar și a
degenerat ulterior. Iar, la fel ca
în cazul lui Alexandru Macedon,
și la petrecerile plictisitoare de
la birou există mereu o excepție
glorioasă, de obicei o fată de pe la
HR care cucerește jumătate din
departamentul de IT.
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EŞTI CEEA CE MĂNÂNCI (ŞI BEI)

BEM CA
PROȘTII

— TIBERIU FUERIU

Zilnic, în toate restaurantele,
barurile, puburile și pe canapele din fața televizoarelor de
la noi și de aiurea, tone de bere
ne potolosec setea. Dar oare câți
dintre noi se întreabă „Oare din
ce Dumnezeu este făcută berea
asta?”, „De unde a apărut și cum
se va sfârși totul?”, „Suntem noi,
pământenii, singurii care bem
bere sau există bere și pe alte
planete?”
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D

acă încă mai
aveți obiceiul să vă
uitați la televizor, sigur
v‑au rămas în cap reclamele la
bere. Și aici nu pot spune decât
ceva de genul „mare e grădina”:

ecranul minții mi se umple de
cadre cu prieteni tălâmbi holbându‑se la un PET verde și debitând maxime demne de IQ‑ul
unei râme, cavaleri medievali
răcorindu‑se cu o halbă rece
după o vreo luptă crâncenă, dive
și macho ieșiți la o plimbare cu

șalupa sau bărbați aparent sănătoși mintal, dialogând cu animale
vorbitoare.
Cu oarecare milă mi‑l închipui pe nefericitul creativ din
agenție pe capul căruia a picat
reclama la bere și mă pun în
locul lui. ”Să‑mi bag picioarele!

Aștia au boală pe mine: data trecută - detergent, acum - bere. Ce
puii mei să mai inventez? Berea e
bere, ce morții mă‑sii! Mă duc să
fumez ceva...”
Da, berea e bere, dar sunt
beri și beri (cuvintele ăstea capătă
sens doar dacă țigara a început să
își facă efectul). Pentru cei care nu
fumează, o să explic.
Vă amintiți cu siguranță acea
reclamă cu legea germană a purității berii și anume că berea poate
fi obținută doar din trei ingrediente: apă, malț și hamei. De la
nemți nu te poți aștepta la mai
mult, așa sunt ei – le plac treburile clare, eficiente și au nevoie de
legi. Și pentru că noi avem așa, un
fel de adulație sacră pentru tot ce
vine din Germania, ni s‑a tatuat
adânc în creier ideea asta: apă,
malț, hamei. Nu‑i așa că începeți
să îl compătimiți pe creativul
nostru? Ce mare idee de reclamă
poate el să scoată din astea trei
ingrediente seci?
Hai să intrăm puțin în detalii, poate ne vine vreo idee de
spot ca să‑l ajutăm pe nefericit. Apa, e clar, știm ce e. H2O,
nu? Simplu. Da, dar nu e chiar
așa. Există ape și ape. Adică, în
apa reală, nu în cea despre care
am învățat la chimie, mai sunt

și diverse alte chestii, cum ar fi sărurile și
mineralele, care îi dau gustul, pentru că, da!,
apa are gust. Dacă nu credeți, gustați dintr-un pahar de apă de la robinet și unul de
apă plată îmbuteliată. Sunt diferite, nu? Apa
are gust diferit de la regiune la regiune, ca
să nu mai vorbim de apele din zone aflate
la mii de km depărtare. Deci, ca să produci
o bere bună, trebuie să ai o sursă de apă
bună, potrivită pentru gustul pe care vrei
să îl obții.
Urmeaza malțul. Vă sună cunoscut, nu?
Știți ce este? Nu chiar… Ei bine malțul e o
chestie care se obține din cereale. Adică, mai
exact, malțul înseamnă cereale încolțite și
apoi mărunțite bine. Pentru bere cel mai
adesea se folosește orzul, și cu totul ocazional grâul, porumbul sau alte cereale.
Așadar, orzul este înmuiat în apă vreo
40 de ore, după care se scoate și se lăsă să
încolțească timp de 5 zile. Germinarea este
oprită prin uscare cu aer fierbinte. Timpul
de uscare influențează radical culoarea și
gustul berii: pentru berile blonde, timpul
este mai scurt, iar pe măsură ce procesul
se prelungește și malțul devine mai „prăjit”,
berile trec spre nuanțe arămii și apoi brune
și gusturi mai „pline”.
Apoi avem hameiul. Știe cineva ce este
hameiul? Nu? Nu-i nimic... Patru din cei
cinci prieteni pe care i-am întrebat habar
n‑aveau, iar al cincilea mi‑a spus că nu înțelege ce vreau de la el, dar dacă e vorba să
ieșim la o bere nu vine pentru că a ajuns
acasă la 3 dimineața și e cam „rupt”.
Deci iată că bem un lichid alcoolic despre care nici măcar nu știm din ce se obține.
Cred că de aici vine și expresia „bem ca proștii”. Noroc cu articolul ăsta că mai pune
lucrurile la punct.
Să revenim. Hameiul este o plantă erbacee ce aparține genului Humulus, parte a
familiei Cannabaceae, care include și genul
Cannabis. Aici simt că am captat pentru
scurt timp și atenția creativului de agenție
care a pornit deja într‑un trip cu câmpuri
pline cu hamei.
Din planta de hamei se folosește inflorescența, care are forma unui con. Această
plantă este foarte importantă în obținerea
berii ca agent de stabilitate. Ca să nu ne
pierdem în amănunte, trebuie să știm doar
că hameiul favorizează exclusiv acțiunea
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bacteriilor din drojdia de bere în procesul
de fermentare. Tot el este responsabil pentru gustul amărui. Clar, nu?
Și cam asta este – se amestecă apa, cu
malțul, hameiul și drojdia și, printr‑un procedeu plictisitor în timpul căruia au loc tot
felul de procese mecanice și chimice, se
obține berea. Atenție – berea este un alcool
obținut prin fermentare, nu prin
distilare. Dacă o distilăm în loc să
o fermentăm, iese whiskey.
Și cam aici se opresc nemții
- simplu și eficient! Din fericire,
însă, alții au mers mai departe și
au experimentat tot felul de chestii. La capitolul asta le sunt foarte
recunoscător călugărilor, în special celor belgieni. Din
plictiseală, curiozitate
sau pornire artistică aceștia s‑au
„jucat” vreo câteva sute de ani cu
ingredientele și procesele chimice, inventând nu mai puțin de
1.150 de beri (asta doar în Belgia).
Vorbind de atât de multe varietăți
de bere, veți întâlni aproape orice
vă trece prin cap: blonde, arămii,
brune, cu fructe, cu caramel, cu
vanilie, cu 11% volum alcool, filtrate
Și cam
/ nefiltrate și așa mai departe. Vă
dați seama că acei călugări au avut
asta este – se
tot timpul din lume să încerce
amestecă apa,
toate nebuniile. Închipuiți‑vă ce
cu malțul,
ar fi ieșit dacă s‑ar fi apucat să facă
și ei legi ale berii, ca nemții.
hameiul și
Oricât de mult aș vrea să
drojdia și,
vă povestesc despre aceste beri
printr‑un
denumite generic „speciale”, ar
procedeu
fi de‑a dreptul stupid și inutil. În
primul rând, nu ne ajunge spațiul,
plictisitor [...]
se obține berea. iar în al doilea rând mi se pare ciudat să explic ceva ce trebuie gustat, experimentat. Ar fi ca și cum
i‑ați explica cuiva care n‑a fost
niciodată în Vamă ce înseamnă
răsăritul de soare acolo.
Deci, cel mai bine ar fi să
vă urcați într‑un avion către
Bruxelles și, odată ajunși acolo, să
vă duceți ață către centrul vechi al
orașului și să intrați într‑un pub.
Cu puțin noroc, o să nimeriți în
localul unde lucrează o româncă

“

blondă din Călărași
care o să vă împuieze
capul cu toată istoria
și secretele tuturor
berarilor din Belgia
în timp ce vă servește
cu câte o suită de șase
pahare de bere special
gândite pentru degustare. Aș vrea să vă dau
adresa exactă sau măcar numele
pub‑ului, dar singurul lucru pe
care mi‑l amintesc este că nu îmi
mai amintesc. Dar o să vă descurcați voi, sunt convins.
Cred că dacă face asta și creativul nostru din agenție, va avea în
final inspirație pentru un „story”
bun. Tot ce îi doresc este ca spotul următor să nu fie la tampoane.
Pentru că opinia voastră este
foarte importantă pentru noi, vă
rog să ne spuneți dacă acest articol v‑a fost de ajutor. Sincer, mie
toate aceste lucruri pe care le
știu îmi folosesc destul de puțin
atunci când ies la bere cu băieții.
Cel mai mult m‑ar ajuta o porție
bună de mici cu cartofi prăjiți și
cineva care să îmi spună când să
mă opresc, să mă suie în taxi și
să‑mi dea o aspirină.
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LECTURIŞTII

LIBERTATE,
EGALITATE,
PURITATE
Jonathan Franzen –
Purity, editura Farrar,
Straus & Giroux, 2015
— DAN PANAET
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Fiecare nou roman al lui Jonathan Franzen e un
eveniment. În 2010, când i‑a apărut Libertate
(Freedom), revista Time l‑a pus pe Franzen pe
copertă, ceea ce nu se mai întâmplase cu roman‑
cier american în viață de mai bine de zece ani.
Mai exact, din martie 2000, când protagonis‑
tul fusese Stephen King. Doar că Franzen nu e,
asemeni lui King, un scriitor popular și prolific,
cu care toți elevii de liceu să fie familiarizați
datorită ecranizării romanelor sale. Franzen e
mai degrabă un romancier de modă veche. Scrie
puțin, în manieră realistă și nu se simte confor‑
tabil cu o conexiune la internet prin preajmă.
Cărțile lui sunt totuși accesibile și reușesc, în
general, să‑i mulțumească și pe cititori și pe
critici.

bărbat însurat, care stă în aceeași casă. Însă viața
ei se complică abia atunci când intră în contact
cu Andreas Wolf, un personaj charismatic și mis‑
terios, liderul unei organizații care luptă pentru
drepturi și transparență cu mijloacele specifice
hackerilor.

“

Scris alert,
accesibil, cu
observații
istețe, noul
roman al lui
Franzen este
totuși tezist
într-un fel
bătrânicios.
Romanele lui Franzen au o constantă și, evident,
multe variabile. Constanta ar fi preocuparea lui
Franzen pentru relațiile de familie și felul în care
spiritul unei epoci se răsfrânge asupra acestora.
Ce variază este epoca în care sunt ele plasate
și pe care Franzen are pretenția că o înțelege
ca și cum ar fi un tânăr de 30 de ani în plină
ascensiune, aflat la confluența curenților sociali.
Corecții era plasat în anii administrației Clinton,
Libertate se ocupa de epoca Bush, iar Purity, cel
mai recent roman, abordează lumea asta nebună
în care hackerii își fac de cap pe internet, presa
clasică moare și establishment‑ul financiar e tot
mai contestat de grupări ca Occupy Wall Street.
Ca mulți alți tineri americani, Purity, zisă și Pip, a
împrumutat foarte mulți bani ca să-și plătească
studiile și acum are un job pe care-l urăște. Nu
știe cine-i tatăl ei, locuiește într-un squat de
anarhiști din California și e îndrăgostită de un
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Născut în RDG, Wolf e fiul unui fost demnitar
est-german și duce, până la un punct, o tinerețe
privilegiată, de beizadea comunistă. E un fel de
Serghei Mizil care, în zilele noastre, devine un
luptător pentru libertate și justiție socială în
genul lui Jullian Assange. Narcisist, cu o slă‑
biciune pentru fetele
tinere, Wolf ascunde
un secret sumbru,
care pune într-o
lumină interesantă
toată obsesia lui pen‑
tru transparență.
Scris alert, accesibil, cu
observații istețe, noul
roman al lui Franzen
este totuși tezist
într-un fel bătrânicios.
Atunci când compară
presa clasică cu acti‑
vismul de pe inter‑
net, Franzen ia partea
jurnalistului de modă
veche, pe care‑l con‑
sideră nespectaculos,
dar serios și eficient.
Pe feministe le ironizează, iar lui Wolf vrea să-i
arate găunășenia de parcă între ei ar fi o ches‑
tie personală, iar charismaticul personaj i‑ar fi
sedus la un moment dat nevasta.
Fără a fi o capodoperă – sau măcar un roman reu‑
șit – Purity e o carte agreabilă, a unui scriitor cu
care‑ți va plăcea să nu fii de acord.
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POVEȘTI DIN PARLAMENT

PE ÎNȚELESUL PARLAMENTARILOR
— MARIA OPREA

*

I
M
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ircea Geoană a rein‑
ventat marketingul
politic şi şi-a făcut
un partid pe sigla
căruia a pus harta
României într-o inimioară roşie.
Nu a ratat prima zi a îndrăgostiţi‑
lor din viaţa partidului şi a făcut o
conferinţă de presă despre coaliţia
răului (adică PSD+Băsescu=love). A
împărţit trandafiri albi şi inimioare
din turtă dulce jurnalistelor, contra‑
carând cât de cât elegant înjurătu‑
rile de la partea feminină a presei,
scoasă din casă duminica.
În sfârşit, a adunat fiinţele dragi
din partid în jurul său şi în faţa
camerelor şi ne-a spus „în primul
rând la mulţi ani şi o zi cât mai fru‑
moasă celor care ne fac viaţa fru‑
moasă şi soţiilor” cu speranţa ca de
Dragobete sărbătorim cât mai fru‑
mos împreună, mai ales că nu e în
weekend.

nformală cu un nou ambasa‑
dor, la reşedinţa personală, să
cunoască presa acreditată. Ne
strângem toţi la poartă mai
devreme, de parcă mergem la
colindat. În sfârşit, se face ora de
primire şi intrăm în căsoi. Ne aşe‑
zăm la o masă lungă decorată cu
suc de portocale, dulciuri, ceva de
ronţăit, ceşti pentru cafea sau ceai.
Toată presa stă pe o parte, diploma‑
tul pe partea opusă.
Ambasadorul, să spargă gheaţa, îşi
aminteşte de o situaţie absurdă
din cei 20 de ani de diplomaţie.
Când a ajuns prin Turkmenistan, el
lidero maximo de acolo stătea sin‑
gur pe o parte a mesei, iar subalter‑
nii pe partea opusă şi se ridicau în
picioare când vorbeau, ca la şcoală.
Am râs toţi de situaţia absurdă din
Turkmenistan ca nişte europeni civi‑
lizaţi şi am comandat servitorilor
în cămăşi albe ceai sau cafea, după
preferinţe.

*

C

ea mai mare agoniseală
a unui jurnalist în ani
de teren sunt sursele.
Ştirile pe surse apar
uneori pentru că există
o legătură de încredere între jurna‑
list şi sursă sau în multe alte feluri
cu trădări şi inimi frânte, ca într-o
comedie romantică.
Ştirile pe surse încântă prin aerul
ăla misterios de bârfă credibilă,
dar şi mai mult îi încântă pe jur‑
nalişti. Ştirile pe surse spun des‑
pre tine că eşti o persoană care ştie
chestii înainte să ştie toată lumea,
înseamnă că eşti printre puţinele
persoane în care Dragnea şi Blaga
au încredere că publici ce spun ei
fără să-şi asume.
Cotroceniul e cumva în afara scena‑
riului. Când oamenii preşedintelui
dau informaţii pe surse, cu sigu‑
ranţă informaţiile sunt deja publice

şi asumate pe undeva.
A doua variantă să
obţii ceva pe surse
presupune indispozi‑
ţia preşedintelui în a
discuta oficial cu presa
şi aruncarea informa‑
ţiilor într-o întâlnire
informală, de unde îşi
ia fiecare ce-i trebuie
şi pune eticheta „pe
surse”, potrivit instruc‑
tajului de la palat. Ăsta
e momentul în care
agoniseala de o cari‑
eră şi misterul de om
de presă care le ştie pe
toate se duc dracu.

*

Î

n timp ce DNA‑ul explica
la şedinţa de bilanţ ce‑a
făcut în 2015, Ion Iliescu
s‑a strecurat în Parlament
cu nişte prieteni şi au făcut
un fel de petrecere bătrânească, în
care şi‑au amintit de vremurile
bune ale CPUN.
Iliescu a apărut la eveniment cu
jumătate de oră mai târziu, dar n‑a
apucat să indigneze pe toată lumea
cu exprimarea lui „eliptică” despre
dosarele Revoluţiei şi
Mineriadelor, jurnaliş‑
tii pregătiţi cu între‑
bări care de care mai
tâmpite fiind placaţi
de fosta lui consilieră.
Nea Nelu a fost aştep‑
tat în sală cu imagini
din arhiva TVR, de
când era el tânăr şi
ocupa Casa Poporului
pentru a o lăsa pe
mâna democraţiei. S‑a
aşezat la locul desem‑
nat, cu Petre Roman în
dreapta, şi a citit un
fel de lecţie de istorie
recentă, povestită cu
cuvintele lui. S‑a oprit
la un moment dat din
citit de pe foile scrise
de mână, a ţinut un
moment de reculegere
pentru sufletul morţi‑
lor, apoi şi-a reluat ide‑
ile. Mai târziu, uitând
probabil de momen‑
tul de reculegere, a
zis că n-are rost „să
stăm să tot plângem
morţii”. Şi mai târziu,
când şi-a amintit pro‑
babil de momentul de
reculegere, a declarat
pe blog că exprima‑
rea a fost „eliptică” şi a
recinstitit cinic memo‑
ria morţilor.
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Darie Dup – Un cavaler
contemporan
Trebuie să ne îndreptăm, atenţia mai des
asupra artei contemporane? Cu siguranţă da,
pentru că aceasta nu mai este de mult o unealtă
de propagandă ci este un mediu foarte bun
pentru a învaţă, pentru a te informa, pentru a
vedea lumea exact aşa cum este!
— MIRELA ŞTEFAN
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Pe Darie Dup l‑am găsit în atelier, lucrând. Ştiam
că este cadru universitar la Universitatea de Arte
din Bucureşti şi, povestind, am aflat că în 2004 a
fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad
de Cavaler pentru performanţele în domeniul
artelor vizuale, fiind unul dintre cei puţini care
au reprezentat România la Bienala de la Veneţia
din 1995 sub proiectul Moştenirea Artistică a
lui Brâncuşi.
Nu ştiu dacă este mai întâi de toate un om spe‑
cial sau un sculptor desăvârşit, dar este aproape
imposibil să nu te bucuri când descoperi oameni
care pun totul sub semnul întrebării, care caută,
care au puterea de a se reinventa permanent.
Pentru cine nu-i cunoaşte lucrările de până
acum, interpretări deseori mitologice ale cor‑
pului uman, va gusta cu plăcere proiectul‑ex‑
periment, pe care l‑a numit Axis Mundi, ca fiind
unul original şi proaspăt ca expresie.
Axis Mundi se diferenţiază de proiectele anteri‑
oare ale lui Darie atât prin forma lucrărilor, cât
şi prin mesajul transmis, astfel regăsim forme
curate, lipsite de elemente decorative şi cu un
mesaj simplu care este în esenţă un avertisment
ce are ca scop să trezească în noi responsabili‑
tatea faţă de mediul înconjurător, faţă de lumea
în care trăim.

la desene grafice şi lightbox‑uri care creează un
impact puternic asupra privitorului, făcând apel
la conştiinţa individuală şi la morală.
„Orice artist vrea şi este necesar să se reinven‑
teze. În cazul meu, asta s‑a întâmplat cu ocazia
unei burse la Paris obţinută în urmă cu câţiva
ani. Perioada în care am stat acolo a fost o peri‑
oadă în care am căutat să‑mi curăţ puţin lim‑
bajul şi să ajung la lucruri mai simple, să
mă intereseze mai puţin zona estetică
a obiectului, cât mesajul şi simplita‑
tea de a transmite un sentiment. Am
căutat să spun cât mai mult cu mij‑
loace cât mai puţine.
Scopul meu este să dau viaţă pădu‑
rilor tăiate, să las un semn, să mă
împotrivesc distrugerii, folosind lim‑
bajul obiectului sculptural” – Darie Dup
În final, dacă v‑a trezit interesul, aveţi oca‑
zia să-l descoperiţi în cele două expoziţii care
se derulează în această perioadă la Muzeul
Naţional al Ţăranului Român – Axis Mundi #4–
DE ARBORIBUS şi Palatul Parlamentului – Sala
Brâncuşi „European Cuteness Art” desfăşurată în
perioada 18 Martie - 25 Aprilie.

Copacul tăiat, stâlpul în jurul căruia s‑a con‑
struit universul uman, mai întâi ca reper şi apoi
ca centru al acestei lumi, capătă o nouă viaţă
plină de înţelesuri.
Dincolo de semnalul de alarmă asupra proble‑
mei defrişărilor, copacii lui Darie Dup fac refe‑
rire la spiritualitate, la legătura dintre pământ
şi rai, dintre oameni şi divinitate. Proiectul are o
estetică aparte, iar Darie se joacă cu materiali‑
tăţi de la lemn, metal, cauciuc şi lumini de neon,
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