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Banii par a fi devenit încarnarea unui imperiu care ingurgitează tot. Truismul că totul se cumpără şi se vinde 
pare a se fi transformat într-o realitate crudă şi mult mai cinică: totul e făcut cu scopul de a se vinde şi cumpăra. 
Corporaţiile vând servicii şi cumpără umanul, în forma resurselor umane; universităţile propagă instrumente 
economice, formează businessmen şi se reproduc prin turism universitar; muzeele nu mai fac comerţ cu artă, 
ele cumpără şi vând artişti, cât mai în carne şi oase; artiştii negociază creativitatea; Biserica Ortodoxă Română 
cumpără putere în Stat, Vaticanul vinde mântuirea… S-a spus, dacă, în trecut, instrumentul de comunicare al 
puterilor totalitare a fost limbajul, în prezent, instrumentul de comunicare al real-capitalismului este banul care, 
aidoma Sfinxului, discută cu societatea ca prin ghicitoare: Dacă în trecut puteam critica puterea prin limbaj, cum 
putem critica astăzi puterea? Care este diferenţa dintre Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Administraţia Finanţelor 
Publice? Ce diferenţă există între un act de limbaj critic & disident şi un atentat terorist? Ş.a.m.d. (I.M.)

Fotoexplicaţie: Cardiografii monetare, scanometrie de Igor Mocanu, 2010.

Cardiografii monetare, scanometrie de Igor Mocanu, 2010

POSTBOX magazine is published both 
in Romanian and English and you can 
find excerpts translated into english on 
pages 34-46. Feel free to contribute to the 
POSTBOX magazine and send us your 
english texts at andreea@oberliht.org.md

Citesc „Revista la PLIC”,
deci sunt SEXI
Andreea TomA

Iată că s-a terminat primăvara, dar evenimentele culturale 
continuă să înflorească pe ambele maluri ale Prutului. 
Oamenii de cultură sfidează criza. Ei scriu, publică, 
organizează evenimente incitante, încearcă să reziste 
şi chiar să performeze. Răzvan Ţupa, spre exemplu, a 
poposit la Chişinău, unde, împreună cu un grup de tineri 
poeţi, a explorat străzile oraşului într-un proiect inedit de 
cartografiere poetică − ChişinEU. Mai apoi, Vasile Ernu 

ne-a adus în atenţie un festival nou, Zilele Literaturii 
Române la Chişinău, menit să înlăture vechile tabuuri 
care postulau existenţa unui decalaj cultural între estul 
şi vestul românesc – festivalul fiind transmis şi online şi 
generând păreri pozitive.

În Bucureşti, pe de altă parte, scena artelor performative 
s-a îmbogăţit cu un spectacol-document, „Capete Înfier-
bântate”, ce se încadrează în seria deja consacrată a artei 
terapeutice de recuperare a memoriei, Miruna Vlada a 
iniţiat un nou târg de carte, dedicat exclusiv poeziei, la 
care a fost invitată şi „Revista la PLIC”, iar Un Cristian s-a 
remarcat prin organizarea Târgului Alternativ de Carte, 
eveniment care face parte din programul “Literatura 
română scrie pe mine” şi reuneşte, într-un format nou, 
ofertant şi dinamic, autori care performează live alături 
de autori înregistraţi pe materiale audio-video.

Noi am încercat să fim peste tot şi de această dată, să 
îţi aducem în atenţie ţie, cititorule, tot ce e mai nou şi 
interesant în materie de film, artă contemporană şi 
literatură. Am ieşit la terase virtuale cu tineri poeţi 
pentru a ţi-i prezenta, am încercat să aflăm păreri despre 
mult-dezbătuta şi puţin-aplicata lege a lustraţiei, am 
ajuns până şi în penitenciare pentru a discuta despre 
reabilitarea prin artă şi, peste toate acestea, în plina criză 
ce ne-a invadat televizoarele şi discuţiile cotidiene, am 
încercat să lămurim care e rolul banilor în literatură şi 
artă. Apoi, ne-am jucat, am asamblat şi iată ce a ieşit.

Toate acestea au fost făcute pentru ca tu să ne citeşti şi să 
fii sexi, cum spune o campanie ce pare a prinde tot mai 
mult avânt pe grupurile sociale J. Îţi oferim, aşadar, 
plăcerea cititului, o nouă expoziţie nonconformistă şi un 
DVD bonus la PLIC.



4 5

Alex. CisteleCAn

Să începem în engleză că sună mai bine şi pentru că 
în română ar aduce uşor a hip-hop: simple exchange 
– equivalence - / Commodity-Money-Commodity//  
Money-Commodity-Money/ - profit – (the alienation 
and exploitation of the only commodity which by itself 
generates) plus-value – exploitation. 

Banii sunt, spune Marx, întotdeauna prima formă de 
manifestare a capitalului. Nu doar istoric vorbind, ci şi 
logic, i.e. în logica firească a cotidianului, aşa cum se 
întâmplă atunci când asociem întotdeauna spontan banii 
capitalului şi viceversa. Dar banii şi capitalul, conceptual 
vorbind, sunt două chestii total diferite. Între ele stă o 
întreagă evoluţie, o lungă succesiune, şi anume exact 
cea de mai sus: de la bani la capital se produce trecerea 
de la logica simplului schimb la logica plus-valorii, o 
veritabilă tăietură epistemică în carne şi oase, dacă aşa 
ceva a existat vreodată. 

Aşa stând lucrurile, problema care s-a ridicat întot-
deauna, desigur, în tradiţia interpretărilor marxiste şi în 
istoria seculară a plenarelor noastre a fost cea legată de 
natura acestei succesiuni de la bani spre capital: logică 
sau istorică, necesară sau accidentală? E o schimbare de 
accent, o variaţie de intensitate, sau o adevărată ruptură 
de esenţă? Ori e şi-şi, deci dialectică? Între cele două 
lecturi aparent apropiate, despărţite abia de o nuanţă, 
stă în fond o miză decisivă şi o lungă serie de polemici, 
epurări şi divorţuri în interiorul forţelor progresiste: 
este posibil un socialism de piaţă, putem salva piaţa 
liberă din covata în care bălteşte hoitul capitalismului? 
Sau piaţa, fie ea şi liberă, presupune întotdeauna deja 
profit sub formă de plusvaloare, deci exploatare? Şi, în 
sfârşit, la orizont: marxismul este o critică, de pe poziţii 
inevitabil (?) romantice, obscurantiste, a raţionalităţii 
burgheze, moderne, a echivalenţei formale, a medierii 
şi abstractizării? Sau este o critică a patologizării 
istorice a acestor forme, altfel cu totul dezirabile, de 
modernitate, de lege a echivalenţei, de secularizare? 
Ca să n-o mai lungim: în contextul de faţă, acum ca 
oricând, ar trebui oare să moralizăm şi să ne plângem 
de criza capitalismului, sau să analizăm şi să acuzăm, ca 

întotdeauna, capitalismul qua criză. Să cerem întoar cerea 
la normal, ori să acuzăm însăşi proclamata norma litate? 

Să împachetăm, pentru moment, la loc seria întrebărilor 
şi să revenim la prima. Şi să vedem, aşadar, pentru 
lămurire, ce spunea la un moment dat maestrul: „The 
first distinction between money as money and money 
as capital is nothing more than a difference in their 
form of circulation. The direct form of the circulation 
of commodities is C-M-C, the transformation of 
commodities into money and the re-conversion of 
money into commodities: selling in order to buy. 
But alongside (s.m.) this form we find another one, 
which is quite distinct from the first: M-C-M, the 
transformation of money into commodities, and the 
re-conversion of commodities into money: buying in 
order to sell. Money which describes the latter course 
in its movement is transformed (subliniez tot eu: şi 
check out continuarea) into capital, becomes capital, 
and, from the point of view of its function, already 
is capital”1. Pe scurt: M-C-M se manifestă alongside 
C-M-C, alăturea, simultan, şold la şold. Money… 
puncte puncte… trec anii ca norii lungi pe desktop… 
şi numai vezi că already is capital. Simplul schimb, 
logica echivalenţei, banul, este întotdeauna deja capital, 
plusvaloare, exploatare. Capitalismul însoţeşte din-
tot deauna spectral piaţa şi schimbul. Diferenţa dintre 
cele două e doar una, în fond, cum zice tot Marx, de 
circulaţie. Ele par să circule braţ la braţ. Atâta doar că 
unul dintre ele, capitalul, circulă de fapt mai repede. 
„The first distinction between money as money and 
money as capital is nothing more than a difference in 
their form of circulation”. De circulaţie, în fine, şi într-un 
acest al treilea sens, uşor ascuns: de mişcare în cerc, de 
închidere a cercului, de pliere pe sine: de la bani qua 
bani, la bani qua capital, de la în sine la pentru sine, de 
la bani ca substanţă, ca echivalent general, la bani ca 
subiect istoric, ca negativitate în act. Sfânta treime pare 
astfel împlinită, deşi ipoteza de faţă, vorba ceea, nu are 
nevoie decât de două persoane ca s-o încheie la noduri 
şi cusături. A treia fiind chiar circulaţia dintre cele două 

dramatis personae, trecerea uneia în cealaltă. Şi iar 
am picat din Marxism în misticism sau viceversa, în 
funcţie, tocmai, de direcţia – logică sau patologică, în 
fond − de circulaţie a interpretării. 

Să revenim deci la cruda luciditate: Time is money. 
Desigur. Dar money plus time, money plus circulation 
egal capital. Banul, ca echivalent general, este, sau, 
mai exact şi mai complicat, întotdeauna va fi fost 
deja, capital. Încorporând timp existenţial, sepa rând 
şi opunând subiectul istoric propriei sale negati vităţi 
devenite autonomă, intrând în circulaţia sa auto repro-
ductivă, banul devine ceea ce era: capital.

Prin urmare, grafia relaţiei dintre bani şi capital – grafia 
logică, dar şi figurativă – ar fi aceasta: Bani -> capital. 
Bani versus capital, în ambele sensuri: bani împotriva 
capitalului (şi de aici critica marxistă qua critică, din 
perspectiva universalităţii principiilor formale (piaţă, 
schimb, echivalenţă) a derivelor patologice, parti cula-
rizante ale capitalismului); dar şi bani către capital, 
bani întinşi vectorial, temporial, către capital; capitalul 
ca adevăr desfăşurat al banilor (şi de aici o critică 
marxistă înţeleasă drept critică a principiilor formale şi 

1  Karl Marx, Capital, v. I, Penguin, 1976, pp. 247-248.

Bani vs. capital
universale însele, a schimbului, echivalenţei şi pieţei 
libere ca deja patologice în ele însele). 

Şi atunci, recapitulând vertiginos: succesiunea 
bani-capital e una logică sau istorică? Necesară sau 
accidentală? Să nu disperăm în faţa acestei dileme şi 
să nu irosim nici un efort în încercarea de a fi cei mai 
dialectici din parcare. Soluţia nu poate fi decât cea 
de-a treia, sintetică, elegantă, şi bineînţeles inexistentă: 
varianta şi-şi. Succesiunea bani – capital; echivalenţă 
– plus-valoare; egalitate formală – exploatare este 
una totodată logică şi istorică, necesară şi accidentală. 
E vorba de o contingenţă care-şi creează retroactiv 
propria necesitate. Succesiunea a fost contingentă şi e 
necesară, cel puţin atât timp cât rămânem în linia ei. 

E limpede pentru oricine că interpretarea de mai sus 
nu-i tocmai marxist ortodoxă, ci merge oarecum pe 
direcţia tânărul Lukacs - şcoala de la Frankfurt – Debord 
– Poshtone. Pentru un ortodox, asta e de la o poştă 
hegelianism de stânga. Pentru noi, e ca şi cum s-ar face 
că am putea să ne sustragem dilemei dintre a interpreta 
lumea şi a o schimba; important cu adevărat e doar să 
schimbăm interpretarea.
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Constantin Vică

Banii sunt
sub

copyright

Mână-n mână

Banii se fac prin copyright, nimic 
mai simplu, e una dintre instituţiile 
pe care ni le-a adus epoca industrială 
în combinaţie cu romantismul (şi 
a sa „ideologie a autorului”). Unii 
zic că altfel nu se poate, creatorii ar 
muri de foame. Alţii zic că se poate 
şi fără copyright, iar creatorii vor 
fi fericiţi. Depinde cine convinge 
statul mai bine pentru o perioadă 
de timp. În vremea trubadurilor, 
problema nu se punea aşa: cântai, 
la curtea seniorului sau prin pieţe, 
şi luai banul. Pare idilic, chiar este. 
Partea bună e că trubadurii cântau pe 
bani, bani adevăraţi. Autorii zilelor 
noastre o fac pe promisiuni.

Toată lumea ştie că „problema e de la 
bani”. Banii, această instituţie care se 
plimbă prin istorie odată cu primele 
imperii, au evoluat mai repede decât 
ne aşteptam. Banii s-au virtualizat şi 
apoi a urmat internetul. La început 
erau bucăţi de metale preţioase 
– valoarea lor era brută, nu stabilită 
prin convenţie. Cădeau imperii, dar 
nu cădea încrederea în monedă pentru 
că nimeni nu avea o încredere socială 
în monedă, ci moneda avea o valoare 
intrin secă. Banii fiat apar în Lumea 
Nouă cam în acelaşi timp cu prima 
lege a copyright-ului în Lumea Veche 
(statute of Anne, de la care s-au împlinit 
300 de ani). Un efect nociv al utilizării 
banilor fiat a fost hiperinflaţia. În 
Germania a contribuit la ascensiunea 
lui Hitler. O formă de hiperinflaţie 
capătă şi copyright-ul: dacă acum 
300 de ani era limitat la 14 ani (cu 
posibilitatea de a-l prelungi încă 14) 

utilitaristă, alta e personalistă). Cu 
toate acestea se observă un staha-
no vism al susţi nătorilor celor două 
noţiuni: din anii ‘60 ai secolului trecut 
armate de avocaţi, jurişti, agenţi, 
producători, autori lucrează continuu 
la unificarea lor, la instituirea unui 
regim al proprietăţii intelectuale 
bazat pe organizaţii şi acorduri in-
ter  nationale (WIPO cu TRIPs, vine 
acum şi ACTA, celebrul acord secret 
între ţările care se definesc ca „eco-
nomii ale cunoaşterii”). In dus triile 
divertismentului impun acest regim 
tuturor, chiar dacă banii sunt doar 
nişte promisiuni. Industriile culturale 
sunt sfârşitul culturii (ah, Adorno 
& Horkheimer, şi voi sunteţi sub 
copyright!), iar copyright-ul, silo-
zul plin al creativităţii. Acum jumă-
tate de an, Uniunea Europeană a 
propus cetaţenilor săi (din ce în ce 
mai seduşi de The Pirate Bay) o con-
sultare publică despre ©opyright, 

acum se întinde la viaţa autorului 
plus 70 de ani. 

Leii sunt promisiuni ale statelor român 
şi moldovenesc că valoarea lor e cea 
scrisă pe hârtie. Toată lumea vântură 
promisiunile acestea cu nonşalanţă şi 
aşa viaţa merge mai departe.

Copyright-ul nu e o promisiune, dim-
potrivă. E un privilegiu pe care îl 
oferă tot statul dacă te declari autor, 
editor, artist şi ce mai vrem. Dacă 
lucrezi în domenii creative, dacă eşti 
creativ, dacă poţi spune: „acesta este 
un produs al minţii mele” primeşti 
imediat privilegiul. Doar tu poţi 
exploata opera ta. Şi opera îţi va aduce ©etăţ€nie şi ©reativitate. Textul 

oficial începea aşa: „Copyright-ul 
este fundamentul culturii.” Ce poţi 
spune mai mult când evidenţa isto-
rică e exact pe dos?

Raportorul artiştilor

În raportul pe care Ion Pillat l-a 
prezentat în faţa Adunării Deputaţilor 
pentru legea din 28 iunie 1923, 
prima lege a „proprietăţii literare şi 
artistice” din România, scrie: „Apă-
rând acest gen de proprietate, apărăm 
însăşi gândirea omenească în cea mai 
nobilă a ei manifestare. Consecvent 
principiului său, proiectul de lege 
trebuia să hotărască în primul rând 
asupra mijloacelor menite să apere 
pe autor şi familia sa.” (s.m.) Dreptul 
de autor e o afacere de familie, la 
urma urmei.

promisiuni din toate părţile. Pen tru că 
faci un bine societăţii, dezbaţi, ai simţ 
critic, eşti critic (nu e obligatoriu), ai 
imaginaţie, ai stil, ai tehnică, ai muncit, 
eşti autor. Industria pornografică e 
între pri mele zece în SUA şi e bazată 
pe copyright (estimarea am găsit-o 
într-un documentar cam conservator).

Până la începutul secolului XX, SUA 
nu au recunoscut copyright-ul altor 
autori decât cei americani. În Europa 
continentală oricum dis cuţia se purta 
altfel: noţiunea cen trală era (şi este) 
cea de „droit d’auteur” - cu totul 
altceva decât „dreptul de a produce 
exemplare”. Cele două noţiuni au 
justificări şi tra diţii contrare (una e Câteva rânduri mai jos, sensibilul 

poet de manual pune Academia ro-
mână să aibă grijă de operele orfane 
(cele aflate sub dreptul de autor, dar 
al căror autor sau urmaş nu mai poate 
fi reperat) – termenul de protecţie 
era atunci de 30 de ani după moartea 
autorului – şi asigură pe sceptici că 
în lege s-a împăcat interesul public 
cu cel privat, „legiuitorul ţine seamă 
de interesele generale ale culturii”, 
„autorul datoreşte mult epocei şi 
mediului său înconjurător” etc. Cu 
toate acestea, scandalurile s-au ţinut 
lanţ în epocă. Nu pot să nu observ 
cum această lege apare la 5 ani după 
unirea care a dat un nou boost capi-
talismului şi naţionalismului româ-
nesc (în ambele, artiştii au un rol 
principal). Actuala lege apare la 6 
ani de la ieşirea din regimul socialist. 
Partea frumoasă a acestei manevre 
legale este că editorii şi producătorii 
care acum citesc cu religiozitate 

Andy Warhol, eighty two-dollars-bills, Front and Rear 
(1962), Museum Ludwig, Cologne.

Thomas Nast, the „Brains” (1871), publicat în Harper’s Weekly, 21 octombrie

Victor Dubreuil, Barrels on Money (c 1897), colecţie privată

©
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legea 8/1996, până în 1996 şi-au 
făcut sumele în lipsa copyright-ului. 
Nu putem să-i numim piraţi pentru 
că ei nu încălcau nicio lege.

Trojan 

Circulă un nou virus troian pe internet, 
din fericire doar pentru utilizatorii 
de Windows, care sunt majoritari. 
Victimele sunt informate că le-a fost 
scanat sistemul şi s-au găsit torrenţi 
ilegali pe el. Dacă nu vor plăti repede 
400$ îi aşteaptă închisoarea şi/sau 
plata unor amenzi imense. Pagina de 
web unde se face plata e de fapt un 
scam: se înregistrează datele de pe 
cardul bancar care apoi se folosesc 
pentru distracţia micilor hackeri. Şi 
aşa se pot face bani din copyright. 

Special 301, încălzirea globală      
şi politica Obama

Ministerul Comerţului Exterior al 
SUA are o listă care se actualizează 
anual – special 301 – în urma moni-
torizării a peste 70 de state cu care 
SUA are legături comerciale. Se 
indexează şi se fac recomandări 
tuturor statelor în care drepturile de 
proprietatea intelectuală ale compa-
niilor sau autorilor americani (IPRs) 
nu sunt respectate. În capul listei, la 
priorităţi, găsim China, Rusia, India, 
Algeria, Argentina, dar şi Canada, 
Chile şi Israel. Şi România e pe listă, 
chiar dacă primeşte încurajări că 
într-o zi va ieşi. Compania e plăcută, 
cam toate statele UE sunt aici (mai 
puţin Franţa şi Marea Britanie). 

Imperiul cultural american nu se poate 
apăra altfel. Dacă în Singapore in dust-
riile bazate pe copyright aduc 5,7% 
din PIB (în 2005), în Ro mâ nia, 5,55% 

(tot 2005), în SUA depăşesc 12%. 
Barack Obama a declarat că „ne vom 
apăra dur pro pri etatea intelectuală 
pentru că e resursa noastră cea mai 
valoroasă”. Acum, chiar dacă nu vreau 
să stric cheful, vă invit să puneţi în 
legătură proprietatea intelectuală 
cu încălzirea globală/schimbarea 
cli  matică, trans ferul de tehnologii 
eco logice şi bani. Combinaţia din tre 
cele patru e fatală. Ideologia verde 
şi ideo logia copyright-ului & bre-
vetelor odată mixate vor duce la o şi 
mai mare hege monie economică şi 
culturală a SUA. 

Marinus van Reymerswaele, two 
tax collectors (c. 1540), National 

Gallery, London

Ultima legătură dintre bani şi 
copyright: banii sunt mai puternici ca 
orice alt tip de ficţiune. Dacă încalci 
dreptul de autor sau copyright-ul 
cuiva poti cel mult viola un drept sau 
plagia. Dacă vrei să copiezi bani eşti 
falsificator. Falsifici promisiuni.

©

Andreiana MihAil

Jurnal de galerist
1 mai 2010

in ultimii ani, capacitatea portbagajului    
a devenit o chestiune foarte importantă

Am deschis galeria de artă care îmi poartă numele 
(în ultima vreme am senzaţia ca eu îi port numele) în 
2006, în noiembrie. Într-un spaţiu de aproximativ 20 
de metri pătraţi pe care l-am renovat, am acoperit cu 
rigips o fereastră (pentru proiecţiile video) şi am făcut 
alte cîteva lucrări de aseptizare. Prima expoziţie s-a 

intitulat „Small Wonder”, iar artiştii invitaţi au fost Tom 
Chamberlain (UK), Ciprian Mureşan, Adrian Ghenie şi 
Hideko Inoue. A fost multă lume, iar în ziua aceea eram 
atît de emoţionată, încît am plîns. Dorinţa mea veche 
de a deveni galerist cu galerie era îndeplinită. Nu ştiam 
că urma partea cea mai grea: să creez un program de 
expoziţii coerent, să dezvolt relaţii de colaborare mai 
strînse cu artişti care să devină în timp „reprezentaţi 
de galerie”, să atrag un public şi de nespecialişti, să 
promovez artiştii şi galeria şi să vînd. 

În România, pînă şi acum termenul de galerie comer ci ală 
are o reputaţie dubioasă, comercial fiind confundat cu 
mercantil, exploatator, poate şi impe rialist, colonialist 
etc . Toate spaţiile de artă, în opinia majorităţii, ar 
trebui să fie nonprofit. Iar artiştii cum să trăiască? 
Din joburi mărunte, care le repugnă, de care de abia 
aşteaptă să scape. Firesc, o galerie comercială trebuie 
să supravieţuiească din ceea ce comercializează, iar 

Auto-da-fé, Ciprian Mureşan, Basel 2008
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ideal ar fi ca şi artiştii să îşi asigure traiul din ceea ce 
le place să facă. Acelaşi răspuns l-am dat zilele trecute 
unui coleg, care mă întreba public ce înseamnă să 
reuşeşti. (Am presupus că se referă stric ta mente la 
planul profesional.)

Dupa 3 ani şi jumătate de la deschiderea galeriei, în 
România am vîndut o singura lucrare, o fotografie a 
Katerinei Drzkova. Cum am reuşit să nu închid pînă 
acum? Cu mare ajutor din partea celor apropiaţi şi prin 
participarea la tîrguri internaţionale de artă, un fel de 
summit-uri al galeriilor. Prin anii 60 era unul singur, cel 
de la Köln, Art Cologne. Azi sunt sute de tîrguri în toată 
lumea, semn al unui boom al pieţii de artă.

Ca în orice domeniu, şi aceste mari „reuniuni” sunt 
împărţite, categorisite: cele mai prestigioase, unde îşi 
doreste orice galerist să ajungă (Art Basel, Frieze din 
Londra etc.), cele cîteva la care participi cînd eşti o 
galerie tînără, iar apoi cele mai multe, la care mai bine 
nu participi. 

Să intri la cele de ligă A e foarte dificil. Sunt cam 20, 
poate chiar 30 de galerii pe un loc. Trimiţi un dosar de 
aplicaţie, cu prezentarea galeriei, a artiştilor, un proiect 
bine articulat, imagini, dvd-uri cu artă video şi taxa de 
înscriere, care variază între 150 şi 300 de euro, bani 
care nu îţi sunt înapoiaţi dacă nu te califici. După ce 
eşti acceptat, lucru pe care deja îl vezi ca pe o victorie, 
urmează să plăteşti standul de expunere care, la fel, 
variază între 8000 de euro cel mai mic şi 35000-40000 
de euro cele mai mari, poate şi mai mult. O galerie 
mică, tînără, face sacrificii şi eforturi financiare enorme 
pentru a participa, dar e singura şansă pentru cei din 
ţările fără o piaţă de artă, cum este bineînteles şi cazul 
Romaniei, să performeze pe o scenă internaţională, 
cu o piaţă deja stabilă, cu reguli de cele mai multe ori 
nescrise. Sunt cutume la care trebuie să te adaptezi 
din mers şi să urmezi calea profesionistului. Nu există 
scuze, nu există compromisuri, iar tu, ca galerie din est, 
trebuie să te conformezi  standardelor: de la calitatea 

lucrărilor pe care le expui pînă la felul în care le expui, 
prezentarea generală.

Pentru a reduce cheltuielile, care deja sunt foarte mari, 
am hotărît să merg cu maşina la tîrgurile din Europa 
continentală, respectiv de şase ori pînă acum la Viena 
şi Basel. De aici şi importanţa capitală a capacităţii 
portbagajului.

Machiaj de hollywood                        
pentru intrarea pe uşa din dos

La tîrgurile mari, publicul poate atinge cote ameţitoare: 
Art Basel − 65.000 de vizitatori, aproape la fel la Frieze 
sau Armory. Publicul – colecţionari, critici de artă, 
curatori, directori de muzee, artişti, galerişti, ziarişti, 
staruri de cinema, miliardari ruşi, soţii de miliardari 
şi restul lumii. Este o microlume, un spectacol la 
care, de fapt, şi tu faci parte din distribuţie, eşti cel 
care asigură substanţa acestor întîlniri. Multe galerii 
importante şi puternice (ca Gagosian, Yvon Lambert, 
Marian Goodman, Sadie Coles, White Cube) reuşesc 
să vîndă toate lucrările în primele ore, adică la preview. 
Iar colecţionarii aşteaptă cu înfrigurare, îşi calcă pe 
demnitate şi aleargă la propriu să ajungă primii la 
lucrarea pe care vor s-o cumpere. Da, există competiţie 
la toate nivelurile: între galerişti, între artişti, între 
colecţionari. Mulţi încearcă să îşi trimită spioni, unii 
chiar au ajuns să se deghizeze în muncitori ca să vadă 
primii lucrările care îi interesează. 

Este deja celebră întîmplarea care îl implică pe François 
Pinault, proprietar, printre altele, al casei de licitaţie 
Christie’s şi al unui muzeu de artă con tem porană deschis 
în Palazzo Grassi, la Veneţia, cuprinzînd colecţia sa 
în valoare de aproximativ 2 miliarde de lire. Acum 
cîţiva ani, el a făcut rost la Art Basel de o salopetă 
de muncitor în constructii şi a angajat un machior 

profesionist ca să poată pătrunde în clădirea tîrgului. 
Iar un galerist celebru a fost exclus din tîrg pentru că a 
facilitat intrarea unui colecţionar înaintea deschiderii 
oficiale. Cînd a participat şi galeria mea la acest tîrg, 
în 2008, mi-am dat seama că nu sunt doar poveşti: 
de fiecare dată şi la fiecare intrare mi se cerea să arăt 
legitimaţia cu poza la vedere.

Apoi, la preview este o coadă interminabilă. Oamenii 
vin cu cîteva ore înainte de deschidere ca să intre în 
marea cursă şi să fie printre primii. Atunci începi să 
înţelegi pasiunea şi zelul pe care îl au faţă de colecţia 
lor, ambiţia şi uneori obstinaţia cu care o îngrijesc 
şi o completează. Sunt persoane cu informaţia la zi, 
care citesc revistele de specialitate, de exemplu „Art 
Forum”, „Art Review” sau „Frieze Magazine”, care 
au interes constant faţă de anumiţi artişti sau o anume 
perioadă, care îşi deschid uşa casei pentru publicul 
interesat de colecţia lor.

Tema pe care mi-aţi propus-o se referea la cotă. Eu mă 
feresc de acest termen: e folosit la casele de licitaţii. 
În cazul artiştilor cu care lucrez , galeristul încearcă să 
creeze şi să construiască o piaţă pentru artiştii lui prin 
promovare, prin expoziţii, prin contactele personale 
pe care le dezvoltă în timp. Valoarea de piaţă este, 
bineînţeles, determinată de CV-ul artistului: participări 
la Bienale, expoziţii în muzee, alăturarea numelui cu 
artişti deja consacraţi. Şi aici intervine din nou munca 
galeristului, care trebuie să ştie să plaseze lucrările în 
colecţii publice sau private importante, unde artistul să 
aibă o companie onorantă.

Povestea mea este ceva mai lungă, dar mă pregătesc 
să umplu din nou portbagajul: mîine dimineaţă, la 
ora 6, plec spre Viennafair şi trebuie să fac curat în 
maşină, să încarc şi să îmi fac traseul. Lucrez singură 
momentan, un prieten va veni cu mine să mă ajute. Dar 
sunt fericită: îmi place ceea ce fac, chiar dacă mîine voi 
începe un nou art trip obositor.

Imagini cu lucrări de Alexandra Croitoru, Răzvan Botis şi Ion Grigorescu Viennafair 2009 (1 & 2)Work and travel, solo show, Ciprian Mureşan Auto-da-fé, Ciprian Mureşan, Basel 2008 Nimic mai de preţ ca valoarea zilei, Curator – Magda Radu

CV galeria Andreiana Mihail:
Artişti: 

Răzvan Botis, Tom Chamberlain (UK), Alexandra Croitoru, 
Katerina Drzkova (CZ), Ion Grigorescu, Mihai Iepure Gorski, 
Ciprian Mureşan, Cristi Pogăcean, Mona Vatamanu şi Florin 

Tudor.

Expoziţii: 

„Small Wonder” − Ciprian Mureşan, Tom Chamberlain, 
Adrian Ghenie şi Hideko Inoue.

„Noutăţi” − Ciprian Mureşan şi Cristi Pogăcean.

„Growing Wild” − Janieta Eyre, Tami Ichino, Gabriela Vanga 
şi Tessa Farmer. Curator − Jane Neal.

„Rămînem peste noapte − o retrospectivă” − Mihai Iepure 
Gorski.

„Refugees” − Katerina Drzkova.

„Sleeping Standing Up” − Tom Chamberlain.

„O expoziţie despre fotografie” − Alexandra Croitoru.

„August” − Mona Vatamanu şi Florin Tudor.

„Work and Travel” − Ciprian Mureşan.

„Portraits of the artists as young artists”: 14 artişti video.

„Nimic mai de preţ ca valoarea zilei” − Ion Grigorescu, 
Adrian Ghenie, 

Ciprian Mureşan, Mona Vatamanu şi Florin Tudor. Curator − 
Magda Radu.

„ Missing Link” − Răzvan Botis şi Lee Welch.

„ Dealul era un munte” − Răzvan Botis.

Tîrguri internaţionale de artă:
Viennafair (2007, 2009, 2010)

Volta Show (2007)
Art Brussels (2008)

Nada Miami (2008, 2009)
Liste Basel (2009, 2010)

Frieze Londra (2009, 2010)
Art Basel (2008)
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Alexandru MAtei

Banu. 

Orice act critic poate ajunge la o 
radicalitate care, după ce-şi dis-
tru ge obiectul, se autodistruge. 
Numai prin acomodare la real (ca 
structură dinamică) actul critic se 
poate perpetua. Ca un compromis. 
Fără a-şi epuiza cuvintele, lăsînd 
mereu ceva de adăugat, poate de 
către altcineva, şi-n speranţa că, 
mai tîrziu, realul însuşi va fi mai 
complex şi va adresa criticii o 
pro vocare şi mai mare, iar ceea ce 
critica considera înainte ca fiind 
cuvintele sale ultime nu este decît 
ultima staţie înainte de terminus; 
astfel, realul şi critica vor trăi 
mereu, ca hoţii şi vardiştii, într-o 
complicitate al cărei ideal de disru-
ptivitate va străluci veşnic, de acolo, 
de sus. 

Există şi excepţii de la acest 
destin. Dar în momentul în care 
se manifestă o excepţie, cînd Guy 
Debord se sinucide, de pildă, cînd 
Gilles Deleuze se sinucide şi Jean 
Baudrillard moare, altă critică, 
diferit orientată, e deja îmbrăţişată 
de cei care – de noi toţi adică 
– au nevoie de critică aşa cum 
au nevoie de iubire şi de a face 
cumpărături. Bunăoară, „mitologia” 
lui Roland Barthes se încheie, în 
1956, cu eseul Mitul, astăzi, ale 
cărei concluzii vor fi preluate mai 
tîrziu şi duse la ultimele consecinţe 
de Jean Baudrillard în simulacre 
şi simulări. Cel pentru care „nu 
simulacrul ascunde adevărul, ci 
ade vărul ascunde faptul că nu există 
adevăr” a avut un succes enorm 
în anii 1980 în Statele Unite nu 
pentru că ar fi arătat, prin critică, 

adevărul, ci pentru că discursul lui 
poseda o magie care îi ascundea 
tocmai mesajul critic1. Iisus moare, 
dar reînvie mereu după trei zile şi 
toţi îl aşteaptă să se întoarcă de-a 
binelea. (Acest „de-a binelea” va să 
zică fericire şi bogăţie pentru toată 
lumea). Tranzitivă a fost magia, nu 
critica. Cînd magia a dispărut, şi 
a rămas doar critica, Baudrillard a 
fost uitat.  

Barthes pretindea în anii 1950 
că poţi învinge mitul. Pentru 
mitolog, spunea el (mitologul fiind 
criticul, deconstrucţionistul de 
mai tîrziu, dialecticianul de mai 
înainte şi, la început, Socrate), a fi 
social înseamnă a fi adevărat, iar 
socialitatea lui rezidă în moralitatea 
lui2. Mitologul este cel care sapă 
pînă cînd dă de apă, într-o lume 
care ştie că pămîntul pe care se 
sprijină e sfîşiat el însuşi de pînza 
freatică care-i alimentează libidoul 
htonic – dar asta nu înseamnă că 
ne-am putea dispensa de pămînt ca 
fundament. Că am putea trăi pe apă 
– ca Iisus, mitologul absolut.  

În mod similar, abordarea mea ar 
putea să fie radicală. Sau, măcar, în 
mod absolut critică. Să mă explic. 
Barthes distinge, în Mitul, astăzi, 

perspectivă este posibilă numai ca 
fază terminală. Mai degrabă noi 
avem de-a face cu banii decît cu 
literatura. Pentru că mai degrabă 
(ne) schimbăm decît persistăm, 
prelungim mai degrabă decît 
întrerupem, rulăm mai degrabă decît 
ocupăm locul din parcare. Ceea ce 
constituie alibiul oricăruia dintre 
noi în momentul în care refuzăm 
să vorbim despre bani ţine şi de 
noi, şi de bani. De noi ţine scuza că 
facem bani, nu vorbim despre ei. 
Nu vorbim despre ei decît atunci 
cînd îi facem vorbind (sau scriind, 
ca mine acum). De bani ţine faptul 
că banii nu există altfel decît ca 
ocazie de schimb. Ei nu înseamnă 
decît fie cantitate (mult sau puţin), 
fie altceva: friptură, maşină, între-
ţinere, satisfacţie, libertate, forţă. 
La limită, banul înseamnă şi fiecare 
dintre domeniile pe care pe punem 
în raport cu banii. Orice poate fi 
şi bani. Aşa încît raportul oricărui 
domeniu cu banii – şi cu atît mai 
mult cu cît sîntem împinşi să con-
siderăm că acel domeniu este opus 
banilor, aşa cum se întîmplă cu 
literatura – este unul în care banii 
reprezintă motivaţia viziunii asupra 
acelui domeniu. Apare o conştiinţă a 
scriitorului în Occidentul burghez? 
Da, ca opoziţie. Dar asta în măsura 
în care realismul burghez poate fi 
materializat în bani. Schimbat în 
avere. Are a face romanul Orbitor 
cu banii? Da, deşi (poate tocmai 
de aia) nu în primă instanţă. Are 
sintaxa lui Mallarmé vreo legătură 
cu banii? Da, ca opoziţie. Are 
sintaxa lui Lacan în clin sau în 
mînecă cu banii? Da, ca valoare de 
întrebuinţare pe o piaţă a valorilor 
terapeutice – deci ca schimb. 

Banii au o formidabilă putere de 
a fi. Pentru că ei sînt materialul în 
care poate deveni orice inefabil sau 
ireductibil. Ei sînt ceea ce se poate 
da în schimbul păstrării a ceea ce 
eşti. Ameninţarea „banii sau viaţa” 
recurge la un şiretlic. Aparent, pro-
pune pierderea efemerului contra 
salvgardarea eternului. Dar şiretlicul 

este de ordin morfologic. Niciodată 
nu poţi alege între banii şi viaţa, 
nici între bani şi viaţă. Banii pe 
care-i ai la tine poţi să-i dai, dar 
viaţa, nu. Fără bani, dar rămas în 
viaţă, mai poţi face bani. La fel, 
nu-ţi poţi da banii, toţi banii posibili 
pe care i-ai putea avea. Altfel spus, 
niciodată nu-ţi dai toţi banii, ci doar 
libertatea disponibilă atunci, pe loc. 
Nu disponibilitatea de libertate pe 
care doar viaţa ţi-o menţine. La fel 
ne păcăleşte şi ameninţarea „banii 
sau literatura”. Dă bani ca să-ţi las 
literatura! Asta facem mereu. Atunci 
cînd e să măsurăm viaţă, literatură, 
orice, unitatea de măsură sînt banii. 
Lupţi pentru literatură, lupţi (adică 
trăieşti). Poţi lupta şi pentru bani, 
dar asta înseamnă să „ontologizezi” 
banii şi să-i transformi în ceva 
echivalent cu viaţa sau literatura. 
Dă-mi banii ca să-ţi las averea! 
Banii de dat sînt ca aerul pe care-l 
respiri. Uneori mai mult, mai puţin, 
uneori deloc, dar temporar. 

La limită, aş putea spune acelaşi 
lucru despre literatură, despre 
acea literatură ca limbaj radical 
pe care o practică Mallarmé sau 
Raymond Roussel. În momentul 
în care cuvintele se combină astfel 
încît sintaxa lor să reziste oricărei 
încercări de ierarhie, ele pot fi 
orice. Şi tocmai faptul că obiectul 
dorinţei nu e calibrat în funcţie de 
cantitatea lor, aşa cum se întîmplă 
cu banii, descurajează cititorul, îl 
îndepărtează, îl plicitiseşte. Dar 
această idee de literatură ca prac-
tică a unui limbaj exersată în grija 
libertăţii şi a egalităţii cuvintelor 
este ea însăşi o utopie. Literatura, 
chiar cea mai ilizibilă, este mai 
umană decît o bancnotă de un 
leu. În umanitatea ei stă limita 
ei, aşa cum limbajul operator al 
tăietorului de lemne din exemplul 
lui Roland Barthes nu face doar 

între limbajul-obiect şi metalimbaj. 
Dacă vorbim despre un tăietor de 
lemne, copacul nu va fi în discursul 
lui o noţiune despre care vorbeşte, 
ci parte a discursului lui. Altfel 
spus, o valoare. Abia dacă nu sînt 
tăietor de lemne, copacul este un 
obiect despre care vorbesc. Altfel 
spus, parte a unei semiologii şi, 
de aici, a unei posibile mitologii. 
Această distincţie, însă, este ea 
însăşi una metalingvistică. Ea 
însăşi se poate supune ca obiect 
de studiu „mitologic”. Nu există, 
de fapt, niciodată, dar niciodată, 
un limbaj pur operator, aşa cum 
îl consideră Barthes (numindu-l, 
apoi) limbajul revoluţionar. Tot 
aşa, nu există literatură fără bani, 
impermeabilă la bani. Aşa după 
cum nici banul nu îmbracă imediat 
orice limbaj (literatură). Voi consi-
dera deci două perspective, cea a 
literaturii ca limbaj-obiect, şi cea a 
metalimbajului.   

Din perspectiva scriitorului care 
sînt, ar trebui să operez literatură, 
să sustrag discursul meu oricărui 
schimb, oricărei rocade la care pot 
recurge în calitate de critic, să nu 
pot fi capabil de altă perspectivă 
asupra literaturii decît de cea 
literară însăşi; o perspectivă care 
nu vede niciodată bani. Dar această 

să taie lemne ca o drujbă. Poate 
tăietorul de lemne vorbeşte despre 
un copac pe care-l sădise tatăl 
lui, poate că e vorba despre un 
tek pe care îl admiră în Filipine. 
Umanul este, de fapt, o limită. 
El limitează şi reuşeşte, cu greu, 
să echilibreze impetuozitatea 
banilor. De el depinde ca ceea 
ce face omul să poată ţine piept 
banilor, într-o confruntare fără 
sfîrşit, sau îl face să se umilească 
în faţa banilor, prezentîndu-se ca o 
victimă a lor, fie că vorbim despre 
un autor de romane de consum, 
de Lucian Mîndruţă care prezintă 
emisiunea Pîine şi circ şi semnează 
în Dilema veche sau de un patron 
ca Gigi Becali, ale cărui fapte şi 
cuvinte depind de bani ca mercurul 
din termometru de căldura din 
atmosferă.

 Sau de mine însumi. Acum închei. 
Închei mărturisind că nu am scris 
despre bani şi literatură, ci am făcut 
literatură şi bani. Igor Mocanu, 
prietenul meu de la Editura Cartier, 
m-a rugat să particip la acest dosar 
prin următorul act ilocuţionar: „Tie 
insa ma gindeam sa-ti propun o 
particularizare ceva mai pe gust, 
cred, si anume raportul dintre 
bani si literatura. Daca te ajuta la 
redactare, numarul de semne cu 
spatii al textului poate fi in jur de 
7000. Termenul limita este 7 mai, 
cu o intirziere maxima pina pe 10 
mai. Toate contributiile se platesc.”

Consideraţi deci că, dacă tot pri-
mesc bani pentru acest text, i-am 
tratat măcar cu aroganţă.

Ba da.     Ba da. 

Ba nu.

1 Vezi Sylvere Lotringer, „Doing Theory”, in Sylvere 
Lotringer, Sande Cohen, French Theory in America, 
Routledge, 2003, pp. 125-162.
2 Roland Barthes, „Le Mythe, aujourd’hui”, in Roland 
Barthes, Oeuvres completes, I, Seuil, 2002, p. 867.
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Francisc ORMeny

Ironia în fotografia postmodernă

reprezenta înseamnă, în 
accepţiunea post mo der-
nă, a ţi-i imagina pe 
ceilalţi ca spectacol, fie 
ei bătrâni atinşi de 

Alzheimer, tineri atinşi de Alzheimer 
ca urmare a consumului de bere la 
doză, beţivi de sticlă clasică, bosche-
tari, concubini bogaţi disperaţi după 
un timp personal şi dezgustători în 
moleşeala şi în delăsarea suprasa tu-
rată a apucăturilor din dormitor, 
femei bătute acasă, copii sodomozaţi, 
bătrâni abandonaţi. Din acest punct 
de vedere, postmodernismul dă tutu-
ror o şansă. Postmodernismul e oare-
cum diabolic pentru că nu se lasă 
impresionat până la capăt de nicio 
tragedie şi foloseşte, asemeni lui 
Seinfeld şi prietenilor săi din serial,  
„mişto-ul” pentru a  investiga chiar 
propria sa complicitate cu aparatele 
reprezentării şi simbolizării din siste-
mul capitalist, încercând în acelaşi 
timp (aceasta fiind de fapt şi adevă-
rata miză) să găsească un spaţiu 
pentru critică, oricât de compromisă. 
Ca şi în serialul seinfeld, dimensiunea 
spectaculară rămâne esenţială şi im-
po sibil de amuţit de nici o preţio zi-
tate.

Arghezianul „Din bube, mucegaiuri 
şi noroi / Iscat-am frumuseţi si lucruri 
noi!” îşi găseşte corespondentul 
în instalaţii postmoderne precum  
„Venus din Cârpe” care foloseşte 
cârpe adevărate (produsul terminus 
al consumului) pentru a sugera că 
arta reprezintă detritusul culturii în 

cadrul eticii consumatorului. Mai 
mult decât atât, postmodernismul ia 
„cârpele” societăţii şi le introduce în 
ciclul capitalist al reciclărilor expan-
date şi supraetajate pe toate nivelurile 
ontologice şi ontice  din circuitele 
închise ale mall-urilor (unde orice 
„nou” e de fapt o reinvestire).

Cele două fotografii de mai jos 
prezintă două astfel de „cârpe”: o 
femeie bătrână şi doi concubini bogaţi  
ce se întâlnesc, cel mai probabil în 
orele de job, jobul lor fiind să-şi 
alunge plictiseala printr-o „terapie 
de recuperare” postplictiseală  prin 
erotism (ca şi babuinii în junglă care 
fac adesea sex doar pentru a se calma 

şi a reduce intensitatea stresului 
adaptativ). Postmodernismul inves-
teşte aceste reprezentări cu o valoare 
artistică politizabilă de către grupări 
socialiste, posibil neo-marxiste:

Prima lucrare îi aparţine artistului 
Victor Burgin şi se numeşte 
„Possession”. Autorul lucrării pla-
sează deasupra imaginii reprezentând 
o femeie şi un bărbat îmbrăţişaţi tex-
tul: „Ce înseamnă posesiunea pentru 
tine?” Politica sexuală, vizuală şi 
verbală ajunge să fie repede recodi-
ficată în termeni economici în ultimul 
rând al textului: „7% din populaţia 
noastră este proprietara a 84% din 
bogăţia noastră.” 

A doua lucrare este un fotomontaj 
ironic al lui Klaus Staeck prin care 
el susţine cauza locuinţelor pentru 
bătrâni: o fotografie după celebrul 
desen al lui Durer reprezentând-
o pe bătrâna sa mamă, însoţită de 
textul „Aţi închiria o cameră acestei 
femei?”.

Modernismul ne-a prezentat foto-
grafia ca o formă de artă autonomă, 
impenetrabil elitistă.  Azi trebuie să 
acceptăm că ea e implicată într-o 
arenă socială inevitabil ideologizată. 
Însă acesta este doar un prim nivel 
de lectură al celor două imagini.  
Ceea ce pare o critică de stânga a 
capitalismului, făcută din perspective 
marxist-deconstructiviste e, de fapt, 
un principiu economic al mai vechiu-
lui John Keynes: „deficit spending” 
(„Spending stimulates economy and 
a government should spend even 
if it runs into deficit. Sometimes 
consuming and spending is more 
important than the production itself. 
For instance, if a government spends 
on building roads, workers will have 
money in their pockets to buy other 
products from that state. You as a State 
have to spend money to encourage 
economy and the consumers and, 
after a while, the economic growth 
will sustain itself.”) Aşadar, mesajul 
real al montajelor fotografice de mai 
sus nu e nici pe departe unul politic, 
ci unul economic: femeia bătrână şi 
decrepită (dacă nu descuamată de-
a dreptul) trebuie ajutată să intre în 
circuitul comercial (fie şi ca „top-
model” pe un afiş care cere statului 
să vireze un procent din impozit spre 
aziluri), tot aşa cum perechile absente 
şi cu haine mult mai scămoşate decât 
ale celor doi concubini prezenţi mai 
sus trebuie ajutaţi să se integreze 
în circuitul de consum, pentru ca, 
împreună cu bogaţii, să învârtă 
moara eoliană a capitalului astfel 
încât aceasta să producă curent elec-
tric în flux continuu.

Din punct de vedere al construcţiei 
efective a imaginilor de mai sus, 
obser văm cum reprezentări mai vechi 

sunt introduse în contexte noi şi iro-
nice şi astfel li se dăruieşte o nouă 
viaţă. Se exploatează forţa ima gi-
nilor familiare şi, simultan, aceste 
imagini sunt denaturate, făcându-se 
vizibile acele mecanisme ascunse 
care dictează interesul social. Orice 
valoare documentară (realistă) şi 
orice plăcere formală (modernistă) 
sunt înscrise şi subminate în acelaşi 
timp cu pretenţiile de autenticitate 
a operei ori a artistului. Fotograful 
post modern e mai degrabă un 
manipulator al semnelor decât un 
producător efectiv al unui obiect de 
artă. Privitorul e mai mult decodor 
activ de mesaje decât consumator 
pasiv şi contemplator al frumuseţii. 
Walter Benjamin a avut o intuiţie 
genială atunci când, la vremea sa, a 
afirmat că „fotografiile subminează 
unicitatea romantică şi autenticitatea 
auctorială.”

Această fotografie e interogativă (şi la 
propriu şi la figurat) şi problematică, 
nelăsându-i privitorului nicio poziţie 
confortabilă de contemplare. Ea răs-
toarnă prejudecăţile cu privire la 
relaţiile text/imagine, non-artă/artă, 
teorie/practică, prin instaurarea con-
venţiilor (adeseori subînţelese) şi 
apoi prin subminarea lor brutală prin 
parodie. Aceste tensiuni de graniţă 
sunt de fapt tipicele tensiuni de 
graniţă postmoderne dintre înscriere 
şi subminare, dintre construcţie şi 
deconstrucţie. 

În spaţiul de nişă dintre construcţie 
şi deconstrucţie se presupune că 
se naşte înţelegerea, sau cel puţin 
dialogul, între contrarii – asemeni 
localului  Midnight’s Bar din filmul 
Constantine cu Keanu Reeves – 
care era singurul loc de pe Pământ 
unde îngeri şi demoni puteau să se 
întâlnească, să discute şi să petreacă 
împreună fără să se sfâşie. Arta 
postmodernă caută accesibilitatea, 
dar critică şi consecinţele acestui 
acces. Astfel, ironia, mişto-ul, ana-
li  zate şi ele mai atent, merg conco-
mitent în ambele sensuri: bătrâna 
(prezentă în fotografie) şi perechile 

mai sărace amorezate şi ele (absente, 
dar implicite în fotografie), departe 
de a fi idealizate, sunt ţinta unui atac 
barbar, întrebarea legată de bătrână 
putând fi la fel de bine extinsă în „Aţi 
închiria o cameră acestei bătrâne sau 
credeţi că e mai bine să o eutanasiem 
ca să-i sfârşim şi ei suferinţa şi nouă 
energia cheltuită într-o reverenţă 
neprofitabilă pentru nimeni, ştiindu-
se că cei bătrâni şi bolnavi nu trăiesc 
nici ei şi nu lasă nici pe alţii să 
trăiască?” (pusă la modul cel mai 
serios). 

Miza postmodernismului nu e pune-
rea în practică a acestei vio len ţe 
împotriva bătrânilor şi nici mobi lizarea 
socialistă pentru fetişizarea lor, pentru 
idealizarea lor, ci conştientizarea 
aces tor două ten dinţe, a orizontului 
capitalist ce, ÎN DEFINITIV!, le 
modelează, şi ajungerea la curajul 
de a spune lucru rilor pe nume. Şi, se 
ştie foarte bine de la psihiatru, odată 
ce verbalizăm problemele, încurajăm 
alte verbalizări şi ne apropiem de 
înţelegerea mecanismelor problemei 
care ne ritmează existenţa.

Arta fotografică postmodernă nu 
trebuie confundată cu „fototextele”, 
nici cu fotoeseurile fotojurnalismului. 
Fiecare lucrare/serie de lucrări este în 
sine şi FOTO şi GRAFICĂ. Rezultă 
că orice abordare trebuie să se ocupe 
atât de icon-ul artei cât şi de logos-ul 
ei. Imaginea vizuală e un obiect mut, 
semnificaţia sa, deşi bogată, poate fi 
profund imprecisă, ambiguă, chiar 
înşelătoare. Soluţia acestui impas 
e adăugarea textului. Aceasta e şi o 
tactică pentru a garanta semnificaţia 
vizuală. Totuşi, relaţia textului cu 
imaginea nu e niciodată una de 
redundanţă pură, emfază sau repetiţie;  
textul nu garantează niciodată o 
semnificaţie unică, deja vizibilă (nu 
avem un caz de „lectura ilustrată”). 
Astfel, spre deosebire de fotografia 
modernistă, cea postmodernă lasă 
un spaţiu de mişcare (e vorba de 
spaţiul interpretativ) mult mai 
mare receptorului şi aici cred eu că 
e marele câştig al acestei noi ere a 

Victor Burgin, Possession (1976), Arts Council 
Collection, Southbank Centre

Klaus Staeck, Plakat-Altion (1971), Offsetdruck, (c) 
Klaus Staeck
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reciclărilor, adică a unor asimilări 
care, în funcţie de bună-voinţa recep-
torului, vor deveni nişte acte ratate 
sau nişte terapii reuşite.

extroducere:Avatarurile 
sexiste ale  „mişto-ului”   
pe plaiurile mioritice

Trebuie să menţionez că, de ceva 
vreme, lucrez cu un grup de prieteni 
la un dictionar de argou al limbii 
române. Cum forma finala va fi 
disponibilă abia peste 20-30 de ani, 
îmi permit să dau, în premieră, un 
extras din el.

Ne vom ocupa de expresia „A LUA 
LA MIŞTO” (a lua pe cineva la 
mişto, se înţelege). În acest stadiu, 
ea e o expresie generală care se 
aplică nediscriuminatoriu la ambele 
sexe. Însă, atunci când dorim să o 
particularizăm puţin şi să implicăm 
părţi ale corpului omenesc în parti-
cularizarea noastră, ei bine, atunci 
intervine o diferenţiere pe sexe. Astfel:

BĂRBATUL SE IA PESTE PICIOR 
(asta vrând să spună că, daca umorul 
e prost înţeles, există posibilitatea ca 
umoristul să încaseze o lovitură de 
picior)

Mariana ŢÎBULEAc,
Doctorandă, USM

Banii 
în relaţiile culturale 
moldo-române

Astfel, cooperarea culturală moldo-română s-a intensificat 
în mod vizibil în domeniul ştiinţei şi învăţămîntului liceal 
şi cel superior. Cel mai des fiind încheiate acorduri inter-
universitare de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului al 
Republicii Moldova cu intituţiile de învăţămînt din România. 
Acestea  prevăd schimburi de profesori, cercetători şi stu-
denţi pentru stagii didactice, mese rotunde, olimpiade, susţi-
nere de cursuri şi conferinţe, proiecte comune de cercetare, 
schimb de publicaţii etc. Colaborarea cu instituţiile de 
învă ţămînt superior din România va duce la elaborarea noilor 
stan darde de formare profesională şi standarde curriculare cu 
rele vanţă internaţională. Cercetarea a stabilit că activităţile 
culturale promovate în perioada 1999-2005 cu România au 
pus la dispoziţia cercetătorilor Republicii Moldova atît bani 
cît şi experienţa şi competenţele tehnologice româneşti, prin 
acorduri şi colaborări strategice în sectoare ca: activitatea 
editorială, productivitatea informaţională şi tehnologia 
apli cată în sectoarele securităţii, învăţămîntului, mediului şi 
sănătăţii, industriei, electronicii etc.

Astfel, activităţile educaţionale alături de cele musical-
inter pretative desfăşurate în perioada 1991-2005 pe ambele 
maluri ale Prutului confirmă scoaterea în evidenţă a bunu-
rilor culturale cu valoare istorică, literară, documentară, 
etnografică şi sunt foarte semnificative astăzi atît pentru 
istoria şi cultura românescă cît şi cea universală. La fel şi 
concursurile de muzică la care au participat interpreţi din 
ambele ţări au dus la promovarea şi afirmarea noilor talente.

Alocarea anumitor sume pentru organizarea vernisajelor, 
a expoziţiilor-concurs precum ar fi Saloanele Moldovei 
(Chişinău-Bacău), cît şi expoziţiile artiştilor din România în 
Moldova devin o tradiţie de bun augur în colaborarea culturală 
a acestora, ceea ce confirmă că şirul colaborărilor în domeniul 
artelor a evoluat şi mai tîrziu în plan regional. Fapt caracterizat 
prin procesul de „desovietizare” a  picturii şi sculpturii şi 
„modelarea” artelor decorative prin eliberarea treptată a ideii 
de dogmatism. Procesul de renaştere naţională de la începutul 
anilor ’90, orientează paşii artiştilor plastici din Republica 
Moldova spre valorile artei româneşti mai mult decît spre 
„multiplicarea” propriilor fonduri. La fel şi relaţiile bilaterale 
desfăşurate pe plan teatral între Republica Moldova cu teatrele 
de peste Prut, au dat o conotaţie pozitivă culturii noastre, 
anume prin experienţa acumulată în acest domeniu,  pregătind 
şi desfăşurînd anumite proiecte culturale comune. 

La fel, alocarea banilor spre editarea şi propagarea cărţii româ-
neşti s-a realizat în Republica Moldova datorită cola borării 
editurilor de aici cu cele de peste Prut. Statul român a ajutat şi a 
susţinut activitatea multor colective de autori, anumite proiecte 
de editare a cărţilor româneşti pentru puţinele librării rămase să 
funcţioneze în Republica Moldova. Publicarea cărţilor autorilor 
români, alături de cei din Republica Moldova, la editura Polirom 
face ca un spaţiu cultural unic să existe şi să se dezvolte în mod 
real între Moldova şi România. Rezultatul acestor colaborări este 
că fondurile bibliotecilor publice s-au completat şi s-au lărgit  în 
baza donaţiilor de carte în limba română făcută de România.

O particularitate o constituie, în acest domeniu, o problemă 
nerezolvată încă pe deplin de bibliotecile Republicii Mol-
dova şi anume: utilizarea ineficientă a fondurilor. Întreaga 

activitate a bibliotecilor aflate în colaborare cu fondurile 
de carte din România s-a desfăşurat sub semnul deplinei 
valorificări a moştenirii spirituale româneşti, chiar dacă  
Republica Moldova rămîne şi astăzi sub nivelul necesităţilor 
la aspectul achiziţiei de carte.

Banii şi cultura alături de renaşterea naţională a românilor 
şi democratizarea vieţii publice de după 1991 au dictat 
lichidarea muzeelor „politice”, consacrate eroilor revoluţio-
nari şi realizărilor socialismului. S-a început un proces de 
reorganizare a instituţiilor muzeale din Republica Moldova, 
un proces de reprofilare a întregii reţele şi a tematicii 
expoziţiilor de bază.

În aceeaşi ordine de idei, putem spune că o regiune care 
dispune de resurse turistice importante, dar care nu posedă 
capital suficient, nu poate dezvolta cu mijloace financiare 
proprii capacităţile de producţie turistică, iar resursele sale 
devin astfel subutilizate – cazul Republicii Moldova. Astfel, 
cooperarea transfrontalieră a Moldovei cu România a făcut 
ca acest mecanism să funcţioneze după anul 2000 într-un 
mod relativ satisfăcător. Iar istoria Republicii Mol dova prin 
prisma relaţiilor culturale cu România se reflectă în numeroase 
mărturii materiale şi spirituale ce pot fi văzute mai ales în 
localităţi (muzee, monumente, biserici, mănăstiri, cetăţi, 
portul popular, ţesuturi, ceramică, etc), ele reprezentînd un 
valoros fond de elemente care concentrează atenţia a numeroşi 
vizitatori atît de peste Prut cît şi din toate colţurile lumii.

Colaborarea sau participarea Republicii Moldova la 
programele internaţionale înseamnă promovarea culturii 
moldoveneşti în lume, nu izolarea ei. Iar participarea 
Moldovei la construcţia „spaţiului cultural European” 
necesită în primul rînd susţinere atît din punct de vedere 
administrativ, cît şi financiar. Deci cultura reprezintă nu 
doar ansamblul de valori care defineşte identitatea unei 
colectivităţi umane specifice, ci este şi o componentă a 
dezvoltării economice şi sociale într-un mediu democratic, 
care rămîne a fi încă unul inhibat.

Privind în viitor, cultura în Moldova, ca şi în alte ţări ale 
Europei de Est, va concura inevitabil pentru atenţia oame-
nilor şi implicarea în cu totul alte activităţi şi va miza în 
ultimă instanţă pe abilitatea lor de a crea şi susţine propriile 
oportunităţi. Politicile culturale europene nu urmăresc 
standar dizarea, aşa după cum se crede, ci mai curînd 
sta  bi lirea unei identităţi culturale născute din întîlnirea 
diferenţelor, care are ca scop dezvoltarea unei conştiinţe 
colective europene. Conştiinţă care bate zilnic la poarta 
autorităţilor cu aceeaşi întrebare: „Da sau Nu... banilor 
pentru cultură?”

dar

FEMEIA SE IA PE PULĂ ( în cazul 
în care nivelul verbal nu mai poate fi 
menţinut şi lucrurile tind inexorabil 
spre rezolvarea fizică a conflictului, 
neputând să o baţi, pe româneşte 
spus, o fuţi... i-o bagi unde şi cum 
poţi, asa se manifestă în cazul de faţă 
dominarea fizică a celuilalt, piciorul 
nefiind permis în cazul „genului slab”). 

Astfel, e gresit să-i spui unei femei 
că o „iei peste picior”, ori unui bărbat 
că îl „iei pe pulă”. 

Bibliografie: Linda Hutcheon, Politica 
Postmodernismului, Ed.Univers, 
Bucuresti, 1997.

ncepînd cu anul 1991, relaţiile culturale moldo-române 
au devenit importante prin cunoaşterea în totalitate a 
regiunilor învecinate, precum şi a condiţiilor socio-
economice, politice, istorice şi culturale, în vederea 

conştientizării atît a asemănărilor, cît şi a diferenţelor dintre 
cultură, societate, tradiţiile, folclorul şi modul de viaţă al 
românilor din aceste teritorii.

 Evoluţia cooperării culturale a depins de un şir de factori: de 
evoluţia economică şi stabilitatea politică în aceste două ţări, 
de unitatea de interese pe plan internaţional, de posibilitatea 
integrării economiei acestor ţări (preponderent agrară) în 
sistemul economic European (atît în Occident, cît şi în Sud-
Estul Europei) etc. Cultura fiind considerată, în acest sens, ca 
obiectiv major al  Programelor de Vecinătate, banii avînd o 
conotaţie aparte în acest sens.

 Analiza etapelor evoluţiei istorice a relaţiilor bilaterale 
dintre Republica Moldova şi România în perioada 1991-
2005, a permis evidenţierea schimbărilor cantitative şi 
calitative pe care le-a suportat cultura în această perioadă, 
mai ales în Republica Moldova, graţie finanţelor venite 
din exterior. Este firesc faptul că tocmai cultura a jucat 
întotdeauna un rol fundamental în susţinerea dezvoltării 
politicilor privitoare la cultivarea unui spaţiu cultural 
şi spiritual comun, gene rînd după 1991 noi valori de 
promovare, cît şi pentru creş terea economică şi dezvoltarea 
durabilă, avînd şi funcţia inclu zi  unii folcloristice şi 
tradiţionale. Acest tip de diversitate culturală reprezintă un 
factor important pentru asigurarea „economică”, dar şi a 
pluralismului, democraţiei, coeziunii sociale şi a identităţii 
societăţilor şi indivizilor, a dialogului bilateral dintre 
Republica Moldova şi România. 
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Moni StăNiLă

Bunicii mei
moldoveni
România e încă în perioada de educaţie, ca mic copil 
al Uniunii Europene. Aştept cu nerăbdare să treacă cei 
şapte ani de acasă şi să o dăm la şcoală. Dar cu ce bani? 
Şi ce i s-ar potrivi oare? Trebuie să ne consultăm. Sigur 
nu o vom face profesoară. Mai ales că nu se cîştigă 
dintr-o atare meserie. Mă gîndeam la un moment dat 
că acum sunt în vogă studiile de relaţii internaţionale, 
dar România nu se descurcă nici la cele naţionale, unde 
să mai facă faţă la inter-?! Un amic îmi recomanda 
să o înscriu la Turism, cică şi aşa fiii ţării se regăsesc 
prin toată lumea. Şi nu la lucru, ci la plimbare. Au mai 
lucrat cîte unii, dar acum, cu criza, nu se mai poate. 
Italienii ne urăsc de moarte, în timp ce noi – sărmanii – 
ne urîm de viaţă. Ultima variantă rămîne contabilitatea. 
Fiindcă noi ştim deja ce aptitudini are România în 
direcţia asta. 

Aşa cum se ştie, statul român ori va hali 25% din 
salariul meu, ori îmi va mări impozitele cu … 25%. 
Mă simt de parcă aş fi Socrate cu alternativă. Adică aş 
putea să aleg să-mi beau cucuta dintr-un vas de argint 
sau unul... tot de argint. 

Sau aş putea să mă las de fumat, ceea ce statul român 
nu vrea, aşa cum bine sublinia, pe blogul său, Mugur 
Grosu. Şi cum să mă las, mai ales acum cînd toţi vor 
să mă convingă să nu îmbogăţesc contrabandiştii, ci să 
mă gîndesc la viitorul României? Dar mă tot străduiesc 
să îmi dau seama cînd anume România s-a gîndit la 
viitorul meu fără să prind de veste? Oare cînd m-a pus 
să îmi plătesc modulul pedagogic, sau atunci cînd am 
cumpărat medicamente pentru taică-meu internat în 
spital?! Că, în paranteză fie spus, Ministerul Sănătăţii 
are sau avea un program de distribuire gratuită a 
anti concepţionalelor pentru studente, dar nici într-un 
caz medicamente vitale pentru cei pe moarte sau bani 
pentru operaţii pe cord pruncilor aruncaţi la televiziune 
spre stîrnirea mizericordiei cetăţenilor.

Eh, dar salvarea pruncilor nu se poate face de către 
minister, iar eu sunt proastă şi nu înţeleg. Aşa cum 
nu pot să înţeleg de ce americanii consumă 60% din 
resursele planetei, în timp ce somalezii postesc spre 

mîntuirea definitivă a neamului lor. Sunt aşa, lucruri 
înalte, pe care mintea mea nu le încape, iar România, 
prin poetul ei Coşbuc, ce a cîntat-o atît de veşnic şi 
duios, îmi susură-n urechi “Nu cerceta aceste legi/căci 
eşti nebun cînd le-nţelegi”.

Bine bine, îmi spun, dar se poate oare ca Dumnezeu, 
în marea Sa înţelepciune să nu fi prevăzut criza econo-
mică a României şi să nu îmi dea o şansă. Ei, da! A 
pre văzut. Doar că – aşa cum spun bătrînii – Dumnezeu 
îţi dă, dar nu îţi bagă în traistă. Şi atunci, tot mergînd eu 
pe la Chişinău, ce observ? Ţigări mai ieftine, chirii mai 
scăzute, relaţii internaţionale cu ruşii, străluciţi profesori 
în a nu dispera, lipsa oricărei pasiuni pentru contabilitate. 
Şi-mi spun: Iaca, Marta şi Maria! Sunt salvată!

Dar cum să primesc eu recunoaştere deplină în Moldova? 
Şi să scap, măcar un timp, de sub băţul pedagogic al Marii 
şi Noii Uniuni?

Păi, mă gîndesc eu, dacă moldovenii primesc aşa uşor 
cetăţenia română, fiind – aşa cum am aflat din fragedă 
pruncie – „fraţii mei de peste Prut”, eu de ce să nu 
primesc cetăţenie moldovenească, fiind, după dreptate, 
sora lor de dincoace de Prut?

Bun! Ce e de făcut acum? Bunicii. Bunicii trebuie să fie 
moldoveni. Întreb eu la mama, la tata, la toate babele 
din sat; mai ales că avem în împrejurimile Tomeştiului 
şi nişte sate de ucraineni. Dar răspunsul e acelaşi: eşti 
bănăţeancă get-beget… E drept că e un Tomeşti şi pe la 
Iaşi, dar nu e tot ăsta. Al meu e în inima Banatului de 
munte, unde trăiesc, din păcate, bă-nă-ţeni!

Scriu cărţi cu titluri ruseşti, merg în Moldova, scriu la 
Plic. Degeaba! Bă-nă-ţean-că!!! şi pace!

Îmi cumpăr insignă cu Ştefan cel Mare. Bă-nă-ţean-că!

Încep să înjur cu blea şi suca. Bă-nă-ţean-că!

Învăţ un banc în moldorusă şi cînt pastoi parovoz. Inutil.

Dar, cugetînd eu la gloria neamului, mă dumiresc. Păi 
dacă Bucureşti e cetatea lui Bucur, atunci Stănileşti, 
unde Petru cel Mare şi Dimitrie Cantemir au fost căsă-
piţi de turci în 1711, e satul lui Stănilă. E drept că de 
numele alor mei nu prea se leagă victorii şi glorii, dar 
cel puţin sunt moldoveni. Dacă strămoşii mei se află 
între Vaslui şi Chişinău, am dreptul să cer cetăţenie 
moldovenească şi să lipsesc România de contribuţia 
mea la starea ei financiară cu cei 25%. Plus că nu voi 
mai îmbogăţi contrabandiştii şi nici un semafor (vezi 
http://mugurgrosu.blogspot.com/) nu se va sincroniza 
pe seama plămînilor mei.

Mihail VAKUlOVsKi

Dacă Silviu ar fi 
fost personaj în „Un 
Prophete”...
“Eu cînd vreau să fluier, fluier” este unul dintre cele 
mai bune filme româneşti, regizorul Florin Şerban 
avînd un debut extraordinar la un film artistic de lung 
metraj (înainte de asta a mai făcut cîteva scurtmetraje). 
O dramă existenţială despre viaţa la limită, despre 
cum e să fluieri exact atunci cînd vrei să fluieri, deşi 
asta e aproape imposibil. Acţiunea filmului are loc 
într-un penitenciar de minori, în momentul cînd Silviu, 
personajul central, mai are doar 5 zile pînă la eliberare. 
După cîţiva ani în care n-a avut probleme, acum mai 
trebuie să reziste doar foarte puţin, dar exact acum 
i se întîmplă chestii care-i stau în calea libertăţii. 
Unii colegi îl provoacă, unul dintre ei supunîndu-l 
la umilinţe josnice, dîndu-i palme şi scuipîndu-l, ca 
să-l facă să se apere şi să nu mai poată ieşi „afară”, 
mamă-sa, o blondă plecată de cînd era el mic în 
Italia să facă un ban cu ce putea şi ea, vine să-l ia pe 
fratele lui mai mic cu ea, ceea ce însemna, în ochii 
lui, că-i omoară viitorul şi-l nenoroceşte aşa cum i s-a 
întîmplat şi lui, trimis de fiecare dată acasă ca pe-un 
pachet, atunci cînd ea şi-a găsit vreun tip. Alt plan e 
cel sentimental, la penitenciar venind în practică nişte 
studenţi de la Sociologie, printre care şi o fată „cu 
buze frumoase”, de care Silviu se cam îndrăgosteşte, 
avînd vise erotice de viitor cu ea. Aflînd vestea 
„răpirii” fratelui mai mic, pe care l-a crescut ca un tată, 
Silviu devine irascibil la maximum şi drama creşte 
continuu în intensitate. Mai întîi, îi aplică o corecţie 
scurtă şefului studenţilor, care-l enervează că i-a citit 
răspunsurile la anchetă − doar pentru fata aia frumoasă 
−, după care îi trage cîteva scaune în cap jandarmului 
care vine să-l pedepsească, sparge geamul, ia un ciob 
pe care-l pune la gîtul fetei şi-i dă pe toţi afară. Îi cere 
directorului penitenciarului s-o cheme pe mamă-sa, pe 
care o pune să jure că nu-l ia pe frate-so în Italia, apoi 
cere o maşină, urcă în ea şi... o duce pe fată la o cafea. 
Filmul este foarte intens, foarte dur şi foarte frumos 
în acelaşi timp, cu scene puternice, replici memorabile, 
fundal sonor de mare efect, subiect interesant şi ori ginal. 
Sentimentele lui Silviu sînt curate, iar ceea ce face el 
e criminal, contradicţiile dintre ce trăieşte el şi ce face 
sînt foarte mari, ca şi dintre umorul şi ironia filmului 
şi existenţa inumană din penitenciarele româ neşti. 
Atmosfera este încărcată, iar personajele îşi joacă atît 

de veridic rolurile, încît ai emoţii la acţiunile lor, îl 
urăşti pe cretinul care-l umileşte pe Silviu, te temi ca 
Silviu să n-o taie cumva pe fată cu ciobul pe care i-l 
ţine la gît, apoi ţi-e frică pentru soarta lui, ajungi să 
empatizezi cu personajul mai degrabă negativ decît 
pozitiv. Te întrebi ce s-ar fi întîmplat cu Silviu dacă 
el ar fi fost un personaj din „Un prophete”, s-ar fi 
eli berat înainte de vreme, n-ar fi ajuns niciodată la 
puşcărie?... Rolul lui Silviu e interpretat super profi 
de George Piştereanu, care în momentul filmărilor 
era licean, acum avînd doar 19 ani, iar rolul fetei, de 
Ada Condeescu, şi ceilalţi actori – unii dintre ei simpli 
deţinuţi – jucîndu-şi excelent rolurile. „Eu cînd vreau 
să fluier, fluier” este un film românesc care a cîştigat 
premii internaţionale pentru calitatea şi forţa lui, o 
dramă social-existenţială care contează cu adevărat. 
Vizionare utilă, prieteni.

“Eu cînd vreau să fluier, fluier” (România, 2010)

Regia: Florin Şerban

Cu: George Piştereanu, Ada Condeescu…

http://vreausafluier.ro/ 
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„Când se întâmplă şi simţi că iese,
 indiferent că e repetiţie, probă sau filmare, 
te bucuri ca regizor şi omul dispare”

interviu cu Florin ŞERBAN (regizorul filmului „Eu cînd vreau să fluier, fluier”)

realizat de Mihail VAKULOVSKI

- Domnule Florin Şerban, în primul rînd felicitări pentru 
„Eu cînd vreau să fluier, fluier”. Aţi lucrat mult la 
realizarea filmului? Cînd aţi simţit că e gata şi că-l puteţi 
lansa pe piaţă?

- Mulţumesc pentru felicitări. Da, am lucrat doi ani 
şi jumătate doar pe acest proiect. Vine un moment 
când, în cursul firesc al evenimentelor, nu mai poţi da 
înapoi. Adică nu te mai poţi întoarce să modifici ce ai 
făcut decât cu investiţii financiare enorme. Eşti cumva 
constrâns de procesul tehnologic să pui punct unei etape 
şi să te muţi la cealaltă. E natural. Şi atunci când ajungi 
la finalul procesului, trebuie să îl lansezi, indi ferent că ai 
vrea să mai lucrezi puţin acolo sau puţin dincolo.

- Filmul are la bază o piesă de teatru a Andreei Vălean cu 
acelaşi nume. Nu v-a tentat să-i schimbaţi titlul în varianta 
cinematografică? Ce variante de titlu aţi mai avut?

- Ba da, a existat tentaţia asta. Au fost şi încercări 
numeroase, întinse pe două luni şi sute de variante. 
Adevărul e că, oricât ne-am străduit, nu am reuşit să 
găsim altul mai bun. 

- Filmul dvs. mai întîi a intrat în mari festivaluri-concurs şi 
abia apoi a ajuns în cinematografe. Aşa aţi gîndit proiectul 
sau aşa s-a întîmplat?

- Ăsta e traseul firesc al producţiilor cinematografice, 
întâi primeşti un fel de recomandare, apoi îl prezinţi 
publicului.

- Cum aţi ales actorii? Ce relaţie aveţi cu tinerii actori care 
joacă atît de bine în filmul dvs.?

- A fost un casting îndelungat pentru rolul lui Silviu 
şi al Anei. Şapte luni de casting, apoi încă patru de 
probe şi teste. Cu deţinuţii a fost mai firesc cumva. 
Ei îşi joacă propriile roluri şi i-am luat pe aceia care 
erau serioşi, talentaţi, cu o personalitate suficient de 
puternică să fie ei înşişi în faţa camerei.

- Actorii joacă atît de veridic încît uneori ţi-e frică de-adevăra-
telea: ca fata să nu fie tăiată cu ciobul, apoi empa tizezi cu 
băiatul care, altfel, nu face chestii prea drăguţe ş.a.m.d. N-aţi 
avut astfel de stări la filmare, nu v-a fost frică nici o clipă că 
actorii neprofsionişti, unii dintre ei chiar deţinuţi, îşi vor 
intra prea mult în rol?

- Nu, a fost o limită clară între ficţiune şi realitate. E o 
poveste şi toţi ştiam asta, chiar şi băieţii din penitenciar. 
Dar, într-adevăr, şi eu, acum, când mă uit la unele 
secvenţe, îmi par surprinse mai degrabă decât jucate.

- Cînd aţi gîndit scenele de umilinţă maximă aţi sperat să 
iasă chiar atît de dure? De exemplu, scena din dormitor, 
cînd Silviu nu ripostează cînd alt deţinut îl loveşte peste 
faţă, îl scuipă şi zice: „ăsta e sclavul meu, scuipaţi-l, dacă 
vreţi”... Un regizor care gîndeşte astfel de scene se bucură 
că au ieşit profi & veridice sau are şi trăiri „umane”, de 
spectator, să zic aşa?

- Scena aceea a fost repetată de câteva ori înainte de a 
începe filmarea, cu scena aceea şi-a dat cumva exa me-
nul de admitere cel care joacă rolul lui Soare. Când 
se întâmplă şi simţi că iese, indiferent că e repetiţie, 
probă sau filmare, te bucuri ca regizor şi omul dispare. 
Simţi că iese, vrei mai mult, ţipi: „loveşte-l mai tare!”. 
Apoi dai „Stop!” şi anunţi încă o dublă dacă nu a fost 
bine sau dacă simţi că se poate mai mult şi mai bine, 
sau mergi la actori, le mulţumeşti şi treci la următorul 
cadru. E multă adrenalină, multă emoţie, iar omul 
dispare. Omul reapare la montaj; atunci se întâmplă 
ce pomeneşti tu, atunci aş vrea să mă ridic şi să îi dau 
două palme celui care îl loveşte, atunci doare.

- Unde pot fi văzute scurtmetrajele dvs. de dinainte de „Eu 
cînd vreau să fluier, fluier”?

- Cele de scoală nu pot fi văzute. Nu există DVD sau 
casetă. Au mai rulat în nişte proiecţii speciale, dar doar 
acolo. 

- „Eu cînd vreau să fluier, fluier” are şi un site profi − 
http://vreausafluier.ro/. Cît de important este internetul 
pentru promovarea culturii?

- Extrem de important. De fapt, cred că s-a ajuns deja la 
momentul în care, dacă nu exişti pe internet, de fapt nu 
exişti. 

- Noul val de regizori români, premiat şi apreciat în special 
în străinătate, a apărut destul de surprinzător. Oare cum a 
fost posibil aşa ceva?

- Îmi e greu mie să explic un astfel de fenomen. Cred că 
un istoric sau un critic de film ar fi potrivit. E meseria 
lor. A mea e să fac film.

- Ce regizori vă plac? Ce hobby-uri aveţi? Cum vă pare 
literatura română actuală?

- Robert Bresson, David Lynch, Pedro Almodovar, 
Ridley Scott, Ye Lou, Federico Fellini, mulţi alţii. 
Depinde de… starea mea într-o anumită perioadă, e 
într-o permanentă schimbare. Cei care nu se schimbă 
de câţiva ani buni sunt primii doi. Puţine hobby-uri. 
Îmi place să înot. Literatura română actuală mi se pare 
tristă. Nu ca subiect, ci ca situaţie, ca stare. Singurul 
care îmi place cu adevărat e Cărtărescu. 

- Deja lucraţi la următorul film. Va fi tot un film cu subiect 
„la limită”? Ce ne mai puteţi spune despre viitorul dvs. 
film?

- Am lucrat la „El Rumano” până de curând. Acum 
vreau să schimb. La „El Rumano” lucram împreună cu 
Cătălin Mitulescu, pe un scenariu pe care îl pornise el. 
Vreau să lucrez acum la un film care să îmi aparţină în 
totalitate. Am câteva idei, aş vrea să fie o poveste de 
dragoste. 

(mai 2010)
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show recent messages
stoian george-bogdan: inceput J

Moni Stanila: branza J

stoian george-bogdan: papa bun

stoian george-bogdan: J

Moni Stanila: pizdeţ

Moni Stanila: :p

stoian george-bogdan: misto, sukar, 
smecher, tare, super etc.

Moni Stanila: eminescu

stoian george-bogdan: un poet bun pentru 
vremea lui

Moni Stanila: hose pablo

stoian george-bogdan: un catzelush cu par 
balai

Moni Stanila: :D

de restul muritoarelor

Moni Stanila: comanesti

stoian george-bogdan: orasul in care am 
crescut, dar in care n-as mai sta nicio 
secunda daca n-ar fi ai mei acolo

Moni Stanila: douamiism

stoian george-bogdan: o prostie

Text (S.G.B.)

Cred că printr-a şaptea te-am desenat

Pe-atunci desenam bine

Zâmbeai

De-acolo te cunosc

Chiar tu erai

Nu chiar atât de frumoasă

Dar de fapt desenam eu prost

Erai chiar aici

Îmbrăcată la fel

Şi pulsul tău creştea

Creştea încet, mai încet decât unghiile

Mai încet decât părul

Şi totuşi repede

Până în mine

Am simţit

Că vrei să mă iei de mână

Uite

Am mâna rece

Nu te mint 

Moni Stanila: sal 

Moni Stanila: ce faci poetule?

Moni Stanila: am o treaba cu tine

stoian george-bogdan: buna moni

stoian george-bogdan: ce să fac

stoian george-bogdan: la birou

stoian george-bogdan: zi

Moni Stanila: facem o discutie pe mess. 
eu iti dau cate un cuvant, iar tu imi 
scrii tot ce iti trece prin cap legat 
de cuvantul ala. apoi publicam in 
revista la plic 

stoian george-bogdan: ok

stoian george-bogdan: hai

Moni Stanila: ok

Moni Stanila: incepem

Moni Stanila: plic

stoian george-bogdan: tzipla in care se 
tin drogurile

Moni Stanila:  bucuresti

stoian george-bogdan: orasul in care se 
gasesc cele mai multe droguri

stoian george-bogdan: si cele mai 
frumoase gagici rupte după droguri

Moni Stanila: drog

stoian george-bogdan: substanta care te 
ajuta sa te autodistrugi placut

Moni Stanila: poezie

stoian george-bogdan: poezia este 
o formă de manipulare in masă. ea 
induce stari, ganduri, mentalitati 
etc. practic, lumea e condusă de 
poezie, intrucat cartile care stau la 
baza religiilor sunt carti de poezie. 
biblia, spre exemplu.

Moni Stanila: dumnezeu (daca ai 
incheiat cu biblia)

stoian george-bogdan: produs al 
imaginatiei, al gandirii umane, folosit 
de cei destepti ca sa-i controleze pe 
cei prosti

Moni Stanila: debut

Moni Stanila: tiuk!

stoian george-bogdan: o revista misto 
in care am publicat cele mai obscene 
texte pe care le-am scris in liceu

Moni Stanila: curaj

stoian george-bogdan: al doilea nume 
al meu

Moni Stanila: =))

Moni Stanila: vlad iovita

stoian george-bogdan: nu-l cunosc

Moni Stanila: bucuresteni

stoian george-bogdan: prosti, da’ multi

Moni Stanila: basarabeni

stoian george-bogdan: romani de 
peste prut. baieti sufletisti, gagici 
frumoase

Moni Stanila: chisinau

stoian george-bogdan: un oras in 
care trebuie sa ma duc. am auzit ca 
e ieftina distractia acolo

stoian george-bogdan: J

Moni Stanila: (si la chisinau merita. 
se fac bătăi gratis pe strada )

Moni Stanila: timisoara

stoian george-bogdan: oras care-mi 
provoaca amintiri frumoase. imi plac 
banatencele, au ceva care le distinge 

Moni Stanila: optzecism

stoian george-bogdan: alta prostie

stoian george-bogdan: :D

Moni Stanila: :D

Moni Stanila: muşina

stoian george-bogdan: unul dintre poetii 
mei preferati. budilla express e un mare 
poem.

Moni Stanila: foarta

stoian george-bogdan: am fost pe la foarta 
odata cu un grup de poeti si am baut un 
whisky bun in sunetul clapelor apasate de 
domnia sa. canta bine

Moni Stanila: crudu

stoian george-bogdan: il cunosc, dar n-am 
citit nimic

Moni Stanila: poet basarabean

stoian george-bogdan: ruslan carta

stoian george-bogdan: are un poem, 
metalopoemul soldatului, care imi place 
mult

stoian george-bogdan: si-mi mai place si 
vakulovski

Moni Stanila: care din ei?

stoian george-bogdan: mihai

Moni Stanila: chipurile

stoian george-bogdan: chipurile este o 
carte pe care toata lumea trebuie s-
o citeasca mai devreme sau mai tarziu. 
cu alte cuvinte, nu-i chip sa nu citesti 
chipurile. daca ai citit chipurile, poti 
muri linistit

Moni Stanila: (deci eu pot muri linistita)

stoian george-bogdan: :D

Moni Stanila: sgb

stoian george-bogdan: in cartile lui sgb, 
sgb e personajul narator. in lume, sgb e 
acronimul meu... un brand, ce sa mai

Moni Stanila:  asa. multam fain
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REMODERN 

O poveste despre modernitate şi istorie recentă

Suntem cu toţii moderni. Adică post-postmoderni. Sau 
hyper-moderni, după unii. De unde a plecat totul, de fapt? 

„Remodern” revine la punctul de plecare al acestei aventuri 
colosale, eşuate în totalitarisme şi războaie mondiale. Expo -

ziţia - o serie de instalaţii şi de obiecte a căror structură 
formală, ca întotdeauna la Teodor Graur, implică o estetică, 

un set de valori şi un proiect politic - e un comentariu artis  tic 
asupra modernismului în general, dar şi asupra istoriei recen te 
a unui spaţiu şi a „operei de artă” create de trans plantul ideo-

logiei sovietice în spaţiul românesc. 

Revizitarea esteticii avangardiste reaminteşte distanţa dintre 
idealurile modernităţii (progres, nou, industrializare etc.), 

proiectele sale utopice şi realitatea distopică la care s-a 
ajuns, oprindu-se o clipă asupra acestui frumos pur şi dur, 

esenţializat, azi desuetă materializare a noţiunii de progres. 
Lângă documente de epocă încarnând idealuri revoluţionare, 

precum o fotografie a „Monumentului electrificării”, de 
Constantin Popovici, găsim obiectul casnic kitschios ce tinde 

spre confortul mic-burghez, dar e derivat din asceticele 

idealuri avangardiste. Ceea ce ne reaminteşte că între 
proiec tele arhitectonice ale lui Le Corbusier sau Mies van der 
Rohe şi cartierele de blocuri comuniste e aceeaşi distanţă ca 
între porţelanul de Sevres şi „bibeloul” de porţelan repre-
zentând o superbă pereche de cizme de cauciuc, reprezentare 
recreativă a avântului muncitoresc, minunată infuzie doctri-
nară îmbrăcată în porţelan pentru bucuria „omului nou”. 
„Scaunul-Perete (Prototip); Experienţă est-europeană”, 
„Celebrând televiziunea, unealtă modernistă (monument)”, 
sau „Steaua roşie, de la Prima Avangardă” sunt lucrări 
care apelează la estetica avangardistă, dar amintesc şi ava-
ta rurile istoriei locale – simplitatea, claritatea formală a 
liniilor fotoliului se datorează corpului perfect proporţionat, 
din... faianţă albă de baie, neonul (amintind experienţe 
avangardiste şi un mod de a concepe o lucrare ca „flux” de 
lumină şi de energie mai degrabă decât ca obiect) stă lângă 
bibelourile atotprezente, prinse în pomul de Crăciun etc. 

În interviul de mai jos, puteţi citi mai multe despre moder-
nism şi puterea sa de seducţie asupra artistului Teodor Graur.

Cristiana Radu: Aţi afirmat că 
modernismul este „primul moment de 
construcţie după Dada.” Mai pe larg, 
ce înseamnă el pentru dv?

Teodor Graur: Mai întâi, o precizare: 
atunci când folosim termenii „moder-
nitate” şi „modernism”, sunt implicate: 
o perioadă istorică de mai bine de un 
secol, domenii de manifestare diferite 
(filosofie, ştiinţe sociale, literatură, 
artă, sfera vieţii practice...), un model/
modele estetice corespunzătoare – noţi-
unile acestea fiind aplicate subiectiv, 
din puncte de vedere diferite, în ana lo-
gii şi extensii, care amplifică lipsa de 
precizie deja cunoscută şi oarecum, 
acceptată, având în vedere că situaţia 
este convenabilă pentru mulţi. Pe de 
altă parte, atributul „modern” este 
astăzi înţeles de toată lumea, denotând 
ceva nou şi probabil mai bun decât 
lucrul vechi din aceeaşi categorie, adică 
cel tradiţional. 

Ca artist, am de asemenea o percepţie 
subiectivă a termenului – dat fiindcă 
rolul canalului afectiv este determinant 
– care este rezultatul unor acumulări 
complexe de trăiri, experienţe diverse, 
instrucţie şi educaţie, literatură, nostal-
gie. O experienţă utilă este de pildă, 
revizitarea avangardei secolului XX. 
Când fac acest lucru, apar nişte emoţii 
puternice, care favorizează starea „de 
lucru”, de creaţie. Mă interesează mai 
puţin precizia cercetării ştiinţifice legate 
de modernism; în acele momente, toate 
datele sunt subordonate stării afective 
(cred că  e modelul artistic obişnuit), iar 
scopul este finalizarea/materializarea 
acestei stări, în o posibilă operă. Dar, 
ca să răspund la întrebare, cu privire 
la modernism, am operat din capul 
lo cului, o limitare. Ca periodizare 
isto  rică, mă refer numai la secolul 
XX – mijloc şi postbelic, dar există şi 
referire la prima avangardă. Modelul 
estetic este cel cunoscut şi nostalgia 

Pri mei Avangarde mă împinge către 
idealurile cubiştilor, futuriştilor, ale 
avangardei ruse, ale celor care s-au 
bătut cu eroism pentru „lucrul nou”, 
împotriva spiritului şi mentalităţilor 
tradiţionaliste. Aceasta este esenţa 
modernismului. Protestul dadaist mi se 
pare sublim – cu greu se poate imagina 
un gest mai radical într-o epocă de 
confuzie ca aceea a Primului Război 
Mondial, un ţipăt care să poată fi auzit 
în vacarmul general, între conflagraţie 
şi revoluţie. Însă tabula rasa nu era o 
soluţie definitivă. Nu era substanţă. 
Era nevoie de artă, de gândire, de 
valoare. Chiar fondatorii Dada au simţit 
acest comandament şi l-au urmat cu 
succes (vezi operele lui Arp alsacianul, 
Hausmann, Duchamp, Picabia, Max 
Ernst). Toţi artiştii epocii care au 
inovat ceva, în spi ritul avan gar dei, sunt 
modernişti; dacă amintesc numai numele 
lui Picasso, cred că e de ajuns. Şi revin 
la preocupările mele. Momentan, sunt  

Acasă, în Europa - Liberă - de Est.
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atras de sfera civilizaţiei – domeniul 
în care ideile cul turale sunt traduse 
în realitate – acolo unde se manifestă 
desig nul şi arhitectura (să ne amintim că 
în lim bile germană şi engleză, termenul 
de modernism se referă cu precădere 
la acest domeniu). Modernismul este 
sino nim în arhitectură cu  stilul cunos cut 
sub numele de „international modern”, 
ori „international style”, domi nant în 
perioada interbelică. Prin forme geo-
met rice simple şi prin renunţarea la 
referinţe istorice, acesta a fost impus de 
personalităţi ca Le Corbusier, Walter 
Gropius, Mies van der Rohe şi ame ri ca-
nul Frank Lloyd Wright, şi a con tinuat 
să se manifeste chiar şi după cel de 
al doilea război mondial. Acesta este 
modernismul pentru mine.  

CR: Utopiile care au structurat 
modernitatea sunt astăzi uzate, însă 
mai poate ea genera resurse valide 
pentru prezent?

TG: Cred că da. Chiar dacă idealurile 
modernismului s-au dovedit a fi nişte 
iluzii, chiar dacă în gândirea social-
politică s-a ajuns la eşec, astfel că de 
pe platforma sa au apărut în Europa 
sisteme totalitare, cu variantele fascism 
şi comunism, tot rămâne ceva: ideea de 
progres nu este întru totul compromisă, 
chiar dacă am înţeles, ca o lecţie, că 
noul este relativ şi nu obligatoriu mai 
bun, mai frumos şi mai moral decât 
precedentul. Omenirea are de învăţat 
din greşelile trecutului. Secolul XX 
a fost marcat de tragedii imense, ca 

rezultat al deturnării idealurilor de 
progres, prin doctrine şi personalităţi 
malefice. Rămân operele artiştilor de 
geniu, rămâne eroismul lor în lupta 
pentru trezirea conştiinţelor. De care 
este nevoie şi astăzi. 

CR: cum remarcă şi curatorul expo-
zi ţiei, Erwin Kesssler, „noul” de ieri 
aşezat lângă „noul” de azi devine 
hilar, vorbeşte despre efemer şi iluzie, 
despre idealuri căzute în desuet. Sau 
nu? Frumosul avangardist, muzeificat, 
deposedat de proiecţia unui viitor 
căruia să-i traseze orizontul utopic, 
rămâne frumos? 

TG: Problema frumosului este pro-
ble ma esteticii. E o chestiune foarte 
imprecisă şi nu cred că am putea găsi 
vreodată o formulă matematică sau 
nişte reguli clare de aplicare. Frumosul 
e o chestie subiectivă. Asta pe de o 
parte. În ceea ce priveşte exemplul lui 
Kessler cu televizorul nou faţă de cel 
vechi – un fel de poveste cu tâlc –, cazul 
nu mi se pare atât de evident, având 
în vedere cele arătate1. În dome niul 
bunurilor de consum, ideea că cele noi 
sunt calitativ mai bune şi mai frumoase, 
este susţinută de comercianţi, cu aju-
to rul reclamei publicitare. Carcasa 
tele  vi zorului „Rubin 102” din lucrarea 
mea „Celebrând televiziunea – unealtă 
modernistă (Monument)”, fabricată in 
anii 50, dintr-o singură foaie de placaj 
curbată, mi se pare foarte frumoasă. 
Despre operele avangardiste aflate în 
muzee am spus: ele nu se depreciază. 
Ori sunt frumoase, ori sunt Duchamp. 
Ori ne plac, ori recunoaştem tuşa maes-
trului, şi e tot una. 

CR: cum vedeţi modernismul în Româ-
nia? Expoziţia pare a propune o citire 
a sa ca pe un set de valori şi de formule 
estetice deturnate de comunism. De 
exemplu, ne înfăţişează o fotografie a 
unui monument realizat de constantin 
Popovici − „modernist, nu comunist”. 

TG: Aşa este. Monumentul numit 
„al electrificării”, realizat în anii 70 
de Constantin Popovici, este o lucrare 
remar  cabilă, din toate punctele de 
ve  dere: simbol, concept, morfologie, 
material, amplasament. Mi-am dat 
seama de acest lucru, atunci când am 
făcut o vizită la barajul Vidraru, în 
sit. Am introdus o imagine a acestui 
Pro meteu în expoziţia „Remodern”, 
pentru că mi se pare tipic modernist. 
Şi pentru că aş dori o dezbatere despre 
modernismul în România, dincolo de 
sistemul totalitar, cu a cărui epocă se 
confundă. Cu siguranţă că mai sunt şi 
alte opere de sculptură şi arhitectură în 
special, care se ridică la acelaşi nivel, 
fără a se confunda cu arta oficială 
comu nistă. Ceea ce s-a întâmplat în ţara 
noastră, pe vremea regimului comunist, 
adică arta de propagandă în stilul realis-
mului-socialist, în conformitate cu 
doctrina proletcultismului, ar merita o 

discuţie. Artiştii români au făcut efor turi, 
pe toată durata perioadei comu niste, 
timp de 45 de ani, de a relua legă turile 
cu modernismul occidental, de la care 
fuseseră deturnaţi brusc, în 1947-48. 

CR: cum vedeţi legătura dintre moder-
nitate/ avangardă/ comunism? 

TG: În occident, artiştii responsabili 
au fost  întotdeauna de stânga. Încă 
din secolul XIX, pictorii realişti fran-
cezi erau de partea maselor, de par tea 
Comunei. Arta de avangardă a fost, prin 
definiţie antiburgheză. Pe urmă, lucrurile 
s-au precipitat. Tzara şi prietenii săi 
dadaişti au salutat cu entu ziasm revo lu-
ţia proletară din Rusia, sperând că acest 
eveniment va pune capăt carna giului 
monstruos al răz boiului. În primii ani ai 
revoluţiei, guvernul sovietic a sprijinit 
în mod neaşteptat avan garda rusă, de 
care s-a folosit intens în activitatea de 
propagandă politică a noului regim, 
până în 1926 când, odată cu expoziţia 
intitulată „Arta popoarelor URSS”, a fost 
introdus noul stil oficial în artă: rea lismul 
socialist, iar tendinţele avan gardiste euro-
pene nu au mai fost tole rate. Mulţi artişti 
au fost obligaţi să emigreze în occident, 
în principal la Paris ori Berlin. Astfel, 
şcoala Bauhaus, înfiin ţată în anii ,20 
la Weimar, a folosit ex perienţa Şcolii 
de Arte şi Meserii din Moscova, unde 
funcţionaseră ca profesori Malevici şi 
Tatlin.

CR: care e povestea şi motivaţia 
lucrării cu steaua roşie ?

TG: Steaua roşie cu cinci vârfuri, din 
pentagrama, e un simbol comunist, 
adoptat de sovietici. De unde vine 
obiceiul de a orna vârful pomului de 
Crăciun cu aceeaşi stea? Cred că din 
cauza circulaţiei libere a simbolurilor. 
Lucrarea expusă, „Steaua roşie, de 
la Prima Avangardă”, s-a constituit 
din elemente disparate: un trepied de 
lemn negru, având corpul strunjit, 
asemănător cu suporturile de sfeşnice 
din bisericile ortodoxe, şi o mică stea 
luminoasă pentru pomul de Crăciun 
(Made in USSR). La un moment dat, 
a apărut tija – o ţeavă din material 
plastic curbată, având diametrul inte-
rior şi exterior perfect pentru a face 
legătura dintre suport şi stea. Mai era 
nevoie de nişte elemente de echilibru. 
Unele au fost gata făcute (un con, o 

piramidă, un disc, un sector circular, un 
semicilindru), plus o placă traforată şi 
încă una decupată, au fost înşirate de a 
lungul tijei verticale, ca nişte mărgele 
pe aţă. Formele utilizate sunt inspirate 
de creaţiile primilor avangardişti. De 
aici şi titlul. Tija curbată echilibrează 
compoziţia şi, conceptual, dă ideologiei 
implicate caracter dubitativ. Aceasta e 
povestea. 

Teodor Graur, „REMODERN”, 
Galeria Curtea Veche, vernisaj − 
13 aprilie 2010. Mai multe imagini 
din expoziţie şi alte lucrări recente 
găsiţi aici http://dograur.blogspot.com. 

1Textul curatorului expoziţiei, Erwin Kessler, îl puteţi 
găsi aici: http://dograur.blogspot.com/2010/04/ro.html
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Steaua roşie, de la Prima Avangardă. 
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(Traducere din limba rusă de Mihail VAKULOVSKI, 
în curs de apariţie la Editura ART, Bucureşti)

20 martie
- Auzi, dar tu ce urmăreşti? Ai aproape nouăsprezece ani, să 
zicem. Când vei împlini nouăsprezece ani, vei fugi după fete. 
La 26 de ani te vei căsători, îţi vei lucra secolul tău pentru 
socie tate, îţi vei educa şi îţi vei creşte copiii... Ei, şi vei muri, 
încet-încet, fără nici o copeică în buzunar. 

- Şi chiar consideri că asta e o viaţă exemplară? 

- Eiiii... exemplară... nu exemplară, dar măcar aşa trăieşte toată 
lumea. Şi tu trăieşti exact la fel. 

- Mă scuzaţi, domnişoară, dacă aş fi ştiut că în perspectivă mă 
aşteaptă o viaţă umană obişnuită, atunci demult m-aş fi otrăvit 
sau m-aş fi spânzurat. 

- Demult ar fi trebuit. 

- Da, bineînţeles. Dar, totuşi, sunt viu în continuare. Dar să te 
luăm pe tine, Anuşca, tu ai nouăsprezece ani. Interesant, ce e 
în capul tău? 

- Cum adică? Eiiiiiiiiiiii... acum, de exemplu, mă gândesc dacă 
mai e mult până la ora cinci, vreau să-mi cumpăr o rochie cu 
care să mă duc diseară la dansuri. 

- Şi... atât? 

- Nu, de ce... şi, în general, de ce ar trebui să ştii toate astea, 
la dracu’? De ce mă examinezi ca un spion englez? 

- Doamne, Dumnezeule! Draga mea, dacă aş fi fost spion 
englez nu m-ar fi interesat deloc felul în care gândeşte o fată 
proletară. 

- Atunci de ce vrei să ştii toate acestea? 

- Pur şi simplu... mi-e scârbă să mă uit la voi, domnilor 
proletari... Tare urât mai trăiţi... 

- E-e-eh... „mi-e scârbă să mă uit”! Mai bine te-ai uita mai 
întâi la tine, te-ai gândi la cum trăieşti, tu trăieşti ca omul 
peşterii, te îmbraci dracu, ştie cum, nu te duci niciodată la 
dansuri, nici la cinematograf nu te duci... în locul tău, eu aş fi 
murit de mult de plictiseală... 

- Da, eu chiar te compătimesc... Dacă ai rămâne singură asta 
ar însemna pentru tine că... Într-adevăr, asta chiar ar însemna 
că ai muri „de plictiseală”. Oricum, e cunoscut lucru că un 

om cât de cât inteligent, rămânând în afara societăţii, rămâne 
cu propriile gânduri. Dumitale însă, domnişoară proletară, 
nu-ţi place să rămâi în singurătate totală. 

- Nu înţeleg deloc ce prostii debitezi... 

- Şi slavă Domnului... Mi-e chiar plăcut să conştientizez că 
un om care a absolvit o şcoală de cultură generală medie nu 
poate să înţeleagă lucruri atât de obişnuite... 

- Şi ce treabă are aici educaţia?! Poate că eu mă descurc mai bine 
decât tine-n viaţă... Şi nu poate, sigur mă descurc mai bine... 

- Îmi face plăcere să cred asta, Anuşca... Tu ai văzut mult mai 
multe decât mine; poţi să trăieşti până la şaptezeci de ani şi 
să vezi şi mai multe, iar la sfârşit să tragi aer în piept şi să 
exclami: „mda, e grea viaţa asta”. Dar, drăcia dracului, asta e 
ca şi cum ai călători prin toată lumea, ai acumula o cantitate 
imensă de impresii, mai bine spus – ai avea ocazia să aduni 
aceste impresii, iar la întoarcere ai spune doar că „mda, 
iar pământul, totuşi, e rotund”, când asta ştie de mult toată 
lumea! 

- Iată, iar spui prostii, doar tu nu ştii absolut nimic şi nici nu 
vrei să ştii ceva... te interesează doar cărţuliile... 

- Stai un pic, dar pe tine ce te mai interesează în afară de cele 
enumerate mai înainte? 

- Măcar viaţa mea proprie mă interesează... Stai, iată, fără nici 
o copeică, şi stând aşa, vrei, nu vrei, te gândeşti la propria 
viaţă... şi să râzi de astfel de fraieri pe care nu-i intere sează 
nimic, le e indiferent... 

- Stai aşa, Babenko, o clipă. Dumneata te plângi de insatis-
facţiile materiale şi te înţeleg perfect – ar trebui să câştigi, 
să zicem, câte zece ruble pe zi. Ca să câştigi aceşti bani, 
tovarăşă Babenko, trebuie zilnic să încarci în maşină, să 
descarci şi să aranjezi treisprezece mii de chirpici, asta ar 
însemna aproape 25 de tone! Acum imaginează-ţi, Babenko, 
că zece ruble ţi-ar ajunge doar pentru pâine şi câteva boabe 
de soia. Dacă nu vrei să te plimbi prin capitală dezbrăcată şi 
cu stomacul bolnav – descarcă 75 de tone... 

- E-e-ehh... 

- O clipă, o clipă. Veţi spune, tovarăşă Babenko, că nu sunteţi 
cal de tracţiune! Dar vi se va răspunde pe aceeaşi tonalitate 

– ah! dacă nu eşti cal – mănâncă boabe de soia şi suferă de 
boli de stomac! După cum vezi, toate-s în graniţele legii! 

- Ei, şi unde vrei să ajungi cu exemplele astea? 

- Hm... puţintică răbdare! Acum, fireşte, vine o întrebare: cine 
e vinovat că eu trebuie să muncesc ca un cal doar ca să-mi 
asigur o pâine neagră? Căci, sper, nici Abramov, care primeşte 
ordine de la Zelenov, nici Zelenov, care i se supune întru 
totul lui Suvorov... ei... şi aşa mai departe... Mai pe scurt, în 
căutarea vinovatului, veţi ajunge până la aparatul de stat. Oare 
aveţi ceva împotriva puterii Sovietelor? Abia m-aţi învinuit de 
anti-sovietism şi de aceea sunteţi absolut loială. Aşşşaaa. Dar 
poate că doar vă temeţi să vă exprimaţi cu voce tare împotriva 
puterii Sovietelor, dar în interior sunteţi gata s-o respingeţi şi 
să vă revoltaţi împotriva ei, în acest caz, tovarăşă Babenko, 
susţineţi ideologia burgheziei, dar, cum reiese din lucrarea lui 
Vladimir Ilici Lenin, „Organizaţia de partid şi literatura de 
partid”: „cel care astăzi nu merge cu noi, e împotriva noastră”! 
Aveţi încredere în Lenin, tovarăşă Babenko? 

- Absolut. 

- Hm… Foarte bine. Dar, se pare, nu aveţi sentimente prea 
bune pentru lumea burgheză, cu cinci minute în urmă spu-
neaţi aşa: „trăieşti ca în America”! S-ar putea ca părerea 
dumitale despre America să fie foarte sinceră. Lev Tolstoi a 
spus, printre altele: „Femeile mereu sunt sincere cu corpul 
lor”… Sunteţi sinceră cu corpul dumitale, tovarăşă Babenko? 

- U-hu. 

- Minunat. De aici reiese că, nici în interior, nici făţiş, nu 
aveţi nimic împotriva puterii Sovietelor, şi totuşi sunteţi 
nemulţumită de existenţa dumneavoastră! Sunteţi înnebunită 
după Nichita Hruscev1 şi în acelaşi timp vă e foame, cică! 

- Spionul… 

- Anume! Vă imaginaţi că acum societatea va fi impresionată 
de nemulţumirile dumitale şi vă va presăra cu mulţumiri 
pentru munca dumitale silnică… Trebuie să vă amintesc: 
con ducerea trustului nostru s-a adresat Ministerului Con-
strucţiilor cu o petiţie în care ruga să se mărească salariile, 
dar ministerul a refuzat! Vă rămâne un singur lucru - să vă 
însufleţiţi cu faptul că urmaşii voştri îşi vor putea satisface 
toate dorinţele. Ei vă vor răz-mulţumi, tovarăşă Babenko! 

- Dar pe mine mă doare-n cur de urmaşi. 

- Hm… În sfârşit aud „vocea proletariatului”! Minunat!... 
Minunat!... Aşa, drăcia dracului!! Anuşca, oare chiar laşi 
formele tale minunate să pălească?! Scuipaţi pe… 

- Lasă! 

- Scuipaţi pe lacrimi şi pe smerenia creştină! Gara Belorusă 
stă la picioarele dumitale! Revoltaţi-vă împotriva moralei 

umane! Căci se omoară, se fură, oamenii stau în canale! 
Şi e vorba de oameni deştepţi! Şi ce? Nici măcar nu aveţi 
altă variantă! Duceţi-vă în curentul de la gară, dezgoliţi-vă 
formele apetisante şi ademeniţi-vă clienţii, dracu să-i ia! 

- Încetează… Venyka! 

- „Ah, oricine ai fi, trecătorule, lasă-ţi capul pe pieptul 
meu! Înceţoşează-mi gândirea! Sărută-mă peste tot! Ah, 
strânge-mă în îmbrăţişări pătimaşe! (Păi, doar n-o să bag 
în mine boabe de soia, la urma urmei!). Dizolvă-mă-n tine, 
ah, trecătorule! Mă înec în… sărută-mă! Încă! Încă! O 
rublă! Două ruble! Trei! O cutie de margarină! Jumătate de 
kilogram de parizer! Ah!”. 

- Ha-ha-ha-ha-ha! Eh, Venyka, tu eşti un geniu! Doar că nu 
înţeleg de ce pentru tine toate sunt de luat în râs! 

- Cum adică de râs? Pur şi simplu nu văd nici o tragedie în 
neajunsurile materiale… Ei, dar dacă asta e o tragedie pentru 
tine, atunci… 

- Nu înţeleg ce fel de om eşti… 

21 martie
Mai întâi de toate, sunt un psihopat. Aşa că înmulţirea tâm-
peniilor poate fi considerată chiar o calitate a „teoriei săptă-
mânii”, abia descoperită de mine. 

Ipotezele mele geniale despre influenţa magică a zilei de 
vineri asupra sorţii mele nu i-au impus încă nimănui să mis-
tifice „ziua lor” şi să legalizeze magia cifrelor. De aceea iau 
asupra mea îndatoririle inventatorului. 

În primul rând, cele mai întunecoase zile ale existenţei mele 
sunt: 1 iulie 1955, 4 mai 1956 şi 8 martie 1957, şi toate au 
fost vineri. În toate aceste trei zile am încercat să mă sinucid. 

Mai departe: vineri au avut loc cele patru momente culmi nante 
ale sensibilităţii mele sexuale: pe 11 mai 1956, 15 iunie 1956 
şi 21decembrie 1956. 

Într-o zi de vineri, pe 15 iunie 1956, a decedat tatăl meu2. 

Într-o zi de vineri, pe 5 octombrie 1956, a decedat fratele meu3. 

Într-o zi de vineri, pe 15 februarie 1957, a murit mamă-mea4. 

Mai departe. Simple situaţii prozaice: 

În vinerea din 24 iunie mi-a fost înmânat oficial atestatul 
de aur. Ziua în care m-am cazat pentru prima oară într-un 
cămin studenţesc e 2 septembrie 1955 şi ziua în care am fost 
alungat din cămin, ultima mea zi de cămin studenţesc − 8 
februarie 1957; fireşte că ambele zile au fost vineri. 

Vineri, 15 iulie 1955 − ziua când am intrat la universitate. 
Vineri, 21 decembrie 1956 e ziua când am fost exmatriculat de 
la universitate. Ş.a.m.d., ş.a.m.d., şi aşa mai departe la nesfârşit. 

În mâinile acestor date e viitorul ipotezelor mele. 

1 Nichita Sergheevici Hruscev (1894 -1971) − preşedintele Sovietului de Miniştri al URSS.
215 iunie 1956 e chiar data morţii tatălui scriitorului. 
3 Detalii despre moartea fratelui scriitorului, în însemnarea de pe 22 noiembrie 1956.
4 A.A. Guşcina, mama scriitorului, a murit pe 11 august 1972. 
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27 martie
„Dar ea era îndrăgostită de tine, prostituata asta te iubea. Sărea să 
ţi se agaţe de gât. Poate că ea credea că iubeşti vreo studenţică, se 
temea să nu te molipsească de vreo boală venerică. Căci şi ele 
uneori îs oameni, femeile astea. 

Dar, de fapt, e ceva îngrozitor când chiar primele sentimente 
„romantice” se lovesc de chestii dintr-astea, atât de scâr boase… 
Păi voi eraţi doar doi copii prietenoşi… Ea se tolă nea sub orice 
trecător, iar altcineva o convingea că să te culci cu orice trecător 
e mai grandios, cum spui tu, decât fapta eroică a căpitanului 
Gastello… Treaba asta e dată dracului… Cel mai scârbos însă e 
că ţie nu ţi-e greaţă de astfel de chestii murdare”. 

(L.M. Pivnaia „Krasina”) 

29 martie
Nu înţeleg nimic! 

Oare m-am tâmpit chiar atât de tare încât nu mai pot să înţe-
leg nici psihicul Muzikantovei, care nu pretinde nicicum că 
ar fi ceva complicat! 

Drăcia dracului, n-am avut nici o intenţie să-mi transform 
„Jurnalul” în nişte aiureli ale unui iubitor suferind, însă nişte 
situaţii ciudate din ultima lună, legate de Antonina Grigo riev na, 
îmi impun să fiu atent. 

La prima mea vizită la Stromînka am fost fericit la culme 
să aud din gura Antoninei Grigorievna că doreşte să aibă 
posibilitatea să mă viziteze. Chiar eram fericit şi-n acea stare 
de gingăşie care mă cuprinsese i-am declarat că am să-i fac 
vânt peste pragul camerei mele cu prima ocazie. 

Exact peste cinci zile, ascunzându-mi nasul în gulerul palto-
nului, coboram pe pod peste Iauza şi am zărit, neaşteptat 
pentru mine, figura Antoninei Grigorievna, care-şi făcea 
drum prin ninsoarea furioasă. Cu cât mai mult se apropia de 
mine, Antonina Grigorievna se întuneca tot mai tare şi mai 
tare la faţă, iar când am ajuns faţă în faţă n-a scos nici un 
sunet şi s-a dat într-o parte, cedându-mi calea şi intrând într-un 
troian. 

Peste alte unsprezece zile, fiind iar prin Stromînka, de data 
asta fiind mult prea vesel şi cu o dispoziţie mult prea bună, 
mă distram cu Iacov Petrişin, discutând despre viol, râzând 
nebuneşte. Antonina Grigorievna stătea la câţiva paşi de noi 
şi era foarte răbdătoare cu noi şi cu glumele noastre şi doar 
o dată s-a rupt de cartea pe care-o citea şi, cu o fizionomie 
foarte tristă, şi-a ridicat privirea spre mine şi a bolmojit ceva 
de nedesluşit. 

Nu ştiu cu ce am supărat-o. Dar pot să recunosc absolut 
sin cer că în timpul existenţei mele de 18 ani nimic nu mi-a 
deranjat organele respiraţiei mai mult decât înştiinţarea lui 
Samosenka că Muzikantova mă aşteaptă după uşă. 

Am închis uşa cu lacătul şi am pornit finalul piesei lui Ravel, 
„Bolero”, dând sunetul la maximum. 

Radu VAnCU

Lumea nouă (amintire pentru tatăl meu)

“cred că poezia te poate salva.
Restul sunt chiţibuşuri”

interviu cu Radu VANCu 
realizat de Ecaterina BARGAN 

ce reprezintă pentru dumneavoastră poezia?
Un fleac vital. O bagatelă care te ţine viu. O jucărioară care 
poate face diferenţa între viaţă şi moarte. La propriu, aşa cum 
a făcut-o pentru deţinuţii politici din puşcăriile comuniste. 

ce v-a determinat să deveniţi scriitor?
Megalomania. De foarte mic aveam viziunea mea vorbind 
pe stadioane maselor şi mişcându-le. Pe la cinci-şase ani mă 
visam aşadar Adrian Păunescu. Pe la unsprezece-doisprezece 
m-am deşteptat şi am început să scriu poeme pentru domni-
şoare. Aşa am devenit poet biografist.  

Aveţi vreun text preferat între cele pe care le-aţi scris până 
acum? Aţi putea să ne citaţi câteva versuri?
Îmi pare rău, nu pot face asta.

Se poate trăi doar doar din literatură?
Nu ştiu dacă în România se poate trăi din literatură. Şi, de 
altfel, în ce mă priveşte, nici n-aş vrea asta – simplul gând că 
bunăstarea familiei mele ar depinde de felul în care ştiu să-mi 
vând fantasmele mă paralizează. Bazaconiile mele poetice 
sunt treaba mea, nu au nici o utilitate pentru altcineva, în 
nici un caz n-aş putea să le marketez, cum se zice. Cum ar 
fi, de exemplu, să ştiu că dacă nu scriu până mâine un poem 
n-aş putea să cumpăr pâinea? M-ar deprima total, sigur n-aş 
mai putea scrie şi implicit pâinea ar rămâne pe raft. Aşadar, 
glumind şi nu prea, aş zice că tratarea poeziei ca marfă ar 
duce la prăbuşirea societăţii de consum. 

Dar, deocamdată, lumea asta:
lumea care a început cândva
între unşpe fără cinci şi unşpe şi cinci
în dimineaţa de noiembrie, cu strigătul tău mic
anunţând separarea definitivă a vertebrelor
şi erecţia mecanică a spânzuraţilor.

Lumea ta se sfârşea cu marele animal de lemn,
cu piele aspră şi rece, în burta căruia
erai închis. Oameni pricepuţi
au aşezat cu grijă în pământ

p o e z i e

animalul bej cu puiul în marsupiu
şi au tras pământul deasupra ca o cortină.

Şi aerul s-a tras atunci ca o cortină
şi am văzut lumea nouă: te odihneai în a şaptea ta zi,
cu jumatea de rachiu alb în faţă, fericit ca un rege,
aşteptându-mă cu paharul pregătit.
Oasele mi s-au topit de fericire şi groază şi am rămas 
pe veci îndatorat
animalului care te dusese să te nască acolo.

Mai avem minuni?
Revoluţia din ’89 a fost una, cea din ’09 alta. Suntem con-
temporani cu un şir de minuni care poartă numele generic 
de căderea comunismului. Că le plătim printr-un şir riguros 
contrapunctic de orori, şi asta e adevărat. Învăţăm pe pielea 
noastră ceea ce ştim din vechile texte: minunile costă.

Scrieţi sau aţi scris un jurnal? credeţi în literatura 
jurnalului?
N-am scris jurnal niciodată, dar poezia mea e un fel de 
jurnal, s-a spus asta de către unii critici. Nu ştiu de ce n-am 
ţinut, nu spun că n-o să ţin niciodată; cât despre literatura 
jurnalului, sunt un avid consumator al ei şi, până la urmă, 
al oricărui specie a genurilor biograficului. Sunt pentru 
mine literatură superlativă jurnalele lui Ernst Jünger, dar şi 
Jurnalul fericirii al lui Steinhardt, memoriile lui Maurice 
Nadeau, dar şi corespondenţa lui Flaubert. Adevărul omului 
concret pare aici mai la îndemână, eul ficţional e mai sangvi-
nizat, îi cresc fâşii de carne şi muşchi peste coastele goale şi 
imateriale.   

care sunt scriitorii care merită să fie citiţi?
E aici un cerc vicios: merită citiţi toţi scriitorii despre care, 
după ce i-ai citit, ştii că merită citiţi. Trebuie, aşadar, să-i 
citeşti întâi ca să vezi dacă merită citiţi. Un răspuns scurt ar 
putea fi acesta: merită citiţi autorii care merită recitiţi.   

Mai ţineţi minte prima carte lecturată?
Nu. Ar putea fi o Biblie ilustrată pentru copii, din casa 
bunicii mele din Cisnădie, dar nu pot fi sigur de asta. 

Povestiţi-ne o întâmplare hazlie din viaţa dumneavoastră.
A fost hazliu să-l văd pe Mircea Geoană ţopăind. Cam la fel 
de hazliu ca o secvenţă din The Great Dictator al lui Chaplin, 
să zicem. 

care este crezul dumneavoastră poetic?
Cred că poezia te poate salva. Restul sunt chiţibuşuri. 

R
ad

u 
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u
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Aurelia BORzin

gaRdul
bunul şi cu frate’său au trăit ca două jumătăţi de nucă
chiar şi atunci când primul se căsătorise
îşi ridicare o casă alături de cea a părinţilor tot o nucă erau
grădina lui de zarzavaturi se întindea în continuarea 
grădinii cu porumb a fratelui său
acoperişul casei sale atingea pe umăr olanele celeilalte
iar într-o zi bunul descoperi
că şi din miezul nucii – fructul de nevastă-sa – mănâncă tot 
împreună
era anul 1940
când războiul a împărţit nu numai europa în ai noştri şi 
duşmani ai poporului
bunul sădise o fâşie de meri pe hotarul celor două grădini
atâta gard îi despărţeau

p o e z i e
Pe măsură             
ce te cunoşti, devii
interviu cu Aurelia BORzIN 
realizat de Ecaterina BARGAN

Ce impact au avut asupra ta evenimentele din 7 aprilie? 
Cum ţi-au influenţat scriitura?
Când mă gândesc la 7 aprilie, aproape îmi vine să zic „înainte 
şi după 7 aprilie”, ca „înainte şi după Hristos”. Pentru mine a 
fost, în primul rând, o răsturnare de imagine a generaţiei mele. 
Dacă până la acea vreme o taxam indi ferentă, indolentă faţă de 
ce se întâmplă în jur, să ştii că a fost o schimbare de optică, de 
perspectivă şi o cunoaştere necesară a ei. Mi-ar plăcea să (ni) 
se întâmple, deja se întâmplă!, de fapt, un fel de repercusiune 
a memoriei, aşa cum generaţia optzecistă a valorificat 
„rezervorul anilor comunismului”.

Cum e să fii scriitor în ziua de azi?
Uite şi eu încerc să aflu, pe parcurs. Când cineva te întreabă 
„ce faci?” – „scriu poezii” – insistă cumva, ca şi cum nu 
te-ar fi auzit, „dar altceva, ce altceva mai faci?”. Lumea nu o 
percepe ca pe o profesie, ca să nu mai zic „serioasă” – scrisul. 
Aceasta ar fi ceva... la desert. Egocentrismul ar trebui să-ţi 
fie evident mai pronunţat decât la persoanele obişnuite, ca 
să „te dedici” scrisului, să crezi în el – un lux, în definitiv, în 
această lume consumist-mercantilă... care nu îţi procură decât 
satisfacţii, împliniri personale. Îmi revine cumva în memorie 
anul 2003, când am debutat în volum, eram într-un fel de 
expectativă, ar fi trebuit, odată cu acest debut, să se întâmple 
o schimbare radicală în lume. Şi când am văzut că trece o zi, 
două, o lună, două şi munţii nu şi-au schimbat locul, apele tot 
în aceeaşi direcţie curg – ca să exagerez un pic – am revenit 
cumva cu picioarele pe pământ.    

Şi totuşi, ce te-a adus pe calea literaturii?
Ar fi bombastic, preţios dacă aş spune că m-a ales calea? Cred 
într-un fel de fatalitate: pe măsură ce ajungi să te cunoşti, devii.  

Care sunt cărţile care ţi-au plăcut cel mai mult?
Acum sunt pe unda jurnalelor... Scriitorul se arată, cumva, 
în toată goliciunea în acest gen de scriitură, lucru care mi-l 
apropie ca fiinţă umană. Mă simt de parcă aş da culisele unei 
scene la o parte, aş pătrunde într-un spaţiu nepermis, dincolo 
de decoruri, intim! E ceva absolut fascinant, dincolo de opera 
sa, să(-l) vezi îndeaproape, dar mai ales să vezi viaţa reală 
pe care o trăieşte şi cum aceasta se transpune în cărţile sale. 
Recomand în acest sens jurnalele lui Witold Gombrowicz, 
Franz Kafka, Cesare Pavese.

Ce-i lipseşte literaturii de azi?
Literaturii în genere sau celei din Moldova?

Hai să zicem literaturii din Republica Moldova.

Dialogul cultural şi civilizat, discuţiile, polemica şi critica 
argumentată pe marginea textelor. Îi lipseşte chiar... cultura! 
(oricât de straniu ar părea) În schimb, aceste carenţe sunt 

compensate din plin de orgolii. Uneori rămân bouche-beé de 
proporţiile la care se extind acestea. 

Cum îţi prelucrezi textele, dacă le prelucrezi?
Poeziile mi se întâmplă... „repede”. Aş putea să port cu mine 
o idee-obsesie, o imagine ceva timp, până aceasta atinge, prin 
condensare, concentraţia maximă ca să se întâmple explozia!

În minte sau pe hârtie o porţi?
În minte, fireşte. Şi când atinge punctul maxim, (mi) se întâm-
plă fără să vreau. De cele mai multe ori, intervin insuficient 
cu modificări pe text, nu pentru că m-aş crede genială, dar 
mi se pare că în asemenea situaţii ar trebui să funcţioneze un 
fel de ochi critic, un fel de atitudine de detaşare post factum. 
Şi în momentul în care nu se declanşează, n-ai putea să 
inter vii prea mult, sau dacă intervii, s-ar putea să o faci în 
detrimentul poeziei: cu alte cuvinte, să deconstruieşti nişte 
versuri concepute reuşit sau pur şi simplu să creezi fisuri în 
plus în ceea ce s-ar numi „respiraţia”, cursivitatea poemului. 
Cred însă în rescrierea textului cap-coadă! 

Ai un motto care te reprezintă?
Cred şi se adevereşte.

Chiar se întâmplă?
Se întâmplă şi mă gândesc să fiu atentă la ce îmi doresc, ce 
gândesc. Aş putea să provoc o catastrofă mondială, dacă îmi 
propun să-ţi demonstrez că funcţionează ceea ce-ţi spun acum.

Deci gândul se materializează. Ai vreo taină pe care poţi să 
ne-o spui şi nouă?
...dar atâtea „taine” ţi-am destăinuit în această discuţie! 

Care e cea mai puternică experienţă dintre cele trăite până acum?
Fiecare vârstă are experienţele ei la limită. 

Ştiu că ai călătorit recent. Ce ţi-au adus călătoriile, cu ce 
te-au ajutat?
Da, am avut două ieşiri importante: Festivalul Convorbirilor 
Literare şi Clubul de lectură Institutul Blecher. În special cea 
din urmă mi-a fost necesară... ca un duş rece. Aveam nevoie 
de o analiză detaşată, din exterior, pe text. 

Sunt mulţi cititori care îşi doresc să poată desprinde dintr-o 
poezie o întreagă poveste, însă rar le reuşeşte scriitorilor să 
facă acest lucru, să poată implementa istorii reale sau nu în 
ceea ce scriu. Tu ce fel de tehnici foloseşti în scrisul tău?

Nu ştiu dacă mă gândesc la tehnică în momentul în care 
scriu. Îmi propun să fiu firească şi să cioplesc/nuanţez cât 
mai exact ceea ce vreau să spun.

Ce îţi aduce fericire?
Fericirea, dacă există, este generată de scrierea unui text pe 
care îl consider reuşit. 

Ai mai scris ceva în ultima vreme, ai vreun grupaj de texte, 
ai planuri tainice în literatură?
Am în lucru un manuscris pe care o să-l public la o editură 
din România.

şi cu cât mai mult se înălţau pomii îi creştea şi siguranţa
că femeia sa este numai a sa
dacă nu ar fi venit toamna cu nopţile ei tot mai lungi
când frate’său pe furiş rupea merele de pe crengile ce dădeau în grădina lui bunu
iar bunu – pe cele din partea ailaltă
unul zicea că sădise merii
celălalt – că ramurile acestora stau aplecate mai mult în grădina sa
şi are tot dreptul
când tata de ani buni căsătorit se pornise de câteva ori să taie copacii
bunul i s-a împotrivit cu înverşunare 
căci nu ţinea minte ce mâncase aseară dar ce i se întâmplase
acum 40 şi ceva de ani cum să nu
toată povestea am aflat-o pe când eram eminentă în clasa întâi
tata lovea lovea cu toporul în trunchiul merilor
un fel de cădere a zidului berlinez
eu strângeam vreascurile căci doar asta mai rămăsese
după mortea lui bunu o uscătură stilizată de gard
amintirea unei femei năucitor de frumoase şi găvanele a două jumătăţi de nucă

Aurelia Borzin
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We are all modern. That is, post-postmodern. Or hyper-modern, according to some. Where has everything started, 
actually? “Remodern” goes back to the initial point of this huge adventure, failed in totalitarianisms and world 
wars. The exhibition – a series of installations and objects with formal structure, as always at Teodor Graur, 
involves aesthetics, a set of values and a political project – it is an artistic comment on modernism in general, 
but also on the recent history of a space and of the “art work” created by the transplant of Soviet ideology in the 
Romanian space. 

Revisiting the Avant-garde aesthetics reminds us the distance between the ideals of modernity (progress, new, 
industrialization etc.), its utopian projects and the reached dystopia, stopping for one moment on the pure 
and tough beauty, in substance, obsolete materialization nowadays of the notion of progress. Next to époque 
documents with revolutionary ideals, as a photo of the “Monument of Electrification”, by Constantin Popovici, 
we find the domestic kitsch tending to insignificant bourgeoisie comfort, but derived from the ascetic avant-garde 
ideals. Which reminds us that, amongst the architectonic projects of Le Corbusier or Mies van der Rohe and 
the neighborhoods of communist blocks of flats, there is the same distance as between the Sevres porcelain and 
the coarse “eye candies” representing a grotesque pair of rubber boots, recreational representation of workers’ 
boom, wonderful doctrine infusion dressed up in porcelain for the joy of “new man”. “Wall-Chair (Prototype); 
East-European Experience “, “Celebrating television, modernist tool (monument)”, or “Red Star, from the First 
Avant-garde” are works addressing to the avant-garde aesthetics, but also reminding the avatars of local history 
– simplicity, formal clarity of the armchair lines is due to the perfectly proportional body, made of ... white 
faience, neon (reminding avant-garde experiences and a manner to conceive a work as a light and energy “flow” 
rather than an object) stays next to omnipresent eye-candies, hung in the Christmas tree etc. 

In the interview below, you may read more about modernism and its seduction power for the artist Teodor Graur.

Cristiana Radu: you stated that 
modernism is the “first moment 
of construction after the Dada.” 
Extensively, what does it mean for you?

Teodor Graur: First of all, one remark: 
when using the terms “modernity” 
and “modernism”, we involve 
the following: a historical period 
longer than one century, different 
manifestation fields (philosophical, 
social sciences, literature, art, scope 
of practical life...), proper aesthetic 
model/models – these notions being 
subjectively applied, from different 
standpoints, in analogies and extensions 
amplifying the lack of precision 
already known and somehow accepted, 
seeing that the situation is convenient 
for many of us. On the other hand, 

the attribute “modern” is nowadays 
understood by everybody, showing 
something new and probably better 
than the old from the same category, 
i.e. the traditional. 

As an artist, I have a subjective 
perception of the term – seeing that 
the role of the affective channel is 
determinant – which is the outcome of 
complex accumulations of experiences, 
various adventures, training and 
education, literature, nostalgia. A useful 
experience is for example, revisiting 
the avant-garde of the 20th century. 
When I do it, there appear strong 
emotions, speaking for the status of 
“work”, creation. I am less interested 
in the precision of the scientific 
research related to modernism; in those 

moments, all the data are subordinated to 
the affective status (I believe this is the 
custom artistic model), and the purpose 
is the finalization/materialization of 
this status, in a potential work. But, in 
order to answer the question, regarding 
the modernism, I have operated from 
the very beginning with a limitation. As 
historical period, I only refer to the 20th 
century – middle and post-war, but I am 
also talking about the first avant-garde. 
The aesthetic model is the one known 
and the nostalgia of the First Avant-garde 
pushes me towards the ideals of Cubists, 
Futurists, of the Russian avant-garde, of 
those having heroically fought for the 
“new”, against the traditionalist spirit 
and mentalities. This is the essence of 
modernism. The Dadaist protest seems 
sublime – one can hardly imagine a 

more radical gesture in a confusion 
époque like the one of the First World 
War, a scream which can be heard 
in the general noise, between the 
conflagration and the revolution. But 
the tabula rasa was no final solution. No 
substance. Man needed art, thinking, 
value. Even the founders of Dada felt 
this commandment and attended it with 
success (see the works of Arp from 
Alsace, Hausmann, Duchamp, Picabia, 
Max Ernst). All the artists of the époque 
having invoked something, in the spirit 
of the avant-garde, are modernist; I can 
only remind here the name of Picasso, 
I think it is enough. And I come back 

to my preoccupations. I am for now 
attracted to the scope of civilization 
– the field where the cultural ideas 
are translated into reality – where 
the design and architecture manifest 
(let’s remember that in German and 
English, the term modernism mainly 
refers to this field). Modernism is 
synonym in architecture with the style 
known as “international modern”, 
or “international style”, dominant in 
the period between the world wars. 
Through simple geometrical forms 
and by waiving historical references, 
it was imposed by personalities as Le 
Corbusier, Walter Gropius, Mies van 

der Rohe and the American Frank 
Lloyd Wright, and went on manifesting 
even after the second world war. This is 
modernism for me.  

CR: the utopias having structured the 
modernity and nowadays worn out, but 
can it generate valid resources for the 
present?

TG: I believe so. Even if the ideals 
of modernism proved to be illusions, 
even if the social-political thinking 
failed, and thus, out of its platform, 
there appeared totalitarian systems 
in Europe, with the versions fascism 
and communism, there is still some-
thing: the idea of progress is not all 
compromised, even if I understood, 
as a lesson, that the new is relative 
and not compulsorily better, more 
beautiful and moral than the prior. The 
human kind has to learn out of the past 
mistakes. The 20th century was marked 
with immense tragedies, as a result of 
progress ideals embezzlement, through 
doctrines and malefic personalities. 
There will be forever the works of the 
genius artists, their heroism in the fight 
for awakening awareness. We need it as 
well nowadays. 

CR: how does the curator of the 
exhibition, erwin Kesssler, notice 
the yesterday’s “new” next to today’s 
“new” becoming hilarious, talks about 
ephemeral and illusion, obsolete ideals. 
Or doesn’t he? the avant-garde beauty, 
forgotten in a museum, stripped of 
the projection of a future for which to 
trace the utopia horizon, does it remain 
beautiful? 

TG: The issue of beauty if the issue 
of aesthetics. It is a very imprecise 
issue and I do not believe we may 
find a mathematical formula or clear 
application regulations. The beauty is 
subjective. On the one hand. Regarding 
the example of Kessler with the new 
related to the old television – a kind of 
significance story –, the case does not 
seem so obvious, seeing the above1. In 
the field of consumption goods, the idea 
that the new are qualitatively better and 
more beautiful, is supported by traders, 
through the agency of advertising. 

REMODERN 

A story on modernity and recent history 

POSTBOX magazine / english supplement
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1 The text of the exhibition curator, Erwin Kessler, may be 
found here: http://dograur.blogspot.com/2010/04/ro.html
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The case of the TV set “Rubin 102” 
of my paper “Celebrating Television 
– modernist tool (Monument)”, manu-
actured in the 50’s, from one curved 
ply foil, seems very beautiful. On the 
avant-garde works found in museums, 
I said: they do not depre ciate. They are 
either beautiful, or Duchamp. We either 
like them, or recognize the touch of the 
master, and it is the same. 

CR: how do you see modernism in 
Romania? the exhibition seems to 
propose its own reading like a set of 
values and aesthetic formulas hijacked 
by the communism. As for example, it 
shows a photo of a monument made by 
Constantin Popovici – “modernist, not 
communist”. 

TG: That is right. The monument named 
“of electrification”, made in the 70’s by 
Constantin Popovici, is a remar kable 
work, from all standpoints: symbol, 
concept, morphology, material, place-
ment. I realized it when I visited Vidraru 
dam, in the site. I introduced an image 
of this Prometheus in the exhibition 
“Remodern”, as it seems typically 
modernist. And because I would like 
a debate on modernism in Ro mania, 
beyond the totalitarianism system, 
époque of which it confounds. There 
are other sculpture and, especially, 
archi tecture works as well, which ascend 
to the same level, without being mis-
taken for communist official art. Which 
also occurred in our country, during the 
communist regime, that is propaganda art 
of realism-socialist style, according to the 

Proletcultism doctrine, would also worth 
a debate. The Romanian artists strove, for 
the entire communist period, for 45 years, 
in order to take over the connections with 
the occidental modernism, they were 
suddenly hijacked from, in 1947-48. 

CR: how do you see the connection 
between modernity/ avant-garde/ 
communism? 

TG: In the Occident, the responsible 
artists were always left wing. From 
the 19th century, the French realist 
painters were with the masses, with 
the Commune. The avant-garde art 
was, through its definition, against the 
bourgeoisie. In the end, things went 
faster. Tzara and his Dadaist friends 
enthusiastically saluted the proletarian 
revolution in Russia, hoping that this 
event will end the monstrous carnage 
of the war. In the first years of the 
revolution, the Soviet government 
unexpectedly supported the Russian 
avant-garde, and intensely used it in 
the political propaganda of the new 
regime, till 1926 when, along with 
the exhibition named “Art of USSR 
People”, a new official style was 
introduced in art: socialist realism, and 
the tendencies of European avant-garde 
were not tolerated any more. Various 
artists were compelled to emigrate in 
the occident, mainly in Paris or Berlin. 
Thus, the Bauhaus school, incorporated 
in the 20’s in Weimar, used the 
experience of the School of Arts and 
Trades in Moscow, where Malevici and 
Tatlin work as professors.

CR: What is the story and motivation 
of the red star work?

TG: The red star with five tops, of the 
pentagram, is a communist symbol, 
adopted by the Soviets. Where does 
the custom to decorate the top of the 
Christmas tree with the same star come 
from? I believe it’s because of free 
circulation of symbols. The exhibited 
work, “Red Star, from the First Avant-
garde”, was constituted from disparate 
elements: a black wood tripod, with 
boring trunk, like the candlestick 
supports from orthodox churches, and 
a little shining star for the Christmas 
tree (Made in USSR). At a certain 
point, the bar appeared – a curved pipe 
made of plastic, with perfect inside and 
outside diameter in order to make the 
connection between the support and the 
star. We also needed balance elements. 
Some of them were ready-made (a cone, 
a pyramid, a disc, a circular section, a 
semi-cylinder), plus a fret plate and one 
more cut plate, were spread along the 
vertical bar, like beads on line. The used 
shapes are inspired from the creations 
of the first avant-garde supporters. 
Hence the title. Curved bar balances the 
composition and, conceptually, gives the 
involved ideology a dubitative character.   
This is the story. 

teodor Graur, “ReMODeRn”, Galeria 
Curtea Veche, varnishing – April 13, 
2010. More images in the exhibition 
and other recent works, please see 
http://dograur.blogspot.com . 

Celebrating television, modernist tool (monument). instalation.

Window.                     
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Alexandru MAtei

Is 
not. 
Is 
too. 
Is 
too. 
Is 
not.

Any act of criticism may grow to be so radical, that 
after destroying its object, it destroys itself. Only by 
accommodation to reality (as dynamic structure), can the act 
of criticism survive. Like a compromise. Without running 
out of words, always leaving something to add, maybe even 
by someone else, and hoping that, perhaps later, reality itself 
will be more complex and make for an even bigger challenge 
for the criticism, and what criticism considered before as 
being its final words only proves to be one last station before 
the terminal one; thus, reality and criticism will always live 
along like cats and mice, in a complicity the disrupt ideal of 
which will always shine from up there, somewhere. 

But there are exceptions to this fate. But when an exception 
occurs, when Guy Debord commits suicide, for instance, 
when Gilles Deleuze commits suicide and Jean Baudrillard 
dies, another criticism, differently oriented, is already being 
adopted by all those - which means by all of us - who need 
criticism as they do love and shopping. For instance, Roland 
Barthes’s “mythology” ends in 1956 with the essay Myth, 
today the conclusions of which will later be taken over and 
deepened to their last consequences by Jean Baudrillard 
in Simulacra and simulations. The one for whom “not the 
simulacrum hides the truth, but the truth hides the fact that 
there is no truth” was enormously successful in the 1980s 
in the United States not because he was showing the truth 
through criticism, but because his speech had something 
magic that hid precisely its critic message. Jesus dies, but 
always resurrects three days later and everybody is waiting 
for him to make a complete return. (This “complete” means 
happiness and wealth for everybody). It was magic that was 
transitional, not the criticism. When magic disappeared and 
only criticism remained, Baudrillard was forgotten.  

Barthes claimed in the 1950s that you could defeat myth. 
For a mythologist, he said (the mythologist being the critic, 
the deconstructionist of later on, the dialectician of before 
and, at first, Socrates), being social is being true, and his 
sociality resides in his morality. A mythologist is he who 
digs until hits water, in a world that knows that the soil on 
which it rests is in turn torn by underground waters that fuel 
its chthonic libido – but this doesn’t mean that we could do 
without the ground as foundation. That we could live on 
water – like Jesus, the absolute mythologist.  

Similarly, my approach may be radical. Or, at least, 
absolutely critic. Let me explain. Barthes makes a distinction 
in Myth, today between the object-language and the 
metalanguage. If we are talking about a wood chopper, the 
tree will not be in his speech a notion about which he is 
talking, but a part of his speech. In other words, a value. 
Only when I am not a wood chopper, does the tree become 
an object about which I am talking. In other words, part of 
a semiology and from here of a possible mythology. This 
distinction, however, is itself a metalinguistic one. It can 
submit itself as a “mythological” object of study. There is, 
in fact, never, but never I say, a purely operational language, 
as Barthes considers (then naming it) the revolutionary 
language. Similarly, there is no literature without money, 
impervious to money. Just as money does not come to 

dress up immediately every language (literature). I shall 
thus consider two perspectives, one of literature as object-
language, the other of metalanguage.   

From the perspective of the writer that I am, I should operate 
literature, protect my speech from any exchange, any switch 
to which I can resort as critic, not to be able to adopt any 
other perspective on literature than the literary one itself; a 
perspective that never sees the money. But this perspective 
is possible only as terminal phase. We are rather dealing 
with the money, than the literature. Because we are rather 
changing (ourselves) than persisting, prolonging rather than 
interrupting, running rather than occupying a static spot in 
the parking lot. What constitutes the alibi of every one of us 
the moment we refuse to speak about money pertains both 
to us and the money. To us pertains the excuse of making 
the money, not talking about it. We don’t speak about it 
except when we make it by speaking (or writing, as I am 
now). It pertains to money the fact that it doesn’t exist 
except as trading occasion. It only means either quantity (a 
lot or a little), or something else: steak, car, paying utilities, 
satisfaction, freedom, power. In fact, money also means each 
of the domains which we set in relation with the money. 
Every one can also be money. So that the relation of any 
domain with the money – and all the more so the more we 
are being pushed to consider that domain as opposed to the 
money, as is the case with literature – is one in which money 
represents the motivation of the vision over that domain. Is 
there a writer’s conscience in the bourgeois West? Yes, as 
opposition. But such to the extent that bourgeois realism can 
be materialized in money. Exchanged into fortune. Is the 
novel Orbitor in any way related to money? Yes, although 
(perhaps precisely why) not before everything else. Is 
Mallarmé’s syntax in any way related to the money? Yes, 
as opposition. Is Lacan’s syntax in any way connected to 
the money? Yes, as value of use on a market of therapeutic 
values – therefore as trade. 

Money has a formidable power of being. Because it is 
the material in which anything can become ineffable or 
irreducible. It is what can be traded in exchange of keeping 
what you are. The threat “your money or your life” resorts 
to another trick. Apparently, it proposes the loss of the 
ephemeral to offset the saving of the eternal. But the trick 
is only morphological. You can never choose between your 
money and your life, nor between money and life. The 
money that you have you can give, but not your life. Without 
money, but alive, you can make money. Similarly, you can’t 
give the money, all the possible sums of money that you 
could have. In other words, you never give all your money 
away, but only the available freedom, right there, on spot. 
Not the freedom availability that only life can preserve. We 
are tricked the same way by the threat “money or literature”. 
Pay up so that I can provide literature! We do it all the time. 
When we measure up our life, literature, everything, the 
measuring unit is money. You fight for literature; you fight 
(which means you live). You can also fight for the money, but 
this means that you give an “ontological status” to the money 
and turn it into something equivalent to life or literature. 
Give me your money so that I can leave my fortune to you! 

The money you give is like the air you breathe. Sometimes 
more of it, sometimes less, sometimes completely lacking, 
but temporarily. 

Actually, I could say the same thing about literature, about 
the kind of literature as radical language practiced by 
Mallarmé or Raymond Roussel. The moment all words 
combine so that their syntax can withstand any attempt of 
hierarchy, they can become anything. And precisely the fact 
that the object of the desire is not set depending on their 
quantity, as is the case with money, discourages the reader, 
it sets a distance and bores him. But this idea of literature as 
practice of a language taking place in freedom and equality 
of words is itself a utopia. Literature, even the poorest one, 
is more humane than a money bill. In its humanity resides 
its limit, just as the wood chopper’s operator language in 
Roland Barthes’s example was doing more than just chop 
wood like a chainsaw. Perhaps the wood chopper is talking 
about a tree that his father had planted, perhaps it’s a tek that 
he admires in the Philippines. The humane is, in fact, a limit. 
It limits and barely succeeds in balancing the impetuousness 
of money. It is dependant on it what people do to stand up to 
the money, in an endless confrontation, or what makes them 
become humiliated in front of money, appearing as victims 
thereof, whether we refer to a consumer novels author, or 
to Lucian Mindruta hosting the show Paine si circ (Panem 
et circenses) and writes articles in Dilema veche or to a 
patron like Gigi Becali, the facts and words of whom depend 
on the money like the mercury in the thermometer on the 
atmospheric temperature.

 Or to myself. Now I shall conclude. I conclude by 
confessing that I did not write about money and literature, 
but I made literature and money. Igor Mocanu, my friend 
from Cartier Publishing House, asked me to participate in 
this project with the following illocutionary act: “To you I 
thought proposing an aspect more to your taste, I believe, 
namely the relation between money and literature. If it helps 
with editing, the number of characters with spaces for the 
text may be around 7,000. The deadline is May 7th, with a 
maximum delay of May 10th. All contributions are paid.”

So take into account that, since I am paid for this text, at least 
I treated them with arrogance.
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Andreiana MihAil

A Gallerist’s Journal 
May 1, 2010

For the latest years, the capacity of the car trunk became very 
important 

I opened the art gallery with my name (I have the sensation 
lately that I have its name) in 2006, November. With a 
surface of approx. 20 square meters, which I have restored, 
I have covered one window with cardboard gypsum (for the 
video projections) and made some other cleaning works. 
The first exhibit was named “Small Wonder”, and the invited 
artists were Tom Chamberlain (UK), Ciprian Muresan, 
Adrian Ghenie and Hideko Inoue. There was a great bunch 
of people, and I was no nervous that day, that I cried. My 
ancient desire to become a gallerist with a gallery was 
fulfilled. I did not know that there was to come the most 
difficult thing: to create a coherent exhibition program, to 
develop more tight collaboration reports with the artists, who 
were to become with time “gallery representatives”, to also 
attract a non-specialized public, to promote the artists and the 
gallery and to sell as well. 

By now, in Romania, the term of commercial gallery has a 
dubious reputation, commercial being taken for mercantile, 
exploiter, imperialist, colonialist as well etc. All the art 
spaces, in the opinion of the majority, should be nonprofit. 
What about the artists? How are they to make a living? Out 
of small jobs, repugnant to them, which they can’t wait to 
get rid of. Of course, a commercial gallery must survive out 
of what it sells, and the ideal thing would be for the artists 
to make a living out of what they like doing. I gave the 
same answer to a colleague, who asked me in public what 
“succeeding” means. (I assumed he was strictly talking about 
the professional level.)

After 3 years and a half from the gallery opening, I sold in 
Romania one sole work, a photo of Katerina Drzkova. Who 
have I succeeded in not closing it down by now? With a great 

help from the close ones and by participating to art international 
fairs, somewhat of summits of galleries. In the 60’s there was 
only one, in Köln, Art Cologne. Today, there are hundreds of 
fairs in the entire world, sign of a art market boom.

As in any other filed, these large “reunions” are divided, 
classified: the most prestigious, where any gallerist wants to 
get (Art Basel, Frieze in London etc.), those attended when it 
is about a young gallery, and then, most of them, which one 
would better not attend. 

Getting to League A is quite difficult. There are about 20, 
maybe even 30 galleries fighting for the same place. One 
has to send an application file, introducing the gallery, the 
artists, a well articulated project, images, dvd’s with video 
art and the registration fee, which varies between EUR 150 
and 300, money not returned if not qualified. After being 
accepted, which one already regards as a victory, one has 
to pay the exhibition stand which, as well, varied between 
EUR 8000, the smallest, and EUR 35000-40000, the larger, 
may more. A small, young gallery, makes huge sacrifices 
and financial efforts in order to attend it, but this is the only 
chance for people in an artless market country, like Romania, 
of course, to perform on an international scene, with an 
already stable market, with unwritten regulations, most of 
the times. These are traditions one has to adapt under way 
and go professional. There are no excuses, no compromises, 
and you, as Eastern gallery, must go with the standards: from 
the quality of works one exhibits toll the manner you exhibit 
them, the general presentation.

In order to cut down expenses, already very high, I have 
decided to go by car at the fairs in Continental Europe, i.e. 
six times by now to Vienne and Basel. Hence, the capital 
importance of the car trunk capacity.

hollywood Make Up for entering             
the back door 
At large fairs, the public can reach stunning quotas: Art 
Basel – 65,000 visitors, almost the same in Frieze or 
Armory. The public – virtuosi, art critics, curators, museum 
managers, artists, gallerists, reporters, cinema starts, 

Russian millionaires, wives of millionaires and the rest of 
the world. There is a microworld, a show you are part, as 
well, of the casting, you are the one providing the substance 
of these meetings. Many important and strong galleries 
(like Gagosian, Yvon Lambert, Marian Goodman, Sadie 
Coles, White Cube) manage to sell all the works in the first 
hours, i.e. at the preview. And the collectors can’t wait, very 
impatiently and with no dignity left, really run to reach the 
firsts to the work they desire to buy. Yes, there is competition 
at all levels: between gallerists, between artists, between 
collectors. Many try to send spies; some of them even got 
disguised in workers in order to see the works they are 
interested in. 

There is a famous event, involving François Pinault, owner, 
amongst others, of the auction house, Christie’s and of 
a contemporary art museum opened in Palazzo Grassi, 
Venice, containing its collection in value of approx. 2 
milliard pounds. Few years ago, he procured at Art Basel a 
construction worker allovers and employed a professional 
make-up artist in order to be able to get into the building of 
the fair. And a famous gallerist was excluded from the fair 
for having facilitated the entrance of a collector before the 
official opening. When my gallery attended this fair, in 2008, 
I realized they are not only stories: every time, and at every 
entrance, I was asked to show the permit with my photo at 
sight.

Then, at the preview, there is an endless queue. People come 
hours before the opening in order to enter the large race 
and to be the first. One starts then to understand passion 
and intensity they have to their collection, the ambition and 
sometimes unyieldingness hey look after and supplement 
it. They are up-to-date, reading specialty magazines, as for 
example “Art Forum”, “Art Review” or “Frieze Magazine”, 
with a constant interest to certain artists or period, opening 
the door of their house for the public interested in their 
collection.

The topic you proposed addressed to a quota. I try to avoid 
using this term: it is used at the auction houses. In case of 
artists I work with, the gallerist tries to create and build a 
market of his/her artists through promotion, exhibitions, 
personal contacts developed with time. The market value is 
of course, determined by the résumé of the artist: attendances 
to Biennales, exhibitions in museums, association of his/her 

name with already famous artists. And there is again here 
the work of the gallerist, who has to know how to place the 
works in important public or private collections, for the artist 
to have a honoring company.

My story is a little longer, but I have to get ready to fill the 
car truck again: I am leaving tomorrow morning, at 6, to 
Viennafair and I have to clean the car, load and make my 
route. I am working by myself for now, a friend will come 
with me in order to help. But I am happy: I like what I am 
doing, even if I am starting tomorrow a new tiresome art 
trip.

CV gallery Andreiana Mihail:
Artists: 

Răzvan Botis, Tom Chamberlain (UK), Alexandra Croitoru, Katerina 
Drzkova (CZ), Ion Grigorescu, Mihai Iepure Gorski, Ciprian 
Mureşan, Cristi Pogăcean, Mona Vatamanu and Florin Tudor.

Exhibitions: 
“Small Wonder” − Ciprian Mureşan, Tom Chamberlain, Adrian 

Ghenie and Hideko Inoue.
“News” − Ciprian Mureşan and Cristi Pogăcean.

“Growing Wild” − Janieta Eyre, Tami Ichino, Gabriela Vanga and 
Tessa Farmer. Curator − Jane Neal.

“We stay overnight – a retrospective” − Mihai Iepure Gorski.
“Refugees” − Katerina Drzkova.

“Sleeping Standing Up” − Tom Chamberlain.
“An exhibition on photography” − Alexandra Croitoru.

“August” − Mona Vatamanu and Florin Tudor.
“Work and Travel” − Ciprian Mureşan.

“Portraits of the artists as young artists”: 14 video artists.
“Nothing worthier than the value of day” − Ion Grigorescu, Adrian 

Ghenie, Ciprian Mureşan, Mona Vatamanu and Florin Tudor. Curator 
− Magda Radu.

“Missing Link” − Răzvan Botis and Lee Welch.
“The hill was a mountain” − Răzvan Botis.

International art fairs:
Viennafair (2007, 2009, 2010)

Volta Show (2007)
Art Brussels (2008)

Nada Miami (2008, 2009)

Work and travel, solo show, Ciprian Mureşan Images with works by Alexandra Croitoru, Răzvan Botis and Ion Grigorescu, Viennafair 2009 (1 & 2) Auto-da-fé, Ciprian Mureşan, Basel 2008 nothing worthier than the value of day, Curator – Magda Radu. Auto-da-fé, Ciprian Mureşan, Basel 2008
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Argento. Argento is an Italian film direc-
tor who likes detective/horror stories… 
He’s very good but I advise sensible 
people to never watch his films! 

Tuesday

Today has been quite hard.. but I know 
that tomorrow is going to be even more 
hard! 

First of all, when I woke up this 
morning… I started to cook! It is one 
of my favorite activities! Also the 
Dalai Lama say that is one activity who 
would be good to do every day almost 
one a day; it is a method to take care 
of our self! Last week I found to the 
central bazaar here in Chisinau some 
dry soya bean! In Italy they don’t sell 
them and the soya is one of my favorite 
food! It is very easy to cook, you just 
boil it in some water with salt for one 
or two hours! 

After this peculiar breakfast I went to 
the office where I work like a volunteer 
and I started to paint! I really like my 
work, I pass most of the time helping 
to imagine new events or installations 
relating with contemporary art! This 
afternoon I passed several hours pain-
ting fraises on cloths to prepare the 
new exposition that is going to start 
tomorrow at Flat space! I really like 
this activity because some of the cloth 

short Biography:

Diana Arosio – born in Milan, Italia, in 1986. Studied for 2 years with the Fine Arts in Milan and at the end of the 2nd year 
got a scholarship to study in Granada, so that at 21, in 2007 she went to Spain to continue her studies. At the same time 
she had some exhibitions at the University. After the 2 semesters she decided to stay in Spain and apply for a different Arts 
Academy, working at the same time as hostel decorator. In 2009, she decided to go back to Italy where she worked for three 
months as restaurateur for historical monuments in the centre of Genoa. It is where she learnt that students from the local Arts 
Academy were organising an exhibition to commemorate the Holocaust. She and other artist were invited to participate. At 
the same time she applied for the European Volunteers Service in the Moldavian project “Arts and Culture.” After the three 
months in Genoa leaves for Greece in waiting for an answer of the volunteers services to know whether she’s been selected 
as a volunteer or not. After receiving a positive answer she returns to Italy to prepare the needed documents. At the same 
time, she works as a ceramist in her family’s workshop in Milan, where she has the chance to restore a work by the famous 
sculptor Canova! At the end of the year she went on a plane and came to Moldova, where she lives now, in Chisinau. Here, 
she’s working as a volunteer with Oberliht. Generally, she is in charge of the Kiosk project, attending the activities organised 
by Vladimir Us, proposing as well various collective and personal artistic initiatives. In March she participated in an arts 
exhibition in Croatia and this summer will participate in events in Belgrade, Istanbul and London.

are very big (or are even not cloths but 
bed sheets) and to paint them I had to 
lay them down and sit on them. When 
I work on a big piece and I have to lay, 
sit, or climbing on it during the process 
of creation, I feel to be the same thing 
with it, it is strange to describe but is a 
little bit like to paint on my own self... 
In general I like to stay a lot in contact 
with my art works when I’m working 
on them because I feel to transmit them 
all my emotions and I think people can 
receive it in such a way.  

Wednesday

Today was a completely full day! 

At 9:30a.m. with the others EVS volun-
teers of ICCD (our host orga ni zation) 
we meet the delegates of S.a.l.t.o., 
the European monitoring n.g.o. in the 
context of the European Voluntary 
Service. Actually with ICCD we had a 
lot of problems and they come to listen 
personally our grievances and advises 
about. 

After this we start with the preparation 
of the event we organized for today in 
Flat space dedicated at  07-04-09. 

As soon as we arrived at Flat space 
we discovered that someone tried to 
boycott our event by stilling us the part 
of Flat space where it supposed to be 

Diana AROsiO

Journal
Monday 
Today it was a relaxing day. Most of the 
inhabitants of the city were enjoying 
their Easter’s holiday and through  the 
streets and the sidewalks no cars and no 
people were circulating… the weather 
was cloudy and the atmosphere was 
quite melancholic. 

However, at 3:00p.m. I went to Flat 
space, I had an appointment with a 
friend who gave me some old cloths 
that we need for an art work that we are 
going to inaugurate on Wednesday at 
Flat space. I like to spend time at Flat 
space! Every day, at the opening time, 
people observe me preparing the space 
and they come to ask what am I doing 
and why. For me it is a good language 
exercise and after every conversation 
I feel proud of myself to have been 
able to communicate in Romanian!  
Unfortunately today came two Russian 
boys speaker s and I had to let my 
friend explicates what it was going 
on… I hope she explicated correctly! 

At 6:00p.m. I came back home, I 
prepared some food for me and my flat 
mates, and I watched a film of Dario 

installed the new installation we create 
for the occasion; one of the theme we 
touched with our work is the freedom 
of expression.. is evident that the 
robber didn’t understand it. Actually it 
wasn’t a big problem, with a little of 
imagination and rope we successes to 
install it anyway in the best way! In the 
main time we were working on it also 
the musicians who played from 6:00p.
m. were preparing the space to song. I 
didn’t like them very much. First of all 
they were speaking about me thinking 
that I wasn’t understand; they were just 
disappointed about my dress style but 
I found their behavior  very rude, also 
because I was there with the others 
volunteers to prepare the event were 
they had been invited to play, and they 
didn’t even know that it was going to 
be also an art-installation during their 
concert! I also heard them complaining 
about the fact that they are artist and 
not politician when they understood 
the meaning of our work. I hope my 
Romanian is not really good enough 
yet and I just misunderstanding their 
conversations…  

Anyway, at a certain point we found 
out that nobody remembered to bring 
the pot to cook the compus we send to 
pay the costs of the concert! Lucky us 
that our boss, Vladimir, know a guy 
who work near Flat space and always 
know how to help us in this situations! 
We didn’t send a lot of compus, I think 
during the event to much situation were 
going on and people get confused. It’s 
a pity, in my opinion the compus was 
really taste! 

When we closed the event we went  all 
together to Valentina, one of cheapest 
place where you can have a beer in 
Chisinau!!

Thursday

Today was a nice quite day! I get up 
really late, but I also felt to really need 
some 10 hours of good sleeping! At 
work nothing happen, well, Vladimir 
had a lot of gets, but for us volunteers 
the activity didn’t change because of 
that. Me I was preparing an art installa-
tion to communicate to car drivers that 
they can’t park on the Flat space’s green 

area (by speaking apparently they didn’t 
get it), Helen was dipped through her 
photos and Felix doing something in the 
center. Even during the evening nothing 
special happened; we went for a drink at 
some others volunteers house but almost 
everyone was tired; some girls were 
playing the guitar, some others people 
were enjoying their cigarettes on the 
balcony.. and little by little the all of us 
returned  back at home.

Friday

Today was another quite day, nothing 
different form yesterday happened, but 
instead to meet the others volunteers, in 
the evening I stayed at home with my 
flatmaters to watch a film! 

Saturday

Today was a very beautiful day! I woke 
up in the morning around 9:00 to go to 
Buiucani were there is  a very big piaţa 
with a big area were they sell second 
hands clothes, shoes and so on! After 
have been discover everything they 
can offer to a young poor volunteer 
lady  I went with some friends to one 
of the Placintă’ s restaurant to feel  our 
stomachs with some typical food.. or 
let’s say with some supposed typical 
food! After that in our plans there was 
also a little excursion to the park, but 
before that we went home… and finally 
we lay down there for the rest of the 
afternoon! After the “nap” we decide 
to go to one of the Greek Chişinău’s 
cafes (there are four Greek cafes and 
we already tried two of them) to have 
some drinks! Me I drunk an Uzo, a 
characteristic alcoholic liquor; very 
nice! Is one of my favorite drinks 
actually! The place we went is it called 
Opa and I really suggest to everyone 
to try it; me and my flatmate Helen 
we always find an excuse to go there! 
After that we went to another place, we 
tried a new one! From outside it looks 
quite, how to say, out of interested, but 
it is not! The only thing is that it has 
economic food but quite expensive 
drinks… that’s why we closed our 
evening drinking cafes and teas even if 
we were thinking to have some wine… 

Sunday

Today I went to the countryside! Rita, 
a Moldovian woman that works in Italy 
for my family, came back at home for 
Easter’s holiday.  She arrived with a 
bag that my parents gave to her for 
me; it was full of summer cloths and 
chocolate. Well, in the morning her 
son, Mihai, went to pick me up at my 
flat with the car and we went together 
to Botanica were they live. Rita is 
working in Milan to make money to 
enlarge their house; I think she’s crazy! 
She’s living in Italy from about 7 years 
working a lot and making sacrifices to 
built an expensive 3 floors house… for 
nothing! Actually when she will come 
back here she will go with the husband  
to live to the countryside, in a little 
house that they have there! Well, it is 
also truth that maybe it is crazy just 
from my point of view, apparently hear 
in Moldova is very common to death 
because of too much work just to be 
able to show to people the own luxury. 
After have built the house I’m not 
even sure they will continuous to work 
abroad to make the money to maintain 
this house. They don’t even have to 
built something beautiful,  it has just to 
be big!

Anyway, we had lunch at the second 
floor and then we leaved for the 
countryside. Their village is really little 
(it has about 2000 inhabitants) and it is 
in the middle of a wood near a lake! I 
don’t know if it is very ancient or not, 
but there are some old grandmothers 
that  have born there and they are 
already about 70 or 80 years old.

When we arrive we went to meet a 
friend of Rita… and we had a second 
lunch! Then we went to the cemetery 
to prepare the tomb of her parents, she 
wanted them to look nice for the liturgy 
of tomorrow (the day of the deads)… 
then we eat again with some others 
friends! 

In the night we went to forest to have 
a fire, a dinner, a second dinner and a 
third dinner… and of course, before to 
go to bed, we had a tie with different 
kind of sweets!

I feel really full now! 
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ChisinEU – poetic interventions 
In April, Razvan Tupa and the young poets from Chisinau experienced a new form of relational poetics within the project 
ChisinEu. Therefore, they crossed the city walking on three strategic streets: Dacia, Moscow and Iesilor Avenue, streets 
making on the map the skeleton of a bird. The youngsters changed advertising space for a poetic space, writing down about 
various advertising assertions, logos and commercial names in order to efficaciously implement them, afterwards, in the days 
of the work sessions, in literary texts about each and every avenue, with topics decided by them as well (love, gastronomical, 
economical). Before beginning the long walks, in more or less known spaces, on the concrete of the open apartment, meeting 
point, there were organized slow poetry sessions, moderated by Alex Cosmescu. As a consequence of this project, the 
participants remained with sharp poetic instruments, new experiences, but also many beautiful memories on how literature 
today can be done.

“I believe that any 
writer can change 
someone”
interview with Razvan tUPA 
taken by ecaterina BARGAn

What impressed you the most in 
ChisinEu project?
I was impressed by the people I worked 
with, as each of them was very well 
anchored in the things he/she wrote 
about and had the power to introduce, 
beyond these elements we gathered 
from streets, his/her private things, and 
as for moments, let’s say, I was mostly 
impressed by everything... that is, from 
the very first day, when I arrived in 
the railway station and found you on 
the platform with two little plates, one 
of them writing Razvan and the other 
one Tupa, and then I was impressed 
when the rain came out of nowhere, 
hailing, in front of malldova, in front of 
the mall, and the fact that we reached 
a fixed bridge when the rainbow 
appeared. Many things impressed me, 
but the most, the manner you worked.

What do you think about the poets in 
chisinau?
They are way much aware about them-
selves, actually not themselves, but 
about what they write. I say awareness, 
meaning that they should introduce 
private things in what they write.

What about the city... what did you like 
and dislike here?
The city... I believe it is in progress. I 

mean, I saw it for the first time three 
years ago. I have noticed that many 
things have changed, for the better 
meanwhile there are many things 
stagnating, meaning that you have the 
same types of buses, like fifty years 
ago, I believe it make it all really 
uncomfortable, but on the other hand, 
as I see the people in Chisinau, I 
believe that when things start to relax, 
it is going to be much more important 
than Bucharest or than any other 
cities... You know, when I say that I 
think about the things that surprise 
me, the manner children in Chisinau 
are, they are quote relaxed, no issue 
involved and looking about their own 
business, without chipping in and 
enjoying everything happening to them, 
and they are quite curious.

tell me something about the travels you 
made, the cities you liked the most and 
the things you used to do there.
Well, I liked the most New York, I was 
very sorry I was not involved there 

in such a project, to poetically map 
New York, thus, as the city is invaded 
with placed with poetry and places 
one would write about, places where 
you can link landscapes to famous 
poets. Something related to poetry 
happened almost everywhere, from 
Beat generation to Garcia Lorca, who 
walked through New York, then I 
loved London, but London is the place 
where poetry is very weakly perceived 
and poets are preponderantly ironical. 
One is a poet if one can do something 
relaxing in his/her poems in London. 
Afterwards, the most dynamic city in 
Europe, it is, is Berlin which is very 
much alike Chisinau. It is the city 
where people are very free, beyond... 
people, you know, the manner they 
think, especially youngsters. Someone 
said about Berlin that it was a city 
of runaway kids. It is different from 
everything we thought about Germany, 
it is the most relaxing city, people are 
always late, like here, in Chisinau... 
ha ha... And one can see things which 
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are not to be seen anywhere in Europe. 
As for example, one can see a whole 
building huge like the parliament here, 
fully inhabited by artists and who live 
there in a mutual understanding with 
the city hall.

how did you start writing 
poetry?
Well, in order for my 
mother not to understand 
my diary, I started 
writing poetry, as I told 
to myself that if she had 
to read it, at least she 
cannot understand it. It 
took a long time till she 
understood something.

What makes you happy?
Peacefulness.

What are you doing when not writing?
I am reading... And watching movies 
and speaking to people...

Did you find in chisinau any poetic 
place?

Ooooo... it’s full of poetic places, here, 
in Chisinau. Here it is... the bridge. In 
front of the mall, on the bridge, I loved 
the way the city can be seen all around 
and, in the same time, one gets the 
impression there is a forest below.

tell one verse you love, something 
important for you...
I have one from Mazilescu: “I invented 
poetry therefore I have no heart”.

Full version of the interview on 
http://plic09.wordpress.com/

“If something 
seemed utopian or 
infeasible, that was 
a stimulus for me”
interview with Alex COsMesCU 
made by natalia GRAUR 

you moderated, within the project 
ChisineU – poetic interventions, orga-
nized by Razvan tupa and Oberliht 
Association, various workshops of slow 
poetry. Where does this movement come 
from?
I said to myself that I was going to do 
this workshop when Razvan proposed 
me to attend the project and I was 
thinking about the manner I could get 
involved. Slow poetry starts from the 
idea of slow movement, which arose 
at the beginning of 2000 in Italy. The 
basic idea in slow is that we move in 
a way too fast rhythm and we believe 
many times that the fastest we do 
one thing, the better we do it – as 
we succeed in doing more. But, the 
moment we do it, we lose many things: 
quality, as a slowly and carefully made 
thing is qualitatively higher than a 

hasty one; we lose contact with other 
people as by hurrying it all up we 
have no time for good relationships, 
significant with the people around us; 
by hurrying it every time to make as 
much as possible, we lose contact with 
ourselves, as we throw ourselves in all 
kinds of things we are told to do and 
actually forget about our needs. Thus, 
slow movement proposes to make 
some things as slow and attentive as 
possible, as for example lecture, eating 
or education. 

What about the slow poetry workshop? 
How was it done?
Slow poetry represents an application 
of the basic principles of slow 
movement to poetry. All these things 

can work in various manners. That is, 
starting from the idea that people are 
hastier and hastier, one can try writing 
texts which should not take too much to 
read, to be sufficiently short in order for 
them to be read in the bus, for example, 
or somewhere on the street. Secondly, 
one can try writing tests worth reading, 
worth the time of the people one 
addresses to. And thirdly, one tries to 
write texts transmitting something to 
the others.  It is about a very important 
aspect for the slow movement, building 
significant, good relationships. We 
usually read a poetic text when it 
fulfills certain needs of ours, when we 
feel that it is about us and for us. This 
is one thing slow poetry has in common 
with relational poetics Razvan Tupa 
talks about or with Adrian Urmanov’s 
utilitarianism. It is about trying to 
determine the needs of people one 
addresses to, that is, to have a target 
audience as clearly determined as 
possible and to try satisfying these 
needs in a text as short as possible, 
maybe displayed in public spaces or 
printed in the unconventional media, 
not necessarily as a book. 

What kind of needs are you talking 
about?
The need to have a person next to you, 
the need to be loved, the need to be 
understood, the need to be listened to, 
to build your own life, not to be 
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POSTBOX magazine / english supplement

kay. E timpul pentru mine 
să încep a treia parte a acestui serial de 
aventuri, dar nu înainte de a spune cât 
ma bucur pentru colaborarea cu „Revista 
la PLIC”. Mă rog, e evident că nu pot 
să-mi cuantific bucuria, dar văzând 
numărul 2 al revistei nu numai că am 
fost mulţumit să observ o „exorcizare” 
reuşită a experienţei mele americane, 
dar m-am şi bucurat că putusem să 
împărtăşesc acest lucru cu voi. Despre 
asta însă voi povesti mai mult pe blog. 

Ceea ce urmează reprezintă una din 
cele mai intense experienţe din viaţa 
mea. Pe scurt, ca bursier Fulbright al 
un program extrem de intens, care nu 
numai că te solicită academic, dar îţi 
cere să fii prezent la diverse semi narii, în 
diverse colţuri ale acestei ţări nu tocmai 
mici. Destinaţia mea – New Mexico. 
Subiectul: desigur, o reapropiere a diver-
şilor bursieri de pe cuprinsul ţării, spre 
comunicarea experienţelor fiecăruia, 
dar şi apropiatele, pe-atunci, alegeri pre-
zidenţiale. Clinton sau Obama? Fireşte, 
între timp ştim cu totii ce s-a întâmplat, 
dar la momentul respectiv era un debate 
foarte aprig. 

Acuma, ca să vă faceţi o idee, să te tre-
zeşti într-o dimineaţă în apartamentul 
tău sharuit din Woodside, NY şi să 
ajun gi în New Mexico e, mai mult sau 
mai puţin, ca şi cum ai face acelaşi 
lucru de la Moscova la Londra. Doar 
că schimbi avionul la Dallas, e una din 
va riante. Zborul American Airlines 
până acolo e totuşi lipsit de peripeţii, 
aşa că nu poţi decât să te întrebi ce 
alte aventuri urmează. Numai că pe 
Fort Worth te aşteaptă dezastrul, iar 
tu nu ştii asta. Cobori din ce în ce mai 
singur, departe şi de puţinii prieteni 

Din fericire pentru tine, acest personaj 
vajnic cu o figură atât de nereuşită în cât 
e singura umană din marea de roboţi, 
are şi el aceeaşi destinaţie. Lucru care 
vă face să vă întovărăşiţi instan taneu, 
ba chiar să uitaţi că avio nul nu mai 
pleacă. Mergeţi, prin urmare, plini de 
voie bună la biroul American Airlines să 
cereţi socoteală pentru întârzierea care 
măsoară deja aproape o oră. Doar că 
odată ajunşi acolo, voia bună, desigur, 
dispare. Iar asta pentru că American 
Airlines a avut superba inspiraţie ca în 
astfel de ocazii să plaseze la ghişeu unii 
din cei mai plastifiaţi şi mai impersonali 
oameni pe care îi are.     

Cum adică, vă grăbiţi să ajungeţi la 
se minar? eşti întrebat, cu un zâmbet 
amorf à la Star-Trekianul Data. Nici o 
pro blemă, vă rugăm să mai aşteptaţi 
un pic pe băncuţa aia şi vă anunţăm 
ime diat ce apare o schimbare. Care va 
să zică doriţi să vi se transfere biletul 
pe un alt avion? Ne temem că nu se 
poate, următorul avion este deja plin, 
iar prioritate au membrii platinum. Ok, 
doar că în momentul în care ţi se spune 
asta şi observi că au trecut două ore de 
aşteptare fără o rezolvare clară, începi 
să-ţi pierzi treptat bunul simţ. Omul meu 
din Michigan dă deja cu perna de pământ, 
iar mie mi se strecoară printre dinţi 
diverse sudalme, ca să zic aşa. În engleză.  

Te rezemi supărat de un stâlp. Umbli 
iar la gândurile pozitive ca să determini 
schimbări în cursul evenimentelor. Şi 
se întâmplă, sau mie, cel puţin, mi se 
întâmplă. Fireşte că o gândire logică ar 
fi dedus că eu şi amicul meu lucrător al 
câmpului nu putem fi singurii oameni 
în situaţia asta, dar logica are tendinţa 
să se disipeze în situaţii de urgenţă. 
Şi totuşi, iată, alţi oameni cu aceeaşi 

pe care ţi i-ai făcut în New York, şi 
de geaba te uiţi după o figură cunoscută. 
Sin  gu rele figuri familiare sunt cele ale 
mili tarilor americani pe care i-ai văzut 
la televizor şi care aici mărşăluiesc 
cvasi-robotic în şi dinspre misiunile din 
Irak şi Afghanistan. Prilej pentru tine de 
re flec ţie asupra incredibilei maşinării 
militare americane şi a felului în care 
sculptează faţa lumii actuale. Dar până 
să afli deznodământul acţiunilor Noilor 
Legiuni Romane ale Noii Atlantide 
imaginate cândva de Sir Francis Bacon, 
trebuie să schimbi avionul. Doar că nu 
mai poţi. 

Panoul de afişaj arată că zborul tău e 
anulat şi, în ciuda stăpânirii de sine, 
nu poţi să nu remarci că n-aveai chef 
de aşa ceva. Eşti totuşi la mai mult de 
8000 de km de locul în care te-ai născut 
şi la vreo 2500 de cel în care te-ai 
născut a doua oară. Şi-atunci te învârţi 
de colo-colo, aştepţi, doar-doar se va 
petrece vreo schimbare cu inumanul 
şi îngheţatul afişaj electronic din faţa 
ta. Dar nu se întâmplă. Lumea trece 
în continuare pe lângă tine, fiecare cu 
treaba lui, sau ei, în vreme ce tu eşti la 
unul din capetele lumii, consemnat. 

Pentru că eşti un tip norocos, totuşi, iar 
simţirea ta debordantă provoacă deseori 
schimbări în matrice, ceva se întâmplă. 
Nu e chiar ce vroiai, dar tot mai bine 
decât nimic. De undeva de pe culoarele 
aeroportului apare o siluetă atât de 
ana poda că nu lasă loc de dubii: ăsta 
e omul tau. Tipul, aveam să aflu, e un 
ţăran plecat tocmai din Michigan ca să 
meargă la seceriş în zona New Mexico. 
Pe lângă faptul că e îmbrăcat într-un fel 
de pijama, lucrul cel mai frapant e că 
singurul bagaj pe care îl cară după el e 
o pernă. Atât. 

told what to do, to find a meaning in 
the things you do... it is about very 
important needs for everybody, things 
we forget about. We forget about them 
as we are in a continuous hurry and, 
in a large extent, slow poetry reminds 
it to us.

What do you think about the attendants 
of the workshop from the standpoint 
of receptivity to what they have been 
proposed?
Although the workshops were about 
slow poetry, they were not slow 
– you had a timeframe to meet and 
we had pretty little time for it. So 
we talked a little about ideas, I made 
some exercises and that was all. The 
attendants were super-cool, very open, 
very receptive, available to make 
experiments with their own texts, to try 
changing something about their writing. 
And I believe this is the most important 
thing for a poetry workshop.

how do you think your texts framed in 
slow poetry, and generally, the slow 
movement in the format of today’s 
chisinau?
I believe we have not started yet to 
live the hasty rhythm of occidental 
cities. The slow movement in its 
current form is a very important thing 
from the occident. And, meanwhile, 
there have been so many appeals of 
trials to make it slower, to think for 
example to Buddhism, which assumes 
again attention to whatever one does, 
which the English names mindfulness. 
According to the Latin advise, festina 
lente. We tend now towards this very 
fast rhythm of the occident and it is 
important not to unconditionally adopt 
it, as the occidentals realized now, 
after decades of cult of fastness, of 
speed, that they need slowness. We 
are only at the first steps of this cult 
and we may mitigate it through slow 
movement.

you were talking about the idea to be 
aware of everything you do, to make 
it all slowly, to be right here and right 
now. Do you need to choose among 
situations, to be here and now, or must 
it always be the same?
One of the most important things is 
to have time in order to make things 
slower. They talk a lot in the slow 
movement about trying to minimize 
your needs, to reduce everything to 
very basic needs, like inviting your 
friends to dinner in order to talk, to 
be able to buy simple food to cook 
together with others, to have good 
relations and to reduce to a minimum 
the work time. If one has less needs, 
then one can work only half of the 
time one worked by now in order to 
be able to see someone, to talk, to 
invite someone to your house... That 
is to reduce what is less important, in 
order to make place and time for the 
important things.

Full version of the interview on 
http://plic09.wordpress.com/
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AMERIKA the third
A flight to remember

luca DinUlesCU
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pro blemă îşi fac apariţia, mai precis alţi 
doi bursieri Fulbright, un eston şi un 
brazilian. Ocazie pentru mine şi omul 
cu perna să-i iubim instantaneu şi să 
apreciem calmul şi minţile lor orga nizate 
ca atribute demiurgice, care ne vor scoate 
din impas la fel de instantaneu. Mai 
ales că de la un scriitor şi un cărător de 
perne nu poţi să aştepţi nimic bun. Da, 
numai că atunci când ai o zi proastă, 
nimic şi nimeni nu ajută. O, nu.  

După cinci ore de aşteptare, lucrurile 
sunt din ce în ce mai puţin vesele. Te le -
foanele date către comisia Fulbright aduc 
aceleaşi mesaje liniştitoare dar inutile, 
pentru că situaţia rămâne aceeaşi. Se fac 
deja planuri despre închi rierea unor 
camere de hotel în Dallas, se numără 
bani. Bateriile fizice şi telefonice se 
termină. Nu e prea bine. În cele din 
urmă se ajunge totuşi la concluzia că 
trebuie luate cu asalt birourile execu-
ti vilor American Airlines, pentru că 
altfel n-avem nici o şansă. Zis şi făcut. 
Deşi e o decizie tare, ne îndreptăm spre 
culisele aeroportului cam ca la răscoala 
din 1907. Un dram de intuiţie ne-ar fi 
putut sugera, totuşi, că pe măsură ce 
intrăm în cercurile tot mai rarefiate ale 
puterii aeropurtate, oamenii devin şi ei 
din ce în ce mai plas tifiaţi, iar răs pun-
surile lor duc nicăieri. 

După opt ore, optimismul scade tot mai 
mult. Colegii mei, altminteri eminenţe 
în domeniile în care activează, de vreme 
ce brazilianul, de exemplu, este un 
expert în tratamentul cancerului, sunt 
şi ei debusolaţi: singura opţiune oferită 
de AA este un zbor care ne poate lăsa 
undeva în „apropiere”, lucru care în seam-
nă că rămâi undeva la numai vreo 500 
km distanţă. De-acolo, Dumnezeu cu 
mila. Auzind asta, omul din Michigan 
atât aşteaptă şi se erijează în salvatorul 
nostru. În felul ăsta aflam că pe lângă 
pernă şi pijama, mai are la el şi-un carnet 
de conducere. La destinaţia alter nativă 
vom închiria o maşină, ale cărei cos turi 
le vom împărţi cu toţii, iar de-acolo el 
ne va conduce victorios spre destinaţia 
noastră, şi anume un sătuc de lângă 
Albuquerque. Un plan care mie, per-
so nal, nu-mi sună bine, dar după încă 
o oră de deliberare în contratimp cu 
numărătoarea inversă până la decolarea 
avionului spre nicăieri, o decizie 
trebuie luată.  

Moment în care mi se demonstrează, 
încă o dată, că sunt un tip norocos. Pe uşa 
sălii în care ne aflăm intră un al patrulea 
Fulbrighter, pe care nu-l mai văzusem 
până atunci. Un indonezian mic şi foarte 
senin, care ne-a comunicat pe un ton egal 
că, dacă dorim, mai există o opţiune. 
Un avion pe care părea că l-a scos din 
mânecă şi care, e ade vărat, ocolea prin 
Salt Lake City, Utah, dar oferea con for-
tul de a nu fi nevoie să închiriezi o ma-
şină. Nu ştiu cum, am realizat că asta 
e salvarea mea din situaţie. Aproape 
mecanic, am pus mâna pe telefon şi am 
format numărul pe care mi l-a în tins 
indonezianul. La fel de mecanic am 
vorbit, ca şi cum aş fi ştiut toate cuvin-
tele dinainte. La fel de mecanic mi s-a 
răspuns că am avut noroc, pentru că nu 
mai este decât un loc. 

Aş putea să vă mint, spunându-vă că 
acest capitol se încheie aici, dar n-ar 
fi deloc aşa. Zborul spre Albuquerque 
via Utah a adăugat încă cel puţin 2000 
km la călătoria mea, timp în care am 
plonjat dincolo de oboseală, am stră bătut 
câteva fusuri orare şi mi s-a explicat 
cum stă treaba cu viaţa de către acelaşi 
indonezian. Ai cărui părinţi muriseră în 
tsunami-ul din Banda Aceh, din 2006, 
şi totuşi el găsise resursele interioare 
necesare să o ia de la capăt în altă ţară. 
Apoi, bineînţeles, a urmat desfiinţarea 
oricăror repere cunoscute în satul de 
indieni nativi unde se afla destinaţia 
noastră, cazarea în deşert, întrunirea 
senatului din New Mexico pentru noi, 
bursierii Fulbright, după care schim barea 
cu totul a destinaţiei mele, când, în loc 
să mă întorc în New York, am aterizat la 
Los Angeles. Şi n-am ajuns încă nici la 
jumătate cu povestea, urmează Portland, 
Massachussetts şi apoi din nou New 
York. Geez! 

................................................................

Pentru moment, voi relua însă sugestiile 
asupra artei scenaristicii, por nind de 
la finalul primului episod. Atunci, vă 
pro miteam că voi aborda cu următoarea 
ocazie subiectele anta gonistului, con flic-
tului şi a ceea ce în America e definit 
drept Rules of the world. Desigur, nu e 
nimic elucubrant aici, sunt toate reguli 
şi instrumente de ajutor fie că scrieţi un 
roman, o proză scurtă sau un serial TV. 

După ce aţi stabilit, aşadar, cine este 
protagonistul, adică cine are majoritatea 
acţiunilor şi a dialogurilor în povestea 
voastră, trebuie identificat antagonistul; 
cu alte cuvinte, forţa care se opune 
ero ului pincipal într-un proces dialectic, 
altminteri binecunoscut, de a ajunge la 
o înţelegere superioară. 

Prin urmare, luptând cu forţa nega tivă, 
pro tagonistul va învăţa în per  manenţă 
lucruri noi despre el şi adver  sar, apli-
cându-le în orice nouă situ aţie pentru a-şi 
atinge scopul. În cazul zbo rului NY-New 
Mexico, de exemplu, s-ar putea spune 
că American Airlines este adevăratul 
an tagonist, sim bolul impersonal al pute-
rii opresive cor poratiste, pentru care 
e nevoie de o situaţie de urgenţă ca să 
descoperi că îşi tratează clienţii ca pe 
slugi. Şi totuşi, spre norocul lui, eroul 
opune la fiecare încercare o energie 
mai mare şi o înţelegere superioară a 
lucrurilor în raport cu valorile univer-
sale, lucru care, de obicei, îl face să 
câştige. Sau, dacă vrem o dramă, desigur 
că îl putem trans forma într-un învins. 

Ceea ce vroiam să spun despre rules of 
the world, este următorul lucru foarte 
important: trebuie să cunoaşteţi foarte 
bine lumea despre care scrieţi, altfel 
povestea se va surpa într-o mare de 
falsităţi. Prin urmare, este nevoie de 
mult research şi cât mai multe detalii 
despre mediul în care se desfăşoară 
acţiunea voastră. Spre exemplu, în 
cazul poveştii mele nu numai că trebuie 
să înţelegi destul de bine mentalitatea 
poporului american, dar trebuie să şi 
ştii câte ceva despre modul de gândire 
al ierarhiilor superioare corporatiste din 
ţara respectivă. Iar televizorul nu pare o 
sursă bună de informare, în cazul ăsta. 

Cam atât deocamdată pentru acest 
episod. Şi pentru că m-am gândit că 
serialul american ar putea fi şi mai 
interesant dacă devine interactiv, vă 
invit să-mi trimiteţi poveştile voastre 
de orice fel pe adresa lucadinulescu@
yahoo.com. Dacă vă interesează să 
scrieţi ceva pentru marele sau micul 
ecran şi credeţi că există vreun mod în 
care eu v-aş putea ajuta, vă aştept cu 
mare drag.  

Ştefan BOleA
Inflaţie
negrul se duce la non-stop
punkerul se duce la non-stop
poliţistul se duce la non-stop
chiar şi preotul se duce la non-stop
non-stop-ul este noua biserică, banii, noua biblie
ne ducem să ne împărtăşim la non-stop
ne vărsăm păcatele şi primim în schimb săpun, semipreparate, ciocolată
chiar şi cerşetorul se duce la non-stop şi schimbă micile sale indulgenţe pe o haină de iarnă
chiar şi iuda s-a dus la non-stop să ia o frânghie mai groasă
let’s build a bigger mall we want more absolution for many more men
la non-stop se vând organe pentru cei care au plămâni sau rinichi slabi
ochi pentru miopi, urechi de măgar pentru surzi, dinţi falşi pentru bătăuşi
în curând la non-stop se vor vinde sclavi, care vor înlocui frigiderul şi cuptorul de microunde
vreau mulţi bani să-mi construiesc din ei o biserică nouă, pe care s-o ţin deschisă non-stop
non-stop-ul este templul nostru unde socializăm, ne vindem sufletul şi primim în schimb vreo două-trei burţi
vânzătorul de la non-stop este isus care întoarce banii cu lopata, cum s-ar spune
dacă n-ai bani să intri la non-stop eşti sortit să arzi în flăcările iadului
dar şi acolo s-a construit un non-stop în care plăteşti cu carne
dacă suferi, eşti plătit, cumperi şi vei fi mântuit
non-stop-ul noua meccă, noul manhattan, new jerusalem

p o e z i e

balconul
de doi ani ne pregătim să 
turnăm şapă şi să astupăm gaura
să punem geamuri albe termopan şi grilaje frumoase
apoi jaluzele cu flori care să lase soarele
să ne copleşească 
de doi ani toate visele noastre legate de literatură şi intimitate
ţin de acest balcon
un tărâm misterios
spre care coborâm prin geamul din sufragerie
manevrând abil
printre borcane goale şi saci cu jucării 

Diana iePURe

###
şobolanii au şi ei fricile lor
ne evită cât pot 
atunci când 
îndrăznim să le violăm intimitatea 
cu rufele noastre întinse la uscat 

###
bem toţi patru ceai negru fierbinte
înghesuiţi pe canapea
apoi ne adunăm unul în interiorul celuilalt
ca într-o păpuşă de lemn viu colorată
care nu are nevoie de mai mult
cel puţin în dimineaţa asta

p o e z i e
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vreau să pun o bombă la non-stop
vreau să muncesc gratis
vreau să mănânc gratis
vreau să iau capsule de cosmonaut şi să nu-mi fie foame
vreau să strâng toţi banii pe care îi am şi să fac din ei avioane 
oameni cu suflet de hârtie, cu trup de hârtie, oameni cu creier de metal, cu inimă 
de metal
oameni care lăcrimează monede, oameni setaţi să tresară în ritmul talanţilor
oameni care strâng bani şi visează bani
oameni care valorează bani
tereza de avila, dacă s-a naşte azi, ar scrie din nou capitalul lui marx
sfântul sebastian ar fi economist şi ar vrea să lucreze cu mugur isărescu
apostolul pavel ar vrea să fie broker, david se va angaja la banca naţională
iar adam şi eva fac economii să prindă o cursă la clasa turist antalya-eden

„cartea perfectă e cea                              
  după care te sinucizi”
Ştefan Bolea sub ţinta lui Ion Buzu

Din experienţa ta de scriitor şi mai 
ales de cititor, ce text se  poate  numi 
bun? Despre care autori poţi spune că 
sunt buni?
Autorii buni – întrebarea ta mă trimite 
pe o pantă subiectivă şi încerc să nu 
gene ralizez − sunt foarte rari. Majo ri tatea 
scri itorilor se zbat într-o zonă neutră de 
non-sens, care nu interesează pe nimeni şi 
care nu rezistă. Îmi plac cărţile scrise cu 
sânge şi cu sperma creierului (dacă e să 
reiau un oarecare loc comun), cărţile care 
te pălmuiesc în faţă şi dispreţuiesc acele 
scrieri care te lasă la fel de tranchilizat 
ca la începutul lecturii. Vorbeam cu 
Sorin-Mihai Grad acum câţiva ani, cartea 
perfectă e cea după care te sinucizi. Dacă 
e prea mult, cartea perfectă e cea care îţi 
schimbă viaţa, care rămâne cu tine după 
terminarea lecturii şi pe care o deschizi 
mereu în cap. 

Poezia ta e născută dintr-un spirit 
nihilist, pe alocuri găsesc un anumit 
gen de „terorism poetic”, textele apar 
ca nişte „atentate”. Cum e percepută 
aşa poezie în literatura noastră?
Ultima mea carte, noaptea instinctelor 
a avut în principiu recenzii foarte bune, 
dar au fost şi voci care m-au acuzat că 

sunt psihopat sau că scriu ca un criminal 
în serie. Genul meu de terorism este că 
detonez bombe în min tea cititorului, 
inten ţionalitatea mea fiind întotdeuna 
trezirea. Atunci când te tre  zeşti, eşti ca 
Louis în interviu cu un vampir: vezi 
totul pentru prima dată (şi minciuna pen-
tru ultima dată). Viaţa este un şir succesiv 
de treziri şi readormiri – important este 
să foloseşti adevărul per sonal pentru a 
te menţine într-o zonă în care eşti defi-
nitiv superior şi oare cum exclus din 
marasmul general.  

Crezi că s-ar mai putea naşte cărţi de 
poezie, proză sau teorie care să con ţină 
o anumită doză de pericol, care să fie 
„întunecate” îndeajuns încît să provoace 
motive de a fi refuzate să fie publicate?
Da. Am scris la 20 de ani o carte, 
Baia Mare în flăcări, un volum slab 
de poeme, dar foarte dark şi nihilist. 
Editorii mi-au spus că le e teamă să-l 
publice, să nu provoace o revoltă. 
Nişte fraieri… Niciodată nu m-a con-
vins platitudinea că nu se mai poate 
scrie nimic original, că totul s-a scris 
deja … Nu-i adevărat! Fiecare poem 
autentic creează un univers nou şi efec-
tiv schimbă lumea, chiar dacă ajunge 

numai la câţiva cititori. Şi pe Palahniuk 
l-au refuzat cu Fight Club!

 „Noaptea Instinctelor” ai scris-o într-
o lună, după o pauză de aproape trei 
ani de poezie, de ce pauza de trei ani şi 
de unde energia pentru o lună? 
Am intrat într-o zonă de muţenie – Freud 
spunea că muţenia este tăcerea pul si u-
nilor − aveam ca o mască pe faţă, care 
doar mă imita. Am mai avut perioade 
din astea şi simţeam că ceva din mine 
este amputat. Dar mi-am revenit după 
un accident la baschet şi noaptea 
instin ctelor are tot felul de faze auto-
referenţiale, care povestesc această 
reve nire. După banala entorsă, s-a spart 
robinetul şi scriam 5, 6 poeme pe zi. 
Scriam din amintiri, rememorând ches-
tiile care mă marcaseră în tot aceşti trei 
ani şi care nu găsiseră forţa de expresie 
necesară. 

Ce funcţionează la tine ca stimulent 
sau ca „benzină” atunci cînd scrii sau, 
în general, cînd realizezi un proiect 
existenţial?
Când scriu poezie, benzina mea sunt 
emo ţiile negative pe care trebuie să le 
sublimez, altfel m-ar distruge. Când 

Ştefan Bolea

scriu filozofie, în afară de deducţii şi 
abstracţie, mă bazez foarte mult pe 
imaginaţie (pe planul ipotezelor de 
lucru) şi pe comparatism (mai ales între 
domenii diferite, care n-au fost aduse 
la un numitor comun). Benzina mea 
existenţială este voinţa de putere.  

Ai putea vorbi despre o experienţă 
crucială pentru tine care poate te-a 
obsedat ceva timp şi, eventual, persistă 
ceva din ea în ceea ce faci/scrii?
Experinţa de a fi un outsider, un alienus, 
care m-a împins spre scris din adolescenţă. 
I don’t belong… De aici privirea din 
afară, atât de necesară unui filosof. 

Care este semnificaţia lui Tyler în 
textele tale?
Tyler c’est moi.

Mi-ai spus odată că eşti un „Nietzsche 
freak”, ce anume ţi-a dăruit textele lui 
şi care alţi filosofi au avut influenţe 
asupra ta?
La fel ca Arturo Bandini, sunt un mare 
admirator al filosofului german. Pre simt 
că la un al doilea doctorat, mă voi 
reîn tâlni cu el. În afară de influenţele 

reziduale (când îi înjuram pe toţi 
cei din jur că sunt slabi şi patetici), 
m-a mobilizat căutarea excelenţei. În 
fiecare din noi este un supraom, care 
trebuie să iasă la iveală. E interesant 
cum ar vedea Nietzsche societatea de 
azi, imersată în media: probabil numai 
Untermenschen şi letzte Menschen. 
Alte influenţe, în afara de triada 
Schopenhauer-Nietzsche-Cioran, 
Kierkegaard, Heidegger, Sartre şi post-
moderniştii francezi, mai ales Deleuze 
şi Baudrillard. 

Am fost surprins să-i găsesc pe Stirner 
şi Bakunin în „Ontologia Negaţiei”, de 
obicei anarhiştii sunt marginalizaţi; ce 
te-a făcut să-i introduci în lucrarea ta?
Nihiliştii sunt şi mai marginalizaţi, dar 
au pătruns cumva în cultura popu-
lară. Este meritul profesorului meu 
con du cător, un mare prozator şi critic 
literar clujean, Marius Jucan, care 
mi-a spus că toţi filosofii trebuie să 
se uite şi spre politică. Plănuiesc o 
ediţie lărgită din Ontologia negaţiei, 
numai să găsesc o editură, în care să 
scriu şi despre Kropotkin, Neceaev, 
Baudelaire şi alţii.

(Întrebare capcană, cred) Care este 
ori zontul de sens al unui nihilist? Ce-i 
rămîne odată ce sunt răsturnate toate 
valorile?
 Pentru nihilist, este superb fiorul distru-
gerii (care te lasă totuşi nesatisfăcut). 
Ce rămâne? Reconstrucţia este (aproape) 
simultană. După ce aripa radi cală pune 
bombele, facţiunea mai tem perată 
începe restaurarea. În orice nihilist este 
un anti-nihilist, care are multe proiecte. 
Important este să nu stăm pe loc.

Ce muzică asculţi şi cum rezonează ea 
cu ceea ce scrii?
Gothic metal şi muzică clasică (de la 
Beethoven la Wagner, romanticii sunt 
favoriţii mei). Mai nou, în special metale. 
Iubesc muzica ce face conexiunea 
dintre acedia şi agresivitate. Acest 
dualism se regăseşte în scrierile mele: 
între presto furioso şi largo. Îmi plac 
foarte mult Paradise Lost, Tiamat, 
Tristania, Lacrimas Profundere, 
Agathodaimon, Moonspell, Theater of 
Tragedy, My Dying Bride, Draconian 
etc. Ultimele descoperiri sunt Daylight 
Misery, Klimt 1918 şi The Vision 
Bleak. Lucrez pe muzică întotdeauna. 

Alexandru POtcOAVă
* * *

De mic am purtat blugi
Am ascultat ultimele discuri de dincolo
Am copilărit deasupra unei pivniţe
Cu sticle prăfuite ce nu găseai
în ele vin oţetit uleiuri gaz de
lampă otravă de şobolani din toate
astea amestecate am obţinut ceea ce
am scris şi pe etichetă – acidul dacic
poate mergem odată împreună în
pivniţă acidul dacic e tot acolo
cel puţin acolo l-am lăsat când am
plecat de-acasă la cinşpe ani
şi m-am băgat cărător de scule
la pheonix

p o e z i e

„Pentru cine scriu? Nu ştiu, 
dar dacă l-aş întâlni, i-aş da  
o bere, că-i simpatic.”
Interviu cu Alexandru Potcoavă 
realizat de Natalia Graur

Vorbeşte-mi despre amintirile tale din perioada revo luţiei din 
`89. cum vedea evenimentele un copil de nici 10 ani? cum 
te-au influenţat cele văzute/trăite? Ai început să scrii pornind 
de la asta?
În decembrie `89 aveam 9 ani şi, ca orice şcoler „zăibit”, 
aşteptam nerăbdător vacanţa de iarnă. Care vacanţă a 
coincis practic cu revoluţia, din prima până în ultima zi! 
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La început, prin 15-16, nu s-a ştiut nimic precis (nu că 
acum s-ar şti!), totul a fost o debandadă generală. Vedeam 
grupuri de tineri manifestând pe stradă, magazinele de la 
parterul blocului meu au fost sparte pe rând, de la aprozarul 
de unde s-au cărat saci de cartofi şi alimentara de unde 
s-au furat lăzi de şampanie, până la magazinul de covoare 
din colţul opus, căruia i s-a dat foc. Persanele au ars cu 
fum gros, care a împuţit tot cartierul. Sigur, vecinilor mei 
care stăteau deasupra li s-au cam încins tălpile, aşa că au 
dat drumul la robinete şi au făcut inundaţie. Dar măcar nu 
s-au făcut crocanţi. Eh, nebunie. Urmarea a fost că de a 
doua zi, în faţa blocului meu a fost dispus un cordon lung 
şi des de luptători din miliţie. Aveau căşti albe şi scuturi. 
Ăia au atârnat pe acolo cât au atârnat şi apoi, la o zi-două, 
au dispărut ca prin minune. Între timp, în oraş începuse să 
se tragă. Taică-meu, care mergea normal la lucru în celălalt 
capăt al Timişoarei, era îngrozit. Văzuse oameni împuşcaţi 
în cap, chiar în buricul târgului, dar tot nu era dumirit de 
situaţie. Ce să-ţi spun, se trăgea din toate părţile şi nimeni 
nu ştia cine. Familia mea dormea pe hol, pe saltele, iar 
taică-meu ţinea aproape o baionetă şi o toporişcă. Ca tot 
omul. Dar nici să stai ca şobolanii nu era treabă, mai ales 
că era cald şi frumos afară, aşa că ne-am riscat şi am făcut 
nişte plimbări. Am trecut pe la Cimitirul săracilor, unde 
cică fuseseră găsiţi morţii de la revoluţie; totul a fost însă o 
diversiune − cadavrele aparţineau unor puşcăriaşi decedaţi 
la Popa Şapcă, fuseseră aduse acolo şi ca din întâmplare 
descoperite, ca să se arate că nimeni nu murise împuşcat la 
Timişoara. Apăruse acum şi zvonul cu apa otrăvită, apoi cel 
cu 60.000 de morţi, o adevărată distracţie pentru cei slabi de 
înger. În plus, eram cu ai mei în Piaţa Libertăţii, în centru, 
unde era amplasată o mitralieră antiaeriană cu patru ţevi, 
când am auzit de la servanţi că Elena Ceauşescu a dat ordin 
ca Timişoara să fie atacată cu rachete, rasă de pe pământ şi 
semănat porumb peste. Iar ăia cinci soldaţi cu pocnitoarea lor 
se chiorau la cer, aşteptând sutele de rachete să le doboare! 
Da, armata era deja cu noi, de aia oraşul duduia de tancuri şi 
taburi care, cum vedeau o perdea mişcată la un geam, ciuruiau 
toată clădirea! Au fost situaţii de cel mai sublim ridicol, 
dar mortale. Imaginează-ţi, la mine la bloc, pe drumul ce 
venea dinspre Vest, câţiva vecini, printre care şi taică-meu, 
ridicaseră o baricadă din lăzi goale de şampanie. Prima oară 
goliseră sticlele şi apoi, veseli nevoie mare, se apucaseră să 
controleze toate maşinile ce veneau dinspre Arad, respectiv 
Ungaria, în special autoturismele Lada, marca preferată a 
ucigaşilor invizibili. Singurele lor arme erau câteva cuţite, 
răngi, chei franceze şi, sigur, un steag din care decupaseră 
stema. Cu astea voiau ei să captureze „teroriştii înarmaţi până 
în dinţi care trag din orice poziţie”. Normal că n-au prins 
niciunul (dacă măcar au existat!), dar le-au venit alte idei 
măreţe. De exemplu, au vrut să dea foc blocului meu, li se 
păruse mişcând ceva pe acoperiş. Înşfăcaseră deja canistrele 
cu benzină şi dădeau să intre în scară. Nu-ţi spun, abia i-a 
oprit tatăl meu. Eu, lângă el, acolo, am rămas mut: ştiam că 
maică-mea cu fratele meu erau acasă.

În fine. A urmat procesul Ceauşeştilor, execuţia, alt măcel 
pus în cârca „teroriştilor” etc. Aşa că am avut ce mâzgăli la 
şcoală când, la începutul trimestrului, a trebuit să scremem 
din noi obişnuita compunere: ”Cum mi-am petrecut vacanţa”.

Oricum, de departe cel mai ciudat lucru care mi s-a întâmplat 
în acel decembrie a fost că m-am apucat de scris. Adică am 
luat un caiet dictando, un creion (cu mină mov, ţin minte) şi 
am zis: acum voi scrie un poem mai lung decât „Luceafărul”. 
Nu am habar de ce mi s-a pus pata tocmai pe „Luceafărul” 
dar, într-adevăr, în timp ce afară ţiuiau gloanţele (doar la 
mine în zonă au murit vreo douăzeci de oameni), eu am 
băgat un text de vreo o sută de strofe, aşa, să fie în plus. Nu 
mă întreba despre ce era vorba, că nici eu n-am avut răbdare 
să-l citesc tot. După care am mai scris o chestie cu revoluţia, 
morţi etc., că tot era sezonul, pe care maică-mea m-a bătut la 
cap să-l dau la ziar. Apăruseră deja vreo două foi, care efectiv 
erau smulse din braţele vânzătorilor ambulanţi de cum ieşeau 
din tipografie. Dar nu l-am dat şi uite aşa am ratat să-mi fac 
debutul literar la 9 ani. Bine, acum îmi dau seama că şi la 17 
sau 18 ani, când am publicat primul text, a fost prea devreme... 

care au fost primele tale texte? ce te-a făcut să te-apuci de 
scris? ce te-a motivat să continui?
După declicul liric provocat de timpul liber, mult şi agitat din 
decembrie `89, am lăsat-o moartă câţiva ani, până printr-a 
noua, când am început să prind gust la gagici, lesne agăţabile 
cu poezele de amor. A mai contat apoi şi momentul când 
profa de română a întrebat în clasă dacă e cineva care scrie. 
Am ridicat repede două degete, sperând într-un punct în 
plus la teză. Am primit şi punctul şi am ajuns la cenaclul 
unui club muncitoresc (!), unde mi-am făcut mâna mai ales 
la furat de cărţi din bibliotecă. A urmat experienţa de la 
cenaclul Pavel Dan, care m-a motivat serios, şi de atunci nu 
mai am dubii. Dacă tot e să mă ratez în viaţă, atunci vreau 
s-o fac ca scriitor (vorba drăguţului de Alex Ştefănescu, care 
a fost atât de amabil încât să mă dea exemplu, printre alţii, în 
utila sa lucrare: „Cum să te ratezi ca scriitor”)!  

Publicarea (în cărţi şi nu numai) te motivează mai mult să 
scrii?
Nu cred. După ce public o carte mă simt ca un şarpe boa 
după masă, adică ghiftuit şi leneş. Nu mai am ochi să văd 
respectivul volum şi mă ia o stare de somnolenţă şi apa tie. 
Abia după ce îmi diger... masa, ies să o vânez pe urmă toarea. 

Alexandru Potcoava

Până acum, am... halit de două ori. Prima dată în 2001, 
poezie − şi aici e o poveste întreagă: cartea am dedicat-o 
prietenei mele de atunci, cu care deci eram deja, dar ne-am 
despărţit după aceea inclusiv din cauza volumului. Iar apoi, 
aproape nu am avut relaţie în care fata să nu se aştepte şi ea 
la o carte. Cum aceasta întârzia sau pur şi simplu nu aveam 
chef să apară, şi relaţiile s-au dus dracului, până la cea din 
prezent, care văd că rezistă (pentru că nu emite asemenea 
pretenţii). Dar ce naiba, nu pot fi iubit de o tipă decât dacă o 
fac pe aia nemuritoare?!  −, apoi în 2005, roman. Pe de altă 
parte, nu scriu pentru sertar, deci publicarea e o consecinţă 
logică. Pentru cine scriu? Nu ştiu, dar dacă l-aş întâlni, i-aş 
da o bere, că-i simpatic.

Vorbeşte-mi despre experienţa ta în Papillon, anul ăla 
petrecut acolo, interacţiunea cu localul, viaţa, mini-universul 
de-acolo. 
Apropos de bere, locul meu de maximă inspiraţie, transpi-
raţie, aspiraţie, inhalaţie şi expiraţie e barul. Preferatul meu 
în Timişoara e Papillon, în Arad, Joys, în Cluj, Insomnia, în 
Bucureşti, La Castel, în Chişinău, redacţia fostei SdU (că 
altundeva nu m-aţi prea dus!) etc. Cel puţin, în Papi, mi-am 
scris o jumătate de „operă”, cu halba în faţă şi ţigara şi mai 
aproape. Aşa mă simt cel mai în largul meu. Gălăgia nu mă 
inhibă (o fi de la zgomotele din perioada revoluţiei, care 
mi-au definit pentru totdeauna ambianţa necesară crea ţiei?), 

dimpotrivă, liniştea mă scoate din minţi şi mă decon cen-
trează. Caut aşadar locurile în care se întâmplă mereu ceva, 
pentru subiecte şi pentru munca în sine. De aceea şi sunt un 
fan al momentelor de open-mike, happening şi teatru de 
club.

cred că ai şi realizat câteva proiecte în acest sens...
Am avut câteva proiecte în acest sens la Timişoara, unul în 
Irish Public House, numit Irish Pubian Theatre, şi altul în 
Papillon, zis Teatrul cu Răspundere Limitată. Pentru acele 
seri am scris, regizat şi uneori jucat piese de teatru scurt, 
ocazii numai bune să ai un feed-back imediat. Îmi place asta: 
să obţin răspunsul pe loc de la public, ceea ce prin publi carea 
într-o carte sau revistă e aproape imposibil. 

ce-ţi serveşte acum ca sursă de inspiraţie? ce te face să 
vrei, să simţi nevoia să scrii? 
Ştiu că risc să par patetic, dar viaţa în sine e cea mai bună 
sursă de inspiraţie. Ba chiar susţin că, uneori, întâmplări 
absolut reale pot bate imaginaţia celui mai priceput autor 
de drame sau comedii. Consider de aceea că un scriitor (în 
special de proză şi dramaturgie) trebuie să aibă nu doar carne 
de stat pe scaun cât şi un auz foarte fin şi al naibii de ascuţit, 
asemenea pixului cu care scrie. Fac această comparaţie pen-
tru că eu unul, nu pot comite un text decât punându-l prima 
dată pe hârtie, aşa, să-l am mai bine la mână.

cătălina BăLAN

Aiobheann Sweeney,
„Printre altele, m-am apucat de fumat”
 (Editura Univers, 2008, colecţia Cotidianul)

Printre altele, m-am apucat de fumat este romanul de debut al unei scriitoare americane de origine irlandeză, născută în 1969 
în Massachusetts. 

Miranda, personajul principal, locuieşte pe o insulă împreună cu tatăl ei, care este foarte pasionat de Metamorfozele lui 
Ovidiu. E o fraieră în marea majoritate a timpului. Cele mai multe dintre greşelile pe care le face sunt din cauza faptului că a 
crescut fără mamă, un lucru devastator pentru orice copil. După moartea mamei, cel care are de fapt grijă de ea este domnul 
Blackwell. Acest domn este personajul meu preferat din toată cartea. E greu de crezut că în realitate poate exista un domn 
Blackwell, care să renunţe la problemele lui ca să aibă grijă de o puştoaică fără mamă. Asta în condiţiile în care tatăl Mirandei 
îi cam făcea probleme domnului Blackwell. 

Miranda nu îşi dă examenele de admitere în facultate, merge într-un bar, se îmbată, pentru ca mai apoi să-şi piardă virginitatea 
cu un marinar.  După toate astea, tatăl fetei o trimite la New York, la un institut pentru studii clasice, pe care el l-a fondat 
împreună cu un oarecare Arthur (care se dovedeştea a fi iubitul din tinereţe al tatălui Mirandei).

Două întâmplări îi demolează Mirandei toate concepţiile, şi aşa vagi, despre propria-i viaţă. Află despre Arthur şi despre  
mama ei, care a fost o simplă secretară. Pe parcursul călătoriei ei la New York, Miranda are parte şi de două aventuri 
amoroase. Una cu Nate, un tânăr angajat la institut, şi una cu o femeie latino, Ana, o vânzătoare de cafea. La drept vorbind, 
cred că Miranda putea găsi alte modalităţi de a-şi petrece timpul în Big Apple decât cu Ana. Ana asta m-a cam enervat, cu 

R e c e n z i e                                                              
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ţigările şi cu dubiţa ei cu cafea. Dar are şi ea farmecul ei, dându-i romanului acel strop de extravaganţă care îl face diferit. 
Situaţiile dificile prin care trece Miranda te  pun pe gânduri, te fac să îţi imaginezi cum ai fi reacţionat tu. Modul în care 
eroina pune problema te face să te simţi bine, pentru că tu sigur ai proceda cum se cuvine. 

Dar marea mea nedumerire este titlul. Nu înţeleg de ce s-a apucat de fumat sau de ce este asta atât de important încât s-o 
spună chiar din titlu.  Din acţiunea romanului, autoarea nu dă nimic de înţeles în acest sens.  

Romanul este scris într-un ritm alert. Fiecare capitol parcă e calculat să înceapă şi să se termine exact acolo unde e cazul. 
Având în vedere începutul romanului, mă aşteptam la un sfârşit nemaipomenit, la nişte întâmplări ieşite din comun. Nu vreau 
să vă răpesc din suspans, aşa că vă voi lăsa  pe voi să-l descoperiţi.

În concluzie, vreau să spun că Printre altele, m-am apucat de fumat am citit-o pe furiş când trebuia să învăţ pentru un examen 
foarte important. Probabil că dacă nu voi acumula punctajul necesar pentru admiterea la liceul eminescu, cartea asta va avea 
doza ei de vină. Rămâne să decideţi voi dacă merită sau nu citită. 

LEO BUTNARU: 
ANTOLOGIA 
POEZIEI 
AVANGARDEI 
UCRAINENE

După ce ani la rând a tradus şi a 
publicat − impresionant − din lite ra-
tura avangardei ruse, inclu siv anto  -
logii (poezie, proză, dra  ma tur gie) 
sau volume aparte (Velimir Hleb-
nikov, Vladimir Maiakovski, Leonid 
Dobâcin, Igor Bahterev, ale post-
avangrdiştilor Ghennadi Ayghi, Ian 
Satunovski şi două volu me de minia-
tură poetică rusă), colegul nostru 
Leo Butnaru vine cu o nouă surpriză: 
în numărul 3-4/2010 al eminentei 
reviste „Vatra” el ne oferă Antologia 
poeziei avangardei ucrainene, ca şi 
manifeste sau articole programatice. 
Este pentru prima oară când apare 
o astfel de lucrare în limba română. 
De ase me nea în premieră, majo rita-
tea autorilor din Antologie se înfăţi-
şează citito ru lui român cu mostre din 
creaţia lor. Să amintim câteva nume: 
Mikola Voroni, Grigori Ciuprinka, 
Kost’ Bureviy, Vasil Aleşko, Iakov 
Savcenko, Oleksa Slisarenko, Olek-

sandr Soroka, Pavlo Ticina, Mihail 
Semenko, Mikola Hviliovi, Vasili 
Ellan-Blakitni, Iulian Şpol, Vasil 
Desneak, Andriy Ciujiy, Valerian 
Polişciuk etc.; în total, circa 40 de 
autori. Antologia este însoţită de o 
amplă şi competentă prefaţă, note 
biobibliografice, precum şi de o serie 
de ilustraţii de epocă.

Foarte mulţi reprezentanţi ai avan-
gardei ucrainene au avut avut un destin 
tragic, căzând jertfă represaliilor 
sta liniste. Ei au făcut parte din aşa-
numita „Generaţie asasinată”. Din 
ana lele cutremurătoare ale crimelor 
călăilor bolşevici să rememorăm fie 
şi o singură zi, cea de 3 noiembrie 
1937, când, în lagărul de la Solovki, 
printre cei 100 de reprezentanţi de 
vază ai intelectualităţii ucrainene, 
au fost executaţi şi scriitorii Valerian 
Polişciuk, Oleksandr Slisarenko, 
Mihailo Ialovi, Valerian Pidmoghilni, 
Pavlo Filipovici, Miroslav Ircian, 
Marko Voronoi, Mihail Kozoris, 
Grigori Epik... Într-o singură zi, lite-
ratura ucraineană a fost decimată!  
Şi tot în negrul 3 noiembrie 1937 
− peste 4 zile bolşevicii aveau să 
marcheze două decenii de la lovitura 
lor de stat! – au fost împuşcaţi, tot la 
Solovki, celebrul regizor Les Kubas 
şi dramaturgul şi pedagogul Nikolai 
Kuliş. În notele biobibliografice ale 

autorilor incluşi în prezenta anto-
logie cititorul va găsi alte şi alte 
nume de creatori autentici, tineri, 
ener gici, care au fost asasinaţi de 
marxism-leninism, de dictatura prole-
tariatului... 

Mihail VAKUlOVsKi

Disposable People
„Omul de unică folosinţă”, noua carte de poezie a Denisei 
Mirena Pişcu, a apărut în Irlanda, într-o ediţie bilingvă de 
lux, coperta aparţinîndu-i doamnei Floarea Ţuţuianu, iar 
traducerea, lui Florin Bican. Cu „Omul de unică folosinţă”, 
Denisa Mirena Pişcu se înscrie printre scriitorii care oglin desc 
vremurile prin care trec, lumea Denisei fiind una cinică, de 
tranziţie de la comunism (românesc) la capi ta lism (românesc), 
capitalismul cu „k”, descris perfect de Alexandru Solomon 
în filmul documentar „Kapitalism – reţeta noastră secretă”. 
O lume în care viaţa este devalorizată & materializată: „Am 
colindat azi toată ziua / galeriile comerciale - / văd în jurul 
meu numai / LUCRURI, / am rămas cu gîndul la ele… / 
Îmi fac rugăciunea şi / Dumnezeu îmi apare / sub formă 
de geantă”. O lume absurdă („Vodafone: / „Abonează-te 
acum! / Ai 200 de minute gratuite / după moarte”) în care 
te simţi om de unică folosinţă („Sîntem angajaţi de unică 
folosinţă, / folosim şerveţele pentru şters masa / şi farfurii 
de plastic pentru mîncare, / furculiţe de plastic, linguriţe, 
cutii / cumpărate de la supermarketuri / şi cofetării”) şi în 
care-ţi cauţi mereu de lucru, mereu prea bun(ă) pentru postul 
pe care-l rîvneşti, o lume absurd de umilitoare, în care „pe 
acoperişuri, / un cîine mic se plimbă / şi latră în sus”. O 

lume în care şeful e noul Dumnezeu („Astă-seară când am 
încercat să-mi spun rugăciunea / îmi apărea în faţa ochilor 
/ şeful meu, în loc de Dumnezeu...”). Şi-n „Omul de unică 
folosinţă” Denisa Mirena Pişcu scrie poezii foarte scurte, 
poezii-comparaţie („Luna ascunsă după balcon / ca un 
deţinut evadat / ascuns după stîlp”; „Vîrful unui munte care 
iese dintre nori / ca genunchiul unei femei / dintr-o cadă cu 
spumă”; „Mă gîndesc la viitor ca la nişte / cabluri lungi de 
cauciuc / pe care le trag / tot mai aproape”), poezii-constatare 
(„Totul e un tăvălug, un tobogan, / un vertij - / dimineaţa 
şi seara ca secvenţe / dintr-un film cu Charlie Chaplin… / 
Trupurile noastre resemnate / unindu-se / tot mai rar, / tot mai 
rrrrrapid”), o poezie în care socialul e mult mai prezent decît 
în cartea de debut, „Pufos şi mecanic”. O carte-mărturie, nu 
doar un volum de poezie, „Omul de unică folosinţă” o pune 
pe Denisa Mirena Pişcu în raftul cu scriitori tineri de prim 
rang, o scriitoare care-şi găsise stilul încă în cartea de debut, 
dar care acum confirmă ceea ce era de demonstrat. Densitate 
mare de metafore, comparaţii şi metonimii în casa Pişcu…

Denisa Mirena Pişcu, „Omul de unică folosinţă”, Galway 
Print, irlanda, 2009

Ta t u a j e

Cristina isPAs

Generaţia MMM
Noua poezie basarabeană
Editura Institutului Cultural Român, 2009
163 p.

contexte istorice care ele înseşi au 
suferit schimbări semnificative. 
Ambele tipuri presupun însă, în grade 
diferite, o demonstraţie polemică a 
unor opţiuni estetice, ceea ce face ca 
antologia ca specie să fie prin excelenţă 
provocatoare. Primul tip operează 
aproape exclusiv în sincronie, în timp 
ce al doilea operează în diacronie. 

În literatura română au apărut 
numeroase antologii de poezie după 
1990, cărora li se adaugă intrarea în 
casă. Antologia poeziei româneşti 
din iugoslavia (ediţie alcătuită de 
Simeon Lăzăreanu şi Octavian 
Păun, Editura Fundaţiei Culturale 

Rolul unei antologii nu poate fi decât 
fie prospectiv, propunerea unui nou 
tablou, de poetici în cazul de faţă, care 
se doreşte a fi impus, fie retrospectiv, 
reconfigurarea tabloului deja asimilat. 
În cazul primei variante, avem de a face 
cu antologii de grup sau de generaţie, 
ambele cu statut de guerilă literară 
şi bine centrate în jurul unui nucleu 
tematic sau paradigmatic. Revenind 
la antologiile retrospective, misiunea 
lor este apropiată mai mult de cea 
a istoriilor literare, fiind vorba de o 
revizuire, de propunerea de mutaţii în 
vechile ierarhii şi de impunerea unui 
nou bilanţ axiologic, momentul lor de 
apariţie fiind de obicei dat de asemenea 

Române, 1995) şi Portret de grup. O 
altă imagine a poeziei basarabene 
(selecţie şi prefaţă de Eugen Lungu, 
Editura Arc, 1995). Cea de-a doua, 
luându-şi ca model Antologia poeziei 
generaţiei’80 (selecţie şi prefaţă de 
Alexandru Muşina, Editura Vlasie, 
1993), recuperează o generaţie ’80 
a poeţilor basarabeni, care are multe 
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trăsături în comun cu congenerii din 
România. În cazul antologiei de faţă, 
situaţia se complică însă puţin com-
parativ cu tipurile clasice. În timp ce 
antologia lui Eugen Lungu arăta că o 
generaţie postmodernistă exista şi în 
Republica Moldova, fiind vorba de 
autori basarabeni, în cazul Noii poezii 
basarabene departajarea se face în 
primul rând de generaţia precedentă, 
cea din antologia lui Lungu, în timp 
ce poeţii selectaţi nu mai constituie un 
tablou paralel celui mai recent val de 
poeţi din România, generaţia 2000. 

Dumitru Crudu este semnatar împreună 
cu Marius Ianuş al Manifestului frac-
tu rist, sub steagul căruia s-au lansat 
vâr furile generaţiei 2000, în timp 
ce Ştefan Baştovoi şi fraţii Mihai şi 
Alexan dru Vakulovski, au făcut şi ei 
parte de la început din mişcarea pri milor 
douămiişti. De altfel, Iulian Fruntaşu, 
Dumitru Crudu, Mihai Vakulovski şi 
Alexandru Vakulovski sunt incluşi în 
prima antologie a două miiştilor (selecţie 
şi prefaţă Marin Mincu, editura Pontica, 
2004). În plus, chiar dacă majoritatea 
celor selectaţi să facă parte din noua 
poezie basarabeană şi-au scos cărţi 
la editurile din Moldova, Arc sau 
Cartier în principal, Mihai Vakulovski, 
Dumitru Crudu, Alexandru Vakulovski, 
Diana Iepure etc. au publicat la edituri 
din România: Aula, Pontica, Vinea etc. 
Prin urmare nu avem totuşi de a face cu 
o mişcare colaterală, cum mai mult sau 
mai puţin adecvat a fost considerată cea 
a optzeciştilor moldoveni, sau cu una 
paralelă, ci cu una mult mai complex 
articulată. 

Urmând celebrul model al lui Mircea 
Cărtărescu, care a scris Postmo der   nismul 
românesc fără Mircea Cărtărescu, 
selecţionerul Dumitru Crudu s-a omis 
pe sine din antologie, deşi ar fi fost 
mai util celor cărora le este destinată 
antologia şi care nu sunt chiar atât 
de familiarizaţi cu fenomenul poetic 
românesc de pe ambele părţi ale 
Prutului. Lui Dumitru Crudu trebuie 
să i se fi părut nepotrivit din punct 
de vedere deontologic să se includă 
pe sine pe această listă a poeţilor 
mol doveni reprezentativi din ultimul 
deceniu şi jumătate, deşi l-ar fi putut 
lua ca model pe Alexandru Muşina, 
care nu s-a auto-expulzat din Antologia 
poeziei generaţiei ’80. Dacă în cazul lui 
Cărtărescu gestul are logică, pentru că, 
odată incluzându-se, autorul ar fi trebuit 
să îşi şi comenteze propriile texte, să 
le includă într-o grilă, Dumitru Crudu 
n-ar fi făcut decât să îşi selecteze câteva 
poeme. În fine, absenţa este regretabilă.

În ceea ce priveşte selecţia propriu-
zisă, este vorba de 24 de autori, a căror 
ordine de intrare pare să fie rezultatul 
unui criteriu mixt, care ţine de anii de 
naştere, dar nu strict, de momentul 
debutului şi de valoarea operei. Un 
alt criteriu, de data aceasta necesar, 
este cel valoric, axiologic, de care, 
dincolo de subiectivitatea implicită a 
selecţionerului, nu se poate dispensa 
nicio selecţie, în vederea unei antologii. 
Şi totuşi, poeţii propuşi sunt destul 
de inegali ca valoare, alături de poeţi 
excelenţi, precum Iulian Fruntaşu, 
Ştefan Baştovoi, Mihai Vakulovski, 
Alexandru Vakulovski, Diana Iepure, 

Andrei Gamarţ, şi de câţiva poeţi 
buni precum Steliana Grama, Aurelia 
Borzin, Corina Ajder, Daria Vlas, şi 
ar mai fi poate de menţionat unul sau 
doi mai interesanţi, sunt şi câţiva care 
nu spun chiar mare lucru. Dumitru 
Crudu pare să supraliciteze puţin 
în prefaţă când vorbeşte de câteva 
promoţii de poeţi şi mai multe direcţii 
literare. câteva promoţii parcă e prea 
mult spus, în primul rând pentru că 
diferenţa valorică dintre cei lansaţi 
în ultimii ani ai ultimului deceniu al 
secolului trecut, prefaţatorul fixând 
anul naşterii noii poezii basarabene 
prin 1996-1997, şi ceilalţi este destul 
de vizibilă, chiar dacă a mai apărut 
câte un poet foarte bun şi mai târziu. E 
vorba mai degrabă de nişte grupări, pe 
care le şi precizează Dumitru Crudu, 
cum ar fi cea din jurul revistei Clipa 
siderală, sau cealaltă, human zone. 
În ceea ce priveşte zona de acţiune a 
acestei poezii, prefaţatorul vorbeşte de 
o poezie a revoltei sociale şi politice, 
referindu-se la poezia directă, implicată 
în imediat, biografistă, autenticistă, pe 
lângă care remarcă şi, punând totul în 
paralel cu etapele istorice parcurse, o 
poezie cu accente existenţialiste sau 
chiar metafizice, diagnostic de altfel 
adecvat. 

În concluzie, lăsând la o parte imper fec-
ţiunile inerente, antologia lui Dumitru 
Crudu nu poate fi decât binevenită, 
având toate şansele să devină de referinţă. 

ivan PilChin

Cîte căpşune sunt în inima lui Hose Pablo?

I. Cînd?
La „Căpşune în inima mea” – primul volum de poezie semnat de Victor Neaga şi publicat sub pseudonimul Hose Pablo în 
2007 – am ajuns abia la trei ani după apariţie. Ţin minte lansarea acestei cărţi, cu care m-a întîlnit accidental într-o bibliotecă 
municipală. Am început să o citesc din interes sincer, apoi am vrut să-l înţeleg mai bine şi să-mi explic prin cele scrise pe 
autorul ei. Pentru a face aceasta am recitit volumul şi l-am (re)descoperit.

II. Cine?
Imaginea unei individualităţi înaripate pe coperta cărţii sugerează posibila destăinuire (romantică) a eului-caracter cu numele 
de Hose Pablo. Clar este că ambiţia principală a sa este să fie / să devină un poet. Însă autoironia omniprezentă nu-l lasă să fie 
calmat de poza practicii artistice în cadrul unui grup poetic: „îmi pare rău că nu am reuşit să devin un scriitor pe măsură”, 
„sunt un ratat & un nemulţumit”, „timpul meu nu a sosit”.

III. Cum?
Volumul totuşi dă dovadă de un entuziasm poetic firesc şi sincer, uneori inocent, alteori elaborat, dar oricum interesant şi 
pe alocuri plăcut. Poezia este contemplativă, nostalgică, elegiacă şi uneori supărată pe motivul că frumuseţea şi bunătatea 
originară ale unui individ se compromit în mizerie, frică, singurătate şi nelinişte. Se evadează în tristeţe, sentimente, impresii, 
plăceri, dorinţe, atracţii. Huliganismul creativ se amestecă adesea cu escapismul (neo)romantic şi estetica poeziei urbane. Este 
poezia sensibilităţii pure, dezgolite, libere de prăfuiala bibliotecilor şi intelectualismului elitist.

IV. Ce?
Un personaj al volumului devine frumosul, iar dorinţa de a-l descoperi (în copii, hulubi, natură, prieteni) este una din 
necesităţile vitale. Cartea nu este altceva decît un jurnal intim şi poetic al unui membru de gaşcă, motivul prieteniei fiind 
prezent pe mai multe pagini. Nevoia de prieten şi om iubit se completează prin căutarea unui Om ca atare, prezentată 
conştient ca opunere rezistentă în faţa animalicului „cotidian”, dezumanizat: „căci dacă Dumnezeu a făcut omul – şi eu sunt 
omul – / atunci de ce vin câinii la mine / şi tu nu vii”.

Idealul suprem însă este în permanenţă răsturnat în mod ironic. Aşa se întîmplă în ciclul de texte dedicat lui Alizée: „Alizee 
/ toată viaţa / am aşteptat să apari”. Ea este tot atît de importantă pentru eul liric ca şi Dulcinea del Toboso pentru Don 
Quijote; partea a II-a a ciclului aminteşte de romanul cervantesc printr-o aluzie la capitolul în care „cavalerul tristei figuri” 
forţează negustorii întîlniţi în drum să recunoască pe Dulcinea drept cea mai frumoasă femeie din lume, dar a sfîrşit bătut dur, 
zdrobit şi epuizat.

V. Cît /Cod/?
O lectură apropiată a volumului descoperă la un moment dat calculul acelei simplităţi poetice la care nu o dată s-a mai referit. 
Măsura lucrurilor, dar şi a cuvintelor, nu apare deloc întîmplătoare dacă, fiind puţin mai atenţi, am fi atraşi de „ingineria” 
matematică a volumului, prezentă prin cifrele „5”, „2” sau „7”: (1) textele din volum încep de la pagina 5; (2) şi pentru 
„Jurnal intim” destinat cititorului autorul lasă exact 5 pagini; (3) pe paginile 17 şi 18 poeziile sunt plasate sub număr de „5” 
deşi urmează una după cealaltă; (4) momentul din ciclul „Sunt Spion” cu „eu nu sunt poet [şi nuciodată nu am fost] / sunt 
spion / spion” aminteşte de celebrul Pentagon; (5) volumul este editat în 2007, o referire la care fac cifrele enigmatice de 
pe copertă „step 2/7”, diferenţa între ele făcînd din nou 5; (6) şi dacă 2007 e un punct de plecare, atunci rîndurile „mi-am 
inventat un pseudonim şi timp de 2 ani / încercam intenţionat să mă impun / într-ale poeziei ieftine / ca să câştig încrederea 
ta şi altora” ne duc în 2005, anul constituirii grupului poetic „Human Zone”; (7) ecuaţia va continua, dacă vom lua în 
considerare numărul poeziilor din volum – exact 75 – scoatem 5 din 7 şi vom avea din nou 2; (8) sau să urmărim numărul 
ciclurilor poetice – 23; aici, de fapt, totul e clar, căci şi ziua de naştere a autorului e 23, iar 2 şi 3 fac iarăşi 5; (9) nu e de 
mirare, căci 5 în larg se asociază cu „V” roman – prima literă din prenumele autorului, născut şi el în a cincea lună a anului. 

Aceasta e cel mai „vizibil” lucru încifrat. O buchisire / (re)lectură mai adîncă şi mai atentă a volumului descoperă surprize 
noi în acest sens. Principalul e că în asemenea mod se crează un azart al lecturii, o intrigă ce impune să revii la cele citite ca 
într-un joc matematic intelectual. Funcţionalitatea acestei numerologii e posibilă mai degrabă doar la nivel de volum şi nu la 
nivel de publicaţii sporadice pe net (deşi pe blogul lui Hose Pablo din nou întîlnim propunerea de a procura noua sa carte cu 
5 dolari). Ea pare a fi un schelet al masei ideatice din carte şi orientează spre conceptul filosofico-ideologic de bază nu doar 
a volumului, dar şi a grupării „Human Zone” la care s-a aliat autorul. Este vorba de Om – chintesenţa (a cincea esenţă) a 
creaţiei divine.

Clar este că asemenea (auto)codificări şi legităţi sunt fie rezultatul unui calcul bine gîndit de autor, fie o expresie latentă a unei 
fuziuni intuitive a autorului cu opera sa, fie o invenţie a cititorului obsedat să caute un secret, „sens ascuns” în orice carte pe 
care o citeşte. Nu este clar însă care din cele numite se potriveşte mai bine volumului (re)citit. Şi cîte, totuşi, căpşune sunt în 
inima lui Hose Pablo?
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Rubrică de Leo BUtNARU

LUCIŞTII ŞI 
VIITORIŞTII

Noi, Luciştii şi Viitoriştii, nu dorim să 
vorbim nici despre arta nouă, nici des-
pre cea veche, cu atât mai mult despre 
cea contemporană. Noi lăsăm să moară 
vechiul şi să lupte cu el „noul”, care, în 
afară de luptă – de altfel, foarte uşoară, 
– nu poate propune nimic personal 
(autentic).

Este util să te utilizezi pe tine însuţi 
drept gunoi care să îngraşe ogorul secă-
tuit, însă, pe noi, acest lucru murdar 
nu ne interesează. Dânşii urlă despre 
duşmanii care, cică, îi constrâng, pe 
când, de fapt, ei înşişi sunt duşmani, ba 
chiar cei mai apropiaţi. Cearta lor cu 
demult plecata artă  nu este altceva decât 
învierea morţilor, sâcâitoarea dragoste 
decadentă faţă de prosteasca dorinţă de 
nimic, de a se merge înaintea intereselor 
contemporane mic-burgheze. Noi nu 
anun ţăm niciun fel de luptă, unde să 
găsim un adversar pe potrivă?

Viitorul ne aparţine.

Oricum, în mişcarea noastră îi vom strivi 
pe cei care sapă sub noi şi pe cei ce se 
ţin la distanţă.

Nu avem nevoie de popularizare, totdea-
una arta noastră îşi va ocupa deplin 
locul în viaţă, nu e decât o ches tiune 
de timp. Nu avem nevoie de lecţii 
sau de discuţii şi, dacă se întâmplă 
uneori să le iniţiem, aceasta nu e decât 
o milostivenie acor dată nerăbdării 
sociale. Când tronul artistic este liber 
şi meschinăria neno rocită aleargă prin 
preajmă, chemând la luptă cu nălucile 
dispărute, noi o împingem cât colo şi 
urcăm pe tron ca să domnim, până va fi 
să ne vină la schimb regescul locţiitor.

Noi, artiştii viitoarelor căi ale artei, le 
întindem mâna futuriştilor, în pofida 
tuturor erorilor pe care le-au comis 
dânşii, însă detestăm fără drept de apel 
pe aşa-numiţii egofuturişti şi neofu tu-
rişti, vulgare mediocrităţi, deopotrivă 
cu „valeţii”, „pălmuitorii” (gustului 
public – L.B.) şi „Uniunea tineretului”.

Noi nu trezim pe cei ce dorm, nu dume-
rim tâmpiţii, mitocanilor le-o spunem 
verde-n ochi chiar cu acest nume ce-i 
caracterizează şi totdeauna suntem gata 
să ne apărăm intersele. Detestăm şi îi 
înfierăm ca pe lichele pe toţi cei care se 
învârt pe fundalul vechii sau noii arte, 
aranjându-şi nimicniciile.

Nouă ne sunt mai apropiaţi oamenii 
simpli, încă neîntinaţi, decât această 
pleavă artistică ce dă năvală la arta nouă 
ca muştele la miere.

Pentru noi, mediocritatea care împăr-
tă şeşte noile idei ale artei este la fel 
de inutilă şi de vulgară ca şi cum le-ar 
împărtăşi pe cele vechi.

Acesta e cuţitul tăios împlântat în inima 
tuturor celor ce s-au oploşit pe lângă 
aşa-zisa artă nouă, făcând carieră cu 
discursuri îndreptate contra glorioşilor 
bătrânei, cu toate că între ei şi aceştia 
nu există nicio deosebire.

Uite, ăştia, cu adevărat fraţi întru spirit, 
jalnice otrepe ale contemporaneităţii. 
Şi cine ar avea nevoie de trebăluirile 
paşnic novatoare ale celor ce sporo vă-
iesc despre arta nouă, fără să expună 
niciun principiu personal şi redând 
în cuvinte proprii adevăruri artistice 
cunoscute de multă vreme?!

De-ajuns „valeţi de tobă” care, în 
spatele acestei denumiri, îşi tăinuiesc 
jalnica artă, palme de mucava, date 
cu o mânuţă de prunc ce suferă de 
bătrâneţe câinească – Uniuni ale 
bătrâ nilor şi tinerilor! Noi nu avem 
nevoie de conturi stupide ce ţin de 

gustul public, ocupe-se de ele cei care, 
pe hâr tie, dau palme, pe când, de fapt, 
întind mâna a cerşetorie. De-ajuns atare 
gunoi, a venit timpul semănatului! Noi 
nu suntem modeşti, declarăm des  chis: ne 
considerăm creatorii artei contemporane.

Avem onoare artistică, pe care suntem 
gata să o apărăm până la cea din urmă 
posibilitate – noi râdem de cuvintele 
artă „veche” şi artă „nouă”, acestea 
nu sunt decât fleacuri născocite de 
burtăverzimea flecară. Nu ne precu pe-
ţim forţele pentru a creşte arborele artei 
şi nu e treaba noastră că la umbra lui se 
plodesc paraziţi mărunţi – fie, deoarece 
despre existenţa arborelui dânşii nu ştiu 
decât de la umbra acestuia.

Arta pentru viaţă, ba mai mult – viaţa 
pentru artă!

Noi exclamăm: întregul stil genial al 
zilelor noastre înseamnă pantalonii noştri, 
sacourile, încălţămintea, tram vaiele, 
automobilele, aeroplanele, căile ferate, 
corăbiile grandioase, o atare încântare, o 
atare epocă măreaţă pe care nu o poate 
egala nimic în istoria univesală. Noi 
contestăm faptul că individualitatea ar 
avea importanţă la analiza operei artistice 
– se poate apela doar reieşind din legile 
conform cărora ea a fost creată. Poziţiile 
înain tate de noi sunt următoarele: 
Tră iască minunatul Orient! Noi ne unim 
cu artiştii contemporani orientali pentru 
o activitate comună. Trăiască naţio-
nalitatea! – noi mergem mână în mână cu 
zugravii. Trăiască stilul lucist în pictura 
creată de noi, liber de formele reale ce 
există şi se dezvoltă conform legităţilor 
picturii! Noi declarăm că niciodată nu 
au existat cópii şi recomandăm să se 
picteze de pe tablourile create până în 
vremurile noastre. Susţinem că arta nu 
se cercetează sub un unghi temporal. 

Recunoaştem toate stilurile utile pentru 
redarea creaţiei noastre, stiluri care au 
existat şi există, precum ar fi cubismul. 
Futurismul, orfismul şi sinteza lor cu 

lucismul pentru care, aidoma vieţii, 
întreaga artă din trecut constituie obiect 
de cercetre (observaţie). Suntem contra 
Occidentului care trivializează formele 
noastre şi pe cele orientale, nivelând 
totul. Cerem cunoaşterea măiestriei 
în pictură. Mai mult ca orice, preţuim 
intensitatea sentimentului şi înalta lui 
ascensiune. Considerăm că, în formele 
picturale, lumea întreagă se poate 
expri ma din plin: viaţa, poezia, muzica, 
filozofia. Tindem spre glorificarea artei 
noastre, muncind de dragul acestui scop 
şi al viitoarelor noastre opere. Dorim 
să lăsăm urme adânci, şi aceasta e o 
dorinţă de onoare. Înaintăm în prim-
plan operele şi principiile noastre, pe 
care le modificăm mereu şi pe care 
le înfăptuim în viaţă. Suntem contra 
societăţilor artistice ce duc la stagnare. 
Noi nu cerem atenţie socială, dar rugăm 
ca ea să nu ne fie pretinsă nici nouă. 

Stilul lucist propus de noi are în vedere 
formele spaţiale ce apar în urma inter-
sectării, refracţiei razelor diferitelor 

obiecte, forme evidenţiate de artist. 
Convenţional, raza este redată pe 
supra faţa liniei cromatice. Ceea ce este 
preţios pentru amatorul de pictură, 
într-un tablou lucist este exprimat în cel 
mai înalt grad. În cazul dat, obiectele 
pe care le vedem în realitate nu joacă 
niciun rol, iar ceea ce este chintesenţa 
picturii aici poate fi demonstrat cel mai 
bine: combinaţiile cromatice, inten si-
tatea lor, raportul maselor cro ma tice, 
profunzimea, factura; cel ce se inte re-
sează de pictură se poate con cen tra din 
plin asupra acestora.

Tabloul este glisant, creând impresia 
extratemporalităţii şi spaţialităţii – în el 
apare senzaţia a ceea ce se poate numi a 
patra dimensiune, dat fiind că lungimea, 
lăţimea lui şi grosimea stratului de 
vopsea constituie unicele însemne ale 
lumii înconjurătoare. Iar toate senzaţiile 
ce apar în tablou ţin deja de alt ordin, pe 
această cale pictura ajunge egală muzicii, 
concomitent rămâ nând ea însăşi. Aici 
deja începe pictura unui tablou, pe o 

cale ce poate fi parcursă doar urmând 
legile precise ale culorii şi punerea ei pe 
pânză. De aici începe crearea formelor 
noi, importanţa şi expresivitatea cărora 
depind exclusiv de gradul de intensitate 
al tonalităţii şi poziţia în care se află ea 
faţă de alte tonalităţi, de unde şi căderea 
firească a tuturor stilurilor existente şi a 
formelor în întreaga artă precedentă, aşa 
cum ele, ca şi viaţa, sunt doar obiect pentru 
percepţia lucistă şi cea a con strucţiei în 
tablou. De aici începe adevărata elaborare 
a picturii şi existenţa ei e conformă doar 
propriilor legităţi ale pic turii de sine 
strătătoare, care are formă, cu loare şi 
timbru.

timofei Bogomaz, Natalia Goncearova, 
Kirill zdanevici, ivan larionov, Mihail 
larionov, Mihail le Dantiu, Veaceslav 
levkievski, serghei Romanovici, 
Vladimir Obolenski, Moriţ Fabri, 
Aleksandr Şevcenko.

Almanahul „coada asinului şi Ţinta”, 
1913.

CARTA EXPRESIONISMULUI
1. „Ziua de astăzi este ziua de mâine 
a marilor sărbătoriri” (Cuvintele lui 
Poprişcin*).

Când noi, expresioniştii, atacăm eroic, 
în poezia rusă e calm ca pe Şipka.**

2. În mormântul frăţesc al poeziei, 
împreună cu simbolismul şi akmeismul, 
au fost îngropate şi futurismul, prezen-
tismul, imagismul şi eufuismul.

3. Un grup de imagişti a încercat să 
clintească din loc poezia de stânga. 
Însă imagismul nu e o şcoală literară 
aparte, ci doar un procedeu tehnic. 
Imagismul nu e ziua prezentă, ci ziua 
de ieri. În 1919, imagismul înseamna 
deja anacronism. Perioada înfloririi 
sale a fost prin anii 1913-1915. Clasicii 

imagismului, Maiakovski, Şerşenevici, 
Bolşakov şi Tretiakov, au atins o atare 
culme încât după 1915 pot fi doar 
amin tiţi, dar nu şi continuaţi (dovadă: 
fie doar şi versurile imagiştilor de azi). 
Ba mai mult, din punctul de vedere al 
imagiştilor, grupul imagist de astăzi 
e unul al pseudoimagiştilor. Ei sunt 
imagişti de ziar: imagismul lor nu 
face mai mult decât imagismul din 
foiletoanele gazetăreşti. Ei nu sunt 
imagişti, ci hiperbolişti. În totalitatea 
sa, acest imagism nu e decât o spe cu-
laţie ce mizează pe ignoranţa publi-
cu lui. Ceea ce imagiştii dau drept 
imagism nu e decât un futurism prost. 
Aici e sfârşitul imagiştilor! Vulga ri-
zatorii imagismului deja nu mai există 
(bineînţeles, sub aspect ideatic, nu 
fiziceşte). 

4. Marele futurism, conducătorii 
căruia au fost: în Italia, Marinetti, 
în Anglia, Ezra Paund, în Franţa, 

Guillaume Apollinaire şi în Rusia, 
Vladimir Maiakovski, astăzi nu e 
decât o grămadă de gunoi de grajd. 
Futurismul rus a murit din cauza că în 
cei nouă ani de existenţă a lui s-a risipit 
într-o mulţime de facţiuni răzleţe. 
Fiece facţiune cultiva doar un anume 
aspect al futurismului. Marinettiştii 
pur-sânge, clasicii imagismului, 
Maiakovski, Şerşenevici, Bolşakov 
şi Tretiakov au fost Don Quijote de 
doar o singură înfăţişare. În numele 
limbajului viitorului, cubiştii Krucionâh 
şi Hlebnikov distrugeau doar sintaxa 
noastră indecentă şi etimologia 
noastră obscenă. Centrifugiştii-
ritmiştii Bobrov şi Bojidar au dus 
problema ritmului până la înălţimi 
ameţitoare. Ehist-eufonistul Zolotuhin 
şi-a împins virtuozitatea în domeniul 
armoniei de final, pare-se, până la un 
şarlatanism necamuflat. Fiece facţiune 
a futurismului cultivă doar ceva sin-
gular: imagiştii – metafora, cubiştii 

* Aksenti Ivanovici Poprişcin – protagonistrul nuvelei 
lui N. V. Gogol „Însemnările unui nebun”.
**Referinţă la luptele de la Pasul Şipka din 1877.
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– noua sintaxă şi noua etimologie, 
centrifugiştii – ritmul, iar eufoniştii 
– rima, asonanţa şi disonanţa.

5. Noi, expresioniştii, nu negăm pe 
nimeni dintre precursori. Însă, pentru 
noi, doar imagismul sau doar cubis-
mul sau numai ritmismul e îngust, 
sufo cant. Dorim să unim activitatea 
tuturor facţiunilor futurismului rusesc. 
Expre sionismul înseamnă sinteza între-
gului futurism. Însă nu vom fi nişte 
neo-futurişti. Ne sunt scumpe nu atât 
realizările futurismului, cât tradiţiile sale.

6. În industria noastră poetică este 
necesară o revoluţionare a metodelor de 
producţie, ea constituie scopul nostru. 
Va trebui să transpirăm la strânsul 
gunoaielor vechiului ritm, vechii stro-
fice şi vechii eufonii.

Dorim:

a) să reprimăm în noi toate principiile 
vechii versificaţii, considerate neclintite 
de la Homer până la Maiakovski, 
şi să ajungem la o nouă versificaţie 

cromatică. Toate vechile sisteme de versi-
ficaţie erau bazate pe sunetul respi ratoriu 
şi nu pe înaltele sale calităţi muzicale. 
Noul sistem de versificaţie cro matică 
va fi constituit conform schemelor strict 
matematice ale gamei ultra-cromatice din 
40 de note i-e-a-o-u, nu doar cu diezi şi 
bemoli, ci şi cu cvartdiezi şi cvartmoli (au 
fost extrase tonurile cvartice);

b) să creăm polistrofica;

c) să atingem eufonia supremă.

Frunţile noastre trebuie să fie berbeci 
buni pentru spargerea vechii poetici. 
Noi nu trebuie să fim revoluţionarii 
care strigă: „Trăiască Konstantin şi 
soţia sa constituţia!”

7. Numai noi, expresioniştii, vom 
putea realiza ceea ce dorim, ceea ce nu 
au reuşit să facă futuriştii: dinamica 
recepţiei şi dinamica gândirii noastre.

Numai noi, expresioniştii, vom găsi 
în recepţia noastră maximum de 
expresivitate.

8. Expresionismul, drăcia dracului, 
prin importanţa sa istorică, va însemna 
deloc mai puţin decât simbolismul sau 
futurismul.

9. Nouă înşine: „Nu te teme, turmă 
mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu 
plăcere Împărăţia” (Lc 12,32).

ippolit sokolov

Notă biografică: expresionismul s-a 
născut în capul lui i. Sokolov; botezul 
de taină l-a avut pe 11 iulie 1919 pe 
estrada „Uniunii poeţilor din întreaga 
Rusie”. Uniunea poeţilor. 

19. Toamna. 19. 

traducere de leo BUtnARU

Monica AnDRei

Din penitenciar,             
pe scenă!
Un telefon scurt şi o invitaţie mi-au stârnit curiozitatea de a vedea 
un altfel de spectacol de teatru, într-o seară, la Teatrul Metropolis: 
„Spune adevărul puterii. Voci din întuneric”, după un scenariu de Ariel 
Dorfman, scris pe baza mărturiilor din volumul „Spune adevărul puterii. 
Apărători ai drepturilor omului care transformă lumea”, în regia Ancăi 
Maria Colţeanu. Proiectul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, 
Direcţia de Reintegrare Socială, în parteneriat cu Centrul de Informare 
ONU pentru România a inclus spectacolul de teatru, prezentat de Ziua 
Drepturilor Omului.

Vocile din întuneric: şapte bărbaţi, şase femei şi o fată sufleor, îşi 
executau pedeapsa în regim deschis sau semideschis în pentenciarele 
de la Târgşor şi Ploieşti, interpretau în spectacol 30 de personaje din 

cele 51 de personalităţi intervievate de către Kerry Kennedy, 
privind atrocităţile suportate în detenţie, pentru că au crezut 
în drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

Anca Maria Colţeanu a făcut un spectacol cu deţinuţi despre 
deţinuţi. Spectatorul avea în faţă şi o proiecţie video unde 
vedea martirul, în timp ce persoanele private de libertate 
interpretau monologul. Între ficţiunea vieţii şi realul textului, 
deţinutul interpreta propria cauză pe scenă, şi anume reinte-
grarea socială. Vocile din întuneric rosteau textul, dar în sală 
transpira un adevăr subtil din mesajul umanist şi trist, privind 
nerespectarea drepturilor omului în România. Trei articole 
din Declaraţie: 23, 24, 25 stipulează că orice persoană are 
dreptul la muncă, retribuire, ocrotire împotriva şomajului, are 
dreptul la nivelul de trai care să-i asigure sănătatea, bună-
starea, hrana, îmbrăcămintea, locuinţa.

Între culpă şi revelaţie este o distanţă de la cer la pământ, 
iar pentru o karmă naţională pozitivă, mai trebuie o comisie 
de canonizare a sistemului social. Temniţele din România 
sunt foarte multe şi arată, de fapt, ambiguitatea nivelului de 
civilizaţie. Filmul bate viaţa în materie de scene erotice, dar 
în ţara noastră, viaţa bate filmul în crime, violuri, delapidări. 
Realitatea livrează zilnic material brut, umflând artistic guşa 
ştirilor de la ora cinci într-o televiziune, despre cei ce urmează 
a fi încarceraţi în instituţiile cu pricina.

Ipocrizia unora din jurul meu m-a împins spre locul acela, 
unde erau încarceraţi pentru faptele lor, pentru a constata viaţa 
acestor oameni „răi” pentru societate. Voiam să văd, să observ, 
să compar. Pentru că pe scenă i-am văzut şi m-au uimit. Să iei 

nişte oameni, de vârste diferite, care n-au jucat teatru, şi să-i 
aduci pe scenă, doar după 20 de repetiţii, nu este un lucru uşor. 
Ţine de talentul regizoarei, dar şi de ceea ce a scos la suprafaţă 
din ei, ca să vedem noi, cei din libertate, că au şi o faţă umană, 
profundă şi sensibilă, că şi ei  sunt oameni.

Societatea îi discriminează. Cazierul lor devine cicatrice 
pe viaţă. Iar eu aveam de ales, între a crede că sunt răi fără 
posibilitate de recuperare umană, şi a-i vedea buni numai pe 
cei din jurul meu, adică a considera lumea strâmbă mereu. 
Şi dacă aş fi stat în cap ca să văd lumea perfectă, echilibrul 
universului tot nu mi-ar fi răzbunat mie crizele de plâns.

Timp de o săptămână am exersat vocabularul de penitenciar, 
am făcut interviuri, m-am documentat, am scris concluzii, 
pentru impresiile unora şi depresiile altora, despre ce le trece 
prin cap şi prin penitenciar deţinurilor din spectacol.

După zidurile cu porţi albe apare un oraş şi se dezvoltă o 
lume, unde „păcatul duhneşte până la cer”, dar hamletiana 
stare există şi-n mintea celor aflaţi în libertate, unde doar 
cuvântul este păcat şi nu i se emite cazier, iar pentru terorism 
psihic, numai suedezii au lege. Dumnezeu ştie să judece mai 
bine cât păcătuieşte deţinutul, dar şi omul liber.

 „O societate incluzivă este mai sigură”, spune domnului 
comisar Cătălin Bejan, director la Direcţia de Reintegrare 
Socială din Cadrul Administraţiei Penitenciarelor. Secretul 
lui Polichinele constă în faptul că se cheltuiesc enorm de 
mulţi bani din banii publici pentru întreţinerea, educarea, 
recon versia profesională pentru deţinuţii din cele 32 de 
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penitenciare, iar după liberare nu-i vrea nimeni. Într-o ţară 
unde se distrug valorile şi se promovează personulităţile pe 
toate canalele media, ce şansă ar avea nişte deţinuţi?

Fiecare dintre noi trăim în propria noastră realitate despre 
lume şi viaţă. Dacă vedem deţinutul rău, aşa va fi mereu. De 
noi depinde să-i putem da şansa de a-l privi ca OM. Mulţi din 
noi n-am trecut printr-o puşcărie nici măcar în vizită, sau unii 
au văzut doar la televizor cum este acolo. Mai cred că, unii 
dintre noi, aflaţi în libertate nu vom învăţa să fim liberi, şi 
nu vom elibera niciodată din puşcăria minţii noastre fixaţiile 
eterne despre lume şi viaţă. Când el se va libera mai devreme 
sau mai târziu, va ştii să proiecteze pe ecranul minţii lui o 
stare alfa, şi nu va lăsa ca vreo lacrimă să-i brăzdeze obrazul 
în faţa celui care-l va discrimina mereu în tăcere şi-l va ocoli. 

În lumea în care trăim, aventurile impulsive se răzbună 
insalubru, astfel încât trebuie să ne pregătim mereu să 
facem faţă „stării de după”. Reintegrarea deţinutului este un 
proces lung şi greu, iar problemele de tinichea sunt cea mai 
stupidă ispravă a societăţii în care trăim. Şi nu ştiu dacă dă 
bine la imaginea României ca persoana privată de libertate, 
când se va libera, să rămână ca măgarul lui Buridan în faţa 
lumii. 

Nu-i rămâne decât ca, după detenţie, să promoveze valorile 
paranormale despre soarta care e ceva ce nu poţi schimba, 
nici dac-o tai cu lama, briceagul, satârul şi despre adevărul 
abisal că cine te place, te place oricum, şi te acceptă aşa cum 
eşti, chiar dacă o perioadă din viaţă ai fost  privat de libertate 
acolo, undeva, cândva…

„O societate mai 
sigură e întot deauna 
mai incluzivă pentru 
că procesul de 
reintegrare îşi are  
finali tate în societatea 
şi comunităţile 
aparţinătoare”

Interviu cu domnul comisar Cătălin 
Claudiu BEJAN
Director, Direcţia de Reintegrare 
Socială, Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor

M.A: De unde a pornit ideea de proiect 
pentru realizarea spectacolului, „Spune 
adevărul puterii. Voci din întuneric”?
C.B: Ideile frumoase apar în situaţii 
conjuncturale. Eram la Ministerul Edu-
ca ţiei şi discutam cu doamna Liliana 
Preoteasa şi a venit vorba de un proiect 
pe care-l derula cu o fundaţie ce apără 
drepturile omului. Era vorba de Robert 
Kennedy, care venise în România să 
înfi inţeze Fundaţia „Kerry Kennedy” 
şi, împreună cu Minsterul Educaţiei, 
pregătea lansarea oficială a cărţii 
„Spune Adevărul puterii. Apărători 
ai drepturilor omului care transformă 
lumea”, versiunea în limba română, o 
cărticică educaţională pe baza intervi u-
rilor realizate de către Kerry Kennedy 
şi un spectacol de teatru. Aceste acti-
vităţi culturale urmau să se întâmple 

la Palatul Cotroceni. Mi-am spus că, 
dacă voi asista la un spectacol lectură 
cu actori şi voi asculta poveşti despre 
martiri, de ce n-am pune-o în scenă cu 
deţinuţi?

M.A: De ce aţi optat pentru deţinuţi?
C.B: Cartea se bazează pe mărturiile 
celor 51 de personalităţi intervievate 
de către Kerry Kennedy. Sunt martiri 
care spun lumii întregi povestea atro  ci -
tăţilor la care au fost supuşi în ţările de 
aparteneţă pentru păcatul de a crede în 
drepturile şi libertăţile  funda mentale ale 
fiinţei umane. Ca urmare a demersurilor 
iniţiate de Direcţia Reintegrare Soci-
al ă, scenariul  a fost pus la dispo ziţia 
Administraţiei Naţionale a Peniten ci a-
relor de Organizaţia Robet F. Kennedy 
Foundation of Europe Onlus, pentru a 
susţine reprezentaţii de către persoanele 
private de libertate. În acest context, 
Direcţia de Reintegrare Socială din 
cadrul Administraţiei Penitenciarelor 
are în derulare proiectul „Spune ade-
vărul puterii. Voci din întuneric”, prin 
care urmăreşte  educarea  persoa nelor 
private de libertate, în ceea ce priveşte 
problematica drepturilor omului şi 
implicaţiilor acestora în plan social şi 
uman. 

M.A:Vă rog să-mi spuneţi cum este o zi 
în penitenciar?
C.B: Eu am spus dintotdeauna că puş-
căria reprezintă oglinda la scară mai 
mică  a societăţii. În spatele porţilor 
penitenciarului începe o lume, cu altă 
structură de organizare, cu reguli şi 
obiceiuri. Există un program zilnic: 
deş teptare, pregătire pentru apelul 
de dimineaţă, masă, activităţi de 
şco larizare, de educare în funcţie de 

pro filul penitenciarului. Deţinutul poate 
opta între: activităţi sportive, plimbarea 
zilnică, citirea unei cărţi etc. Unii mun cesc 
acolo. Programul diferă de la peni ten-
ciar la penitenciar, în funcţie de resur sele 
alocate de la buget.

M.A: V-aţi gândit la socializarea 
deţinutului prin artă?
C.B: Da. Există discuţii cu mai multe 
instituţii, dacă personalul specializat ca: 
psihologul şi sociologul, psiho-pe da gogul 
constată o evoluţie, un progres la nivel 
educativ. Există abilităţi în acest sens. 
Şi dacă au un număr necesar ca să pună 
pe picioare manifestarea culturală, 
atunci o fac. Noi îi încurajăm. Noi nu 
impunem deţinuţilor ceva.

M.A: Prin teatru ei învaţă să creeze o 
relaţie. cum se întâlnesc ei dacă femeia 
şi bărbatul este fiecare în  altă locaţie?
C.B: Lucrul acesta se realizează numai 
prin proiecte. Am antecedente la 
„Poarta Albă”. Împreună cu părintele 
paroh din biserica penitenciarului am 
pus la cale primul spectacol de teatru: 
„La noaptea de înviere”.

M.A: Mistere sau  miracole?
C.B: Nu. Este vorba de un  text adaptat 
de el. Eu am vrut teatru acolo şi am pus 
să joace femei şi bărbaţi în spectacol.

M.A: ce aţi observat la ei după 
spectaâcol?
C.B: Au fost o echipă. Eu cred în inte-
gra rea lor socială. Am vrut spec tacolul 
„Spune adevărul puterii. Voci din 
întuneric”, ONU s-a implicat. Teatrul 
„Metropolis” ne-a ajutat  cu sala din str. 
Eliade între vii. Doamna Raluca Moisan 
nu este la vedere, dar intermediază 

Alexandru VAKUlOVsKi

Brutal Attack Fest VI la Uniunea Scriitorilor

Încălzirea
Dacă vezi sediul Uniunii Scriitorilor din Moldova te miri. O 
clădire foarte mişto, cu multe etaje (4 sau 5, eu nu mă uit atât 
de sus), o sală festivă, un bar-restaurant. Te gândeşti: ce bine 
e să fii scriitor în Moldova!

Greşeală! Aici se fac doar festivaluri „internaţionale” fanto mă 
şi din toată locaţia doar câteva cabinete sunt ale scriito rilor. 
Restul se închiriază.

multe relaţii şi ne-a ajutat, la fel şi 
domnul George Ivaşcu. Nimic nu este 
întâmplător. Mesajul spectacolului este 
puternic, plin de conţinut umanist.

M.A: Societatea îi discriminează în 
tăcere. Mulţi dintre noi nu-i mai privim 
ca pe nişte oameni. ce faceţi în acest 
sens?
C.B: Încercăm să-i reintegrăm social. 
Direcţia Probaţiune din Ministerul 
Muncii are un proiect de incluziune 
socială.

M.A: Sistemul social nu-i ajută. Au 
cazier. Statul cheltuieşte bani ca să-i 
scolarizeze în puşcărie, ies şi nu au loc 
de muncă, ca apoi să-i vedeţi din nou 
acolo?
C.B: Ei fac parte dintr-o problemă 
mult mai complexă din societatea 
noastră, pe care am aflat-o la Kiev, la 

un seminar destinat incluziunii sociale. 
Noi sperăm ca prin proiectul „Spune 
adevărul puterii. Voci din întuneric”, să 
producem un declic în schimbarea unei 
mentalităţi.

M.A. Despre ce problemă este vorba?
C.B: Un domn din Finlanda a spus 
că cea mai mare problemă a societăţii 
noatre este problema oamenilor singuri, 
care trăiesc printre noi, se plâng mereu 
de acest lucru.

M.A: cum vă vedeţi în viitor?
C.B: Dacă mi-ar fi spus cineva că în 
anul 2009 eu pun pe picioare proiec te 
cu piese de teatru aş fi zis că fabu-
lea ză. Eu am terminat Academia de 
Poliţie, secţia penitenciare. Am vrut 
să lucrez în domeniu. Acum  sistemul 
peni ten ciar a evoluat în bine. Pe partea 
de reeducare, au venit specialişti 

tineri: psihologi, sociologi, asistenţi 
sociali, psihopedagogi. Este mare 
lucru, pen tru că au venit din afara 
sistemului militar, fără dogme, la un 
moment dat, şi au început să lucreze. 
Mă bucur că în aceeaşi seară la Teatrul 
„Odeon” avea loc premiera spectacolului 
cu piesa „Ultimele zile din viaţa lui 
Nicolae Ceauşescu”, iar publicul şi 
critica puteau opta între „Odeon” şi 
„Metropolis”. Vreau să vă mai spun 
că o societate mai sigură e întotdeauna 
mai incluzivă, pentru că procesul de 
reintegrare îşi are  finalitate în socie-
tatea şi comunităţile aparţinătoare. Noi, 
cei de la Administraţia Penitenciarelor 
credem în oameni şi ne pasă de ei. Cred 
în reintegrarea lor socială!

continuarea poveştii piesei pe http://
plic09.wordpress.com/

Din reflex însă mă mai întâlnesc la terasă cu Dumitru Crudu 
şi alţi prieteni. Reflex, pentru că aici am avut un birou închi-
riat al revistei Stare de Urgenţă. 

Aşa că m-am bucurat să aflu că se întâmplă ceva la Uniune. 
Şi nu „ceva”, ci chiar un festival rock pe bune -  Brutal 
Attack Fest VI. Eu nu ţin minte să fi văzut atâta lume la 
Uniune. Şi chiar dacă majoritatea erau îmbrăcaţi în negru 
– lume civilizată, nu ca la chiolhanuri literare.

foto: Nata Moraru, http://nata.moraru.ws
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Guerrilla:
Chiar de la invitaţia la festival, părea că va urma ceva beton: 
„invitam toti oamenii calificati in cercurile largi drept 
jestokie, fara bun simtz si soviste”. Şi trupele: 

„[PIGSTY] Membrii de onoare a ligii nationale de grindcore 
profesional din Cehia. Da, ei sunt, ei sunt cei care au adus in 
sufletele noastre porcii mintuirii. Sa nu uitam si de inaltele 
merite in domeniul stiintei, teoria evolutionala a lui Darvin a 
fost finisata: Maimute + Porci = Noi oamenii!”

[KROW] Death Metal cu influente de Thrash direct din 
Brazilia, din reginea unde in anii 80 cu viteza luminii a luat 
amploare thrashul brazilian. Daca va amintiti de trupa Crust 
Division care in octombrie 2007 a aratat Chisinaului ce 
inseamna energie, viteza si crust total, sa stiti ca 2 din ei fac 
parte din acest aliaj mortal numit Krow   

[EPICRISE] Dupa parerea mea este cea mai rupatoare 
trupa activa de grindcore din Ukraina. I-am vazut de 3 ori 
live si declar cu toata responsabilitatea ca m-au lasat cu gura 
cascata in sensul direct al cuvintului. Cu o istorie de 15 ani 
de grohaiala acum si in Moldova © Zorile   

[EuFOBIA] Cred ca nu e nevoie sa comentez prea mult. 
Fiind in turneu cu brazilienii ei revin la fest intr-o formula 
mai complexa, achizitionind un nou chitarist. Death Metal 
bulgar si vulgar. Asteptam de la baieti cit mai mult singe, 
sper*ma si distractie fara sfirshit   

Şi trupele autohtone Abnormyndeffect, Sepsys şi Lego 
Deconstructor.

Metalişti şi porci de metalişti
Din start s-a ştiut că Eufobia nu va ajunge. Recunosc că m-
am dus să-i văd în primul rând pe Abnormyndeffect. Le-am 
ascultat discul scos în Japonia şi m-a impresionat plăcut. Plus 
că e frustrant să ştii că există o trupă din Chişinău care are 
turnee prin toată lumea şi mai rar concerte la Chişinău. 

Abnormyndeffect au rupt şi live, cum mă 
aşteptam. E de mirare de unde apar aşa 
trupe în Chişinău, când nu există nimic ce 
le-ar putea ajuta să supravieţuiască, nu să 
evolueze… Grind-ul lor scutură drojdia 
spectatorilor, iar vocea lui Mircea e ca 
o drujbă inteligentă. Ca să nu mai spun 
că Abnormyndeffect e o trupă la care 
contează versurile şi la fiecare concert 
băieţii au o atitudine faţă de ceea ce se 
întâmplă la noi. 

Ucrainenii de la Epicrize au fost foarte 
haioşi. În timpul pieselor (destul de 
scurte) nu se înţelegea nici un cuvânt, 
dar era tare că în pauze vocalistul 
povestea despre ce cântăJ. Chiar e 
nevoie de aşa trupe la un festival cu 
muzică dură.

Pentru mine surpriza serii a fost trupa braziliană Krow. Încă 
o dată m-am convins că brazilienii au în sânge fotbalul şi 
thrash-ul. Şi sânge-n vene! Au cucerit publicul pe loc, şi 
imediat sala s-a transformat într-un mare spaţiu de pogo! 
Acum îi ascult cu plăcere pe myspace şi voi merge cu sigu-
ranţă la concertele lor când vor reveni, sper, în Chişinău.

Pigsty – n-au mai ajuns la festival, ceea ce mă face să mă 
gândesc că şi-au ales foarte bine numele. Porci de oameni! 
De altfel, mă enervasem pe ei înainte de concert, căci pentru 
„porcii de oameni” Chişinăul e în Ucraina! Nici măcar 
Hruşciov n-ar fi visat aşa ceva!

A fost un festival reuşit. Felicitări organizatorilor. Şi când 
spun „organizatori” mă refer la Abnormyndeffect şi oamenii 
din jurul lor. În România cu aşa condiţii ar fi fost imposibil să 
faci un festival. 

Pe viitor sper ca oamenii care au bani să deschidă ochii. 
Dacă festivalul are loc într-un club – se bea şi se mănâncă 
cât într-o săptămână. Ar fi logic ca artiştii să fie plătiţi pentru 
asta, nu să li se ceară bani de chirie… aşa cum se întâmplă, 
din păcate, în Chişinău.

Şi sponsorii ar trebui să se gândească bine. Banii pe care i-ar 
investi în festival ar fi pentru ei o reclamă sigură, nu bani 

aruncaţi în vânt cum se întâmplă când 
sponso rizează lălăielile fătucilor urâte şi 
afone în chiloţi de la „eveni men tele” din 
PMAN.

O sugestie
Pentru început, i-aş sugera lui Mihai 
Cimpoi, preşedintele USM, o afacere 
mai mult decât profitabilă. USM să fie 
organizatoare a Brutal Attack Fest-ului. 
Să ofere gratis spaţiul Uniunii pentru 
fest. 

Uniunea şi-ar face reclamă gratis aşa, 
atât artiştii, cât şi rockerii spectatori ar 
fi atraşi de carte! Şi restaurantul ar avea 
vânzări şi oameni care ar reveni şi după 
festival. Eu zic că e foarte bine aşa!   

foto: Nata Moraru, http://nata.moraru.ws
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L u s t r a ţ i a

Lustraţia    
în Republica 
Moldova
Anchetă realizată
de elena BOGUŞ

Credeţi că ar fi utilă legea 
lustraţiei?

Nicolae Negru (analist politic şi 
jurnalist): Cu siguranţă ar fi utilă. Cel 
puţin am putea identifica persoanele 

care sunt şantajabile şi pot aduce pre-
judicii statului şi interesului public. Şi 
legea nescrisă a convieţuirii umane ne 
îndeamnă să scoatem la lumină faptele 
ticăloase, trădătoare, fariseismul şi 
celelalte rele. Iertarea urmează şi are 
rost numai după aceasta.

Constantin Cheianu (dramaturg, 
eseist, prozator, jurnalist): Pentru o 
socie tate matură, o societate în care 
există un consens naţional, da!  Am 
dubii că în Moldova lucrul ăsta e posi bil 
pentru că, în primul rând, nu sun tem o 
societate care ar şti bine să gestioneze 
aceste adevăruri pe care le va afla despre 
sine şi despre unii din membrii săi. Mă 
tem că totul ori va fi utilizat, ori trans-
format în arme de răfuială cu tot felul 

de lume. Şi am certitudinea că se vor 
spune doar jumătăţi de adevăruri şi vor 
fi desfiinţaţi unii şi trecuţi sub tăcere 
alţii. De aceea, eu consider că o lege 
a lustraţiei e bună pentru o societate 
matură, ca Cehia, Polonia, Ungaria, 
chiar şi Republicile ex-sovietice baltice.  
Nu însă şi la noi. Suntem o societate 
mai puţin matură intelectual şi o 
societate în care dezbinarea a crescut 
enorm de mult.

Petru Bogatu (analist politic, jur-
na list): Da, sigur că ar fi utilă, dacă o 
societate vrea să revină la normalitate, 
acest pas trebuie făcut neapărat, fără 
el nu este posibilă o redresare, o 
apla  nare a lucrurilor, o însănătoşire a 
socie tăţii. Vă spun şi de ce… Foarte 

Dumitru CRUDU

ce a fost, la drept vorbind, kaghebeul?
Într-o revistă care a existat doi ani şi care apăruse într-una dintre cele mai urîte şi mai coşmareşti perioade istorice − înăsprirea 
dictaturii comuniste − era un mare curaj să dai interviuri despre kaghebe. Interviurile pe care le solicitam scriitorilor despre 
temuta instituţie de represiune şi de umilire aveau o valoare simbolică: vorbeau despre trecut, dar loveau în prezent. Partea 
simbolică mai ţinea şi de faptul că, între 2006 şi iulie 2009, asistasem la meremitisirea totalitarismului, contrazicînd maxima 
că nu tot ce e glod e şi noroi. Ei bine, să vorbeşti, în urmă cu doi sau trei ani, despre kaghebe însemna implicit şi a le clătina 
coroana de pe cap stîlpilor regimului neocomunist, pentru că mulţi dintre ei, dacă nu majoritatea, erau odrăsliţi de sistemul 
sovietic sau îl reprezentaseră cu gomoşie. 

O mare parte dintre scriitori au tras perdeaua de pe trecutul lor şi au răspuns propunerii noastre de a ne povesti ce a însemnat 
KAGHEBEUL. De departe, cei mai deschişi au fost scriitorii Vladimir Beşleagă, Mihai Cimpoi, Arcadie Suceveanu, Vlad 
Pohilă şi Lucreţia Bîrlădeanu. Aceştia nu numai că ne-au înfăţişat cum funcţiona acea diabolică maşină, dar ne-au mărturistit 
şi cum au fost hărţuiţi de către kaghebe. Totuşi, din nefericire, nu toţi scriitorii ne-au tratat cu bunăvoinţă. Unii pur şi simplu 
ne-au trîntit uşa în nas şi nu au vrut să discute cu noi. Alţii ne-au reproşat că a vorbi despre kaghebe este o goangă. Alţii ne-au 
ridiculizat şi ne-au arătat pisica. Surpriza cea mare a fost să descoperim că unii dintre cei mai faimoşi prozatori, critici sau 
poeţi basarbeni au refuzat să ne dezvăluie  atitudinea pe care o au faţă de kaghebe. Ba mai mult decît atîta, revista care găzduia 
interviurile cu pricina a început să se scufunde anume din cauza unui asemenea scriitor care, iniţial, ne-a trimis interviul, după 
care l-a retras, apoi iar l-a expediat, pe urmă iar l-a retras, provocînd o sciziune a redacţiei în cei care insistau să-l publicăm în 
truţurile dumnealui şi în cei care susţineau că nu-l puteam tipări dacă dînsul e contra. În acel interviu, marele scriitor povestea 
cum un kaghebist l-a ajutat să scape de puşcărie. Dar de ce s-a împotrivit să apară nu am putut înţelege niciodată. În fine, acea 
revistă unde inseram interviuri despre kaghebe astăzi nu mai există. 

Am încercat şi în noua revistă să reluăm această rubrică, dar pentru rostul nostru, nu am putut găsi nici o suvelcă a vreunui scriitor, 
exceptînd ancheta realizată de Elena Boguş. Sperăm, într-un tîrziu, să scoatem carul din pietre şi să aflăm noi şi noi detalii despre ce 
a fost, la drept vorbind, kaghebeul. De aceea, tragem nădejde că problema lustraţiei va fi o rubrică permanentă în revista noastră.
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mulţi contestatari ai legii lustraţiei 
spun că a trecut timp, această lege nu 
a fost aprobată atunci când trebuia să 
fie aprobată, adică la puţin timp după 
pră buşirea comunismului. Acuma nu 
mai are nici un rost, pentru că mulţi 
dintre călăii comunismului, ca să zic 
aşa, mulţi din cei care au fost vârful 
de lance al regimului stalinist nu mai 
sunt în viaţă şi, cu bătrânii care au 
rămas, nu mai trebuie să ne războim. 
Legea Lustraţiei nu e o răzbunare, nu 
este neapărat o tentativă de a pedepsi 
anumite persoane cu orice preţ pentru 
răul pe care l-au făcut. Legea Lustraţiei 
este, în primul rând, un antidot, un 
medi cament, dureros poate, care 
tre buie aplicat, pentru ca organismul 
social să se însănătoşească, fără acest 
medicament nu e posibil nimic. Asta 
ce înseamnă? Înseamnă că într-adevăr 
crimile comunismului, cei care le-au 
comis si toate aceste persoane implicate 
trebuie într-un fel sau altul sancţionate. 
Deci fără sancţiune pe planul juridic, 
nu este posibilă nici o îndreptare a 
lucrurilor, de aceea trebuie să se spună 
clar: Ce a fost atunci? Cine au fost? 
Cine au fost cei care au executat, cine 
au fost cei care au comis deportări? 
Cine au fost informatori? Cine au fost 
oamenii care au dirijitat informatorii, 
adică care au condus serviciile secrete 
şi cine au fost cei din vârfurile politice, 
ordonându-le serviciilor secrete să 
comită crime împotriva umanităţii? 
Tuturor acestor lucruri trebuie să li se 
spună pe nume, iar călăii sau asistenţii 
acestor călăi trebuie condamnaţi, 
indiferent dacă sunt în viaţa sau nu. 
Sunt ei acuma în stare să influenţeze 
cumva viaţa politică de azi sau nu sunt 
în stare? sunt în ţară sau sunt plecaţi 
peste hotare? S-a pus cenuşă pe creştet 
sau nu s-a pus? Legea lustraţiei este 
un element fără de care nu poate să fie 
un proces al comunismul. Fără toate 
discuţiile noastre zadarnice toate pe 
tema trecutului, prinde teren tema 
modernităţii, potrivit căreia nu trebuie 
să ne uităm înapoi, trebuie să mergem 
doar înainte şi numai aşa vom atinge 
obiectivele pe care ni le-am propus: 
integrarea europeană, democratizarea 
societăţii, reforma economică, racor-
da rea pieţei noastre la standardele 
occi dentale etc. Total falsă această idee, 
repet, pentru că, fără o valorificare 
a trecutului şi fără a se face dreptate 
celor care au avut de suferit, nu este o 

dreptate morală. Lucrurile astea trebuie 
să aibă un statut oficial, procesul 
comunismului nu trebuie să se rezume 
doar la o declaraţie politică, este nevoie 
de un cadru juridic. Iar legea lustraţiei 
este un element semnficativ al acestui 
cadru juridic despre care vă vorbesc. 
De aceea, rezumând, spun: este nevoie, 
chiar dacă pare că este prea târziu. O 
clasă politică responsabilă cred ca ar 
trebui să depună efort că să avem o lege 
a lustraţiei, ca să punem la punct toate 
problemele pe care le-am moştenit din 
trecutul comunist.

Ce problemă ar putea soluţiona 
adoptarea legii lustraţiei?

N.N: O problemă de justiţie morală. 
E cea mai importantă problemă, din 
punctul meu de vedere. Societatea noas-
tră are nevoie de un „cutremur” moral.

C.C: Păi, pe de o parte, ea ar spune 
nişte adevăruri, şi orice adevăr pe care 
îl află o societate despre sine şi despre 
membrii săi, o ajută să se înţeleagă mai 
bine şi să-şi gestioneze treburile mai 
bine, să fie mai conştientă de drumul 
său. Acestea sunt nişte valori foarte 
im portante de care are nevoie orice 
socie tate, inclusiv a noastră. Mă tem 
însă că noi nu am şti cum să gestionăm 
aceste adevăruri şi o lege a lustraţiei, 
pentru noi ar fi o lege a jumătăţilor de 
măsură, care e uneori mai proastă decât 
lipsa unei legi a lustraţiei.

P.B: În primul rând, am spus, salubri-
zarea societăţii. Aşa cum Germania 
s-a vindecat în urma condamnării 
nazis mului, păstrând proporţia, putem 
spune ca aceeaşi situaţie e şi la noi, 
mai cu seamă că sunt o sumedenie de 
docu mente internaţionale: Rezoluţia 
Parla mentului European, Declaraţia 
Adunării Parlamentare, O.S.C.E, 
docu mente ale Adunării parlamentare 
a Consiliului Europei şi multe altele 
care condamnă comunismul. Trebuie 
să facem şi noi acest pas şi să trecem 
de la condamnarea politică, care încă 
nu s-a făcut, la anumite instrumente 
con stituţionale, juridice care ar fi în 
măsură să sancţioneze comunismul ca 
regim îndreptat împotriva umanităţii. 
Aceasta este problema pe care poate 
să o soluţioneze legea lustraţiei, ca 
un element central a acestui proces 
foarte complex al comunismului. Nu 

trebuie să rezumăm legea lustraţiei la 
faptul că, de exemplu, unii demnitări, 
unii funcţionari, foşti reprezentaţi ai 
nomenclaturei sovietice sau comuniste 
nu vor mai avea dreptul să deţină nişte 
funcţii. Într-adevăr, astfel de oameni 
sunt foarte puţini acum în mijlocul 
clasei politice şi în serviciile secrete. E 
adevărat că mulţi dintre ei influenţează 
lucrurile din umbră, dar nu cred că, sub 
aspect practic, ei au suficiente pârghii 
ca să încline balanţa într-o parte sau 
alta.  Problema este de ordin moral, 
este nevoie de o purificare a societăţii, 
aşa cum orice criminal de drept comun 
trebuie să fie pedepsit. Atâta timp cât 
societatea nu-i pedepseşte, nu poate 
combate criminalitatea în genere, 
pentru că răul trebuie pedepsit. Tot aşa 
şi răul acesta mare, mult mai mare, 
care a comis genocid, care a comis 
deportări. Şi nu este vorba doar să 
cunoaştem numele demnitarilor sovie-
tici, ale nomenclaturiştilor care au 
făcut toate acestea. Pentru că, în fond, 
noi ştim că de vină este sistemul şi cei 
care l-au condus, care l-au creat: Lenin, 
Stalin şi cei care au venit după ei. Dar 
au fost mulţi executanţi, care nu pot fi 
iertaţi pentru că mâinile lor sunt roşii. 
Aşa cum nu au fost iertaţi, de exemplu, 
executanţii din războiul din fosta 
Iugoslavie şi au fost diferiţi justiţiei şi 
aduşi în faţa tribunalului penal de la 
Haga. Acelaşi lucru trebuie să fie şi la 
noi, deci trebuie să fie puse la respect 
chiar şi persoanele şi instituţiile care nu 
mai există: KGB-ul trebuie condamnat 
ca o instituţie criminală, Partidul 
Comunist sovietic trebuie condamnat 
ca o instituţie criminală, şi evident şi 
persoanele care au tras sforile, pentru 
că această mulţime de informatori a 
profitat de această tradiţie sau uzanţă 
sovietică de a fila oamenii, de a-i 
reprima, uneori în mod latent, de a-i 
descu raja să dovedească iniţiativă, să 
fie cetăţeni liberi. Toate aceste lucruri 
au fost comise în cadru unei politici de 
stat şi această politică era formulată la 
vârf de dreguitorii sistemului. Dar acest 
sistem nu ar fi funcţionat fără nişte 
personaje, care au muncit din greu la 
munca de jos, ca să zic aşa, în favoarea 
acestui sistem.  De aceea, toate aceste 
lucruri trebuie lămurite nu pentru răz-
bunare, ci pentru însănătoşirea societăţii.

Continuare 
pe http://plic09.wordpress.com

,,Eu nici nu o numesc legea lustraţiei, 
este o lege pentru dreptate”
iulia MODiGA în dialog cu teodor MăRiEŞ,
preşedintele Asociaţiei ,,21 decembrie 1989”

Dumneavoastră aţi căpătat vizibilitate în ultimul an 
mai cu seamă prin cele două perioade în care aţi ales 
să intraţi în greva foamei. Ce anume v-a determinat să 
demaraţi această formă de protest?

Lipsa de eficienţă a instituţiilor statului. Instituţiile statului, 
timp de 20 de ani, nu au acţionat ca într-un stat democratic, 
care să finalizeze nişte plângeri sau o serie de plângeri 
depuse de către Asociaţia „21 decembrie 1989”, pe de 
o parte referitoare la aflarea adevărului despre tragicele 
evenimente din decembrie ’89, nu mai puţin despre 
fraticidul din 13-15 iunie 1990, precum şi legate de legea 
lustraţiei. Această lege, sau mai bine spus propunere de 
lustraţie, s-a născut în spaţiul fost sovietic, aşadar după 
eliberarea statelor din lagărul sovietic. S-a născut în 

România, la Timişoara, în martie 1990 şi a fost principalul 
suport al manifestaţiei din Piaţa Universităţii. Iar unul 
dintre cele mai relevante puncte ale Proclamaţiei de la 
Timişoara a fost punctul 8, care privea îndepărtarea din 
structurile de putere a foştilor demnitari comunişti, ofiţeri 
de securitate şi activişti de partid. Deci nu este o solicitare 
nouă, este una constantă, de douăzeci de ani, nu doar a 
noastră, ci în special a celor care au promovat-o, şi mă refer 
la Societatea „Timişoara”, ea fiind autoarea Proclamaţiei 
de la Timişoara, în frunte cu George Şerban care, din 
păcate, nu mai este printre noi. La timpul respectiv, am 
fost primul semnatar din provincie – pentru că întotdeauna 
când vorbesc despre Proclamaţia de la Timişoara precizez 
că acest oraş este capitala Proclamaţiei – de îndată ce a 
fost prezentată opiniei publice pe data de 11 martie, după 

foto: Iulia Modiga
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o zi eram în avion şi zburam spre Timişoara pentru a 
semna şi a-mi da acordul pentru conţinutul Proclamaţiei. 
De atunci şi până azi am susţinut alături de ei necesitatea 
votării şi punerii în aplicare a acestei legi. Din păcate, 
lucrurile au trenat, voinţa politică nu a existat din partea 
nici unui partid aflat la putere din 1990 până în prezent. 
Eu am cerut readucerea ei în prim plan, ca să spun aşa, sau 
pe masa de lucru a parlamentarilor, deoarece ea trenează 
şi stă undeva, bine ascunsă în Parlamentul României de 
circa patru ani. Ea a fost adoptată de Senat, de cealaltă 
Cameră, dar Camera decizională este Camera Deputaţilor 
şi, de mai bine de patru ani de zile, stă prin sertare şi 
nimeni nu a mai vrut să o repună în discuţie pentru a fi 
votată şi, bineînţeles, imediat aplicată, ceea ce aşteptăm 
de douăzeci de ani, repet. Una dintre revendicările pentru 
care am intrat în protestul din această iarnă-primăvară a 
constituit-o legea lustraţiei. Spre finalul protestului, am 
avut satisfacţia ca această lege să fie scoasă din sertare şi în 
acest moment este trecută de Comisia Juridică şi Comisia 
Drepturilor Omului a Camerei Deputaţilor. Cele două 
comisii s-au întrunit în urmă cu două săptămâni, am fost şi 
eu prezent la dezbateri, nu sunt foarte mulţumit sau nu sunt 
mulţumit integral de conţinutul ei, putea fi amendată şi mai 
atent, din păcate parcă cineva totuşi o grăbeşte – o grabă 
nejustificată – dar ea a fost votată de cele două comisii aşa 
cum a fost dată publicităţii şi probabil că într-o săptămână 
va fi adoptată. Practic, promisiunea se leagă de data de 20 
mai, aşa m-a asigurat doamna Roberta Anastase, preşedinta 
Camerei Deputaţilor, că în această zi legea lustraţiei va fi 
votată, când se vor împlini douăzeci de ani de la mascarada 
desfăşurată atunci, mai exact alegerile din 20 mai 1990, 
nişte alegeri trucate, din punctul meu de vedere, prin 
mistificarea adevărului despre evenimentele din decembrie 
1989 şi iunie 1990, lumea votând în necunoştinţă de cauză, 
nerealizând că pe cei care îi votează, cei care îi reprezintă, 
cei care se instauraseră în funcţiile de putere imediat 
după alungarea lui Ceauşescu sunt autorii masacrului 
care a urmat după 22 decembrie, diversiunea creată de 
către structurile din eşaloanele doi şi trei ale Partidului 
Comunist, cu ajutorul Armatei, bineînţeles. Au votat, astfel, 
cu criminalii celor peste o mie de oameni ucişi după 22 
decembrie, repet, în necunoştinţă de cauză, în acel moment.

Dar promisiunea aceasta, cum că legea lustraţiei ar 
fi adoptată în data de 20 mai, având semnificaţia pe 
care aţi specificat-o, a venit ca urmare a solicitării 
dumneavoastră?

Da, eu am propus această dată, iar ea a fost însuşită de 
doamna Roberta Anastase şi la întâlnirea cu presa, imedat 
după dezbaterile care au avut loc între societatea civilă şi 
ei, ca legiuitori. Aşteptăm cu interes, mai este o săptămână.

Consideraţi, aşadar, că prin perioada de greva foamei 
pe care v-aţi asumat-o, aţi exercitat o presune asupra 
factorilor decizionali?

Nu doresc să îmi arog nici un merit, ţine de conştiinţă, 
pur şi simplu, şi gestul meu a determinat deblocarea unei 
situaţii, în sensul că această lege ar fi zăcut în uitare pentru 
o perioadă nedefinită de timp.

V-aţi simţit singur de-a lungul protestului 
dumneavoastră?

Nu m-am simţit singur deoarece am primit susţinere de la 
Timişoara, în această primăvară chiar am primit marele 
premiu al Societăţii „Timişoara”, un premiu despre care 
nici nu visam vreodată să îmi fie acordat pentru că el a fost 
înmânat unei serii de personalităţi politice sau publice din 
viaţa românilor, mă refer aici la regele Mihai, la domnul 
Corneliu Coposu, la Monica Lovinescu, la doamna Monica 
Macovei, care pentru mine au o anumită încărcătură 
simbolistică, o anumită greutate. Aşa cum am spus la 
Timişoara, o spun şi acum, nu am înţeles mult timp de ce 
mi-a fost acordat acest premiu, şi, la un moment dat, mi-am 
răspuns, cu o zi înainte să plec la Timişoara: singurul motiv 
pentru care cred că mi se acordă este faptul că mă simt 
de-al lor. Într-adevăr, am fost de-al lor în ultimii douăzeci 
de ani şi voi rămâne de-al lor. Aşadar, meritul adoptării 
legii va fi al iniţiatorilor, al milioanelor de români care au 
susţinut aflarea adevărului şi, după douăzeci de ani, va fi şi 
al celor care o vor legifera.

Care ar fi beneficiarii acestei legi şi pâe cine ar 
prejudicia?

Ea nu prejudiciază nimeni, ea este utilă naţiunii române 
şi, când e vorba de naţiune, nu mai discutăm dacă este 
în defavoarea unuia sau altuia dintre cetăţeni. Cei care 
sunt vinovaţi se vor elibera, vor simţi că şi-au luat 
pedeapsa măcar din punct de vedere moral şi, din 
acel moment, o perioadă de cinci ani trece repede, noi 
am suportat şi suportăm de douăzeci de ani minciuna, ca 
să nu spun că de şaptezeci de ani poporul român îndură 
minciuna, crima şi mizeria din partea unui regim care i-a 
fost impus, a fost exportat aici, în România, din marea şi 
frumoasa Uniune Sovietică. Dacă noi l-am suportat vreme 
de şaptezeci de ani, şi cei care sunt vinovaţi şi încă sunt 
în viaţă, pentru că au slujit un regim ilegitim şi criminal, 
aşa cum e demonstrat şi în raportul asumat de preşedintele 
României, pot suporta  pedeapsa prea blândă ca timp de 
cinci ani să nu aibă acces la funcţii. Eu nici nu o numesc 
legea lustraţiei, este o lege pentru dreptate. Dacă este 
pentru dreptate, atunci nu este anticreştină. unii invocau 
şi acest lucru, că nu suntem creştini şi că nu întoarcem 
şi celălalt obraz. Eu nu îl întorc niciodată. Pentru mine, 
adevărul primează în faţa oricărei forme religioase, 
oricărei doctrine politice. Adevărul nu poate veni decât 
de la Dumnezeu, aşa că nu are sens să invocăm faptul că 
noi am dori răzbunare. Nu ne răzbunăm pe nimeni. Este 
o chestiune morală, este o lege aşteptată, de unii chiar 
şaptezeci de ani, după cum v-am spus, mai avem încă 
persoane de 90 de ani, veterani de război, din fericire mai 
sunt şi asemenea oameni care au rezistat vicisitudinilor 
timpului şi pe care i-a prins întronarea comunismului în 
România la o vârstă fragedă. Măcar unul dacă mai avem 
din acei deţinuţi politici în viaţă, şi acelui om merită să-i 
facem dreptate. 

Varianta integrală a interviului 
pe http://plic09.wordpress.com

ChişinEU − intervenţii poetice
În luna aprilie, Răzvan Ţupa şi poeţii tineri din Chişinău au experimentat o nouă formă a poeticii relaţionale în cadrul 
proiectului ChişinEu. În acest sens, au străbătut oraşul pe trei străzi strategice: Dacia, Moscova şi Calea Ieşilor, străzi care 
formează pe hartă scheletul unei păsări. Tinerii au transformat spaţiul publicitar într-un spaţiu poetic, făcându-şi însemnări 
asupra diverselor enunţuri publicitare, logouri şi denumiri comerciale ca mai apoi, în zilele dedicate sesiunilor de lucru, să 
le implementeze fructuos în texte literare despre fiecare bulevard în parte, cu tematici pe care tot ei le-au decis (amoros, 
gastronomic, economic). Înaintea începerii plimbărilor îndelungate, în spaţii mai mult sau mai puţin cunoscute, pe betonul 
apartamentului deschis, punct de întâlnire, s-au făcut şedinţe de slow poetry, moderate de Alex Cosmescu. În urma acestui 
proiect, participanţii au rămas cu instrumentele poetice mai ascuţite, experienţe noi, dar şi cu multe amintiri frumoase despre 
cum se mai poate face literatura de azi.

„Eu cred că orice 
scriitor poate să 
schimbe pe cineva”
interviu 
cu Răzvan ŢUPA realizat 
de ecaterina BARGAn

Ce te-a impresionat cel mai mult în 
proiectul ChişinEu?

Cel mai mult m-au impresionat oamenii 
cu care am lucrat, pentru că fiecare era 
foarte bine ancorat în lucrurile pe care 
le scria şi avea puterea ca dincolo de 
elementele astea pe care le strângeam 
noi de pe stradă să-şi introducă lucrurile 
personale, iar ca momente, să spunem, 
m-a impresionat cam tot... adică, din 
prima zi, când am venit eu în gară şi 
v-am găsit pe voi pe peron cu două 
plăcuţe, pe una scria răzvan şi pe una 
scria ţupa, pe urmă m-a impresionat 
când ne-a apucat ploaia foarte repede, 
şi cea cu grindină, în faţă la malldova, 
în faţa mall-ului, şi faptul că am ajuns 
pe pod fix când a ieşit curcubeul. M-au 
impresionat foarte multe lucruri, dar cel 
mai mult, felul în care aţi lucrat voi.

Şi cum ţi s-au părut poeţii din 
Chişinău?

Sunt mult mai conştienţi de ei înşişi, 
de fapt nu atât de ei înşişi, cât de ceea 
ce scriu ei. Prin conştiinţă, zic că ar 
trebui să introducă în ceea ce scriu nişte 
lucruri personale.

Dar oraşul... ce ţi-a plăcut şi ce nu ţi-a 
plăcut aici?

Oraşul... eu cred că e în dezvoltare. 
Adică, l-am văzut prima dată acum 
trei ani. Am observat că s-au schimbat 
lucrurile în bine şi în acelaşi timp 
sunt multe care au rămas pe loc, 
adică faptul că voi aveţi acelaşi fel de 
autobuze, care circulă de cincizeci de 
ani, cred că vă încurcă rău, dar pe de 
altă parte, după cum văd eu oamenii 
din Chişinău, cred că atunci când o 
să se mai relaxeze lucrurile, o să fie 
mult mai important decât Bucureştiul 
sau decât alte oraşe... Ştii, când spun 
lucrul ăsta mă gândesc la lucrurile care 
mă surprind, a fost încă şi felul în care 
am văzut copiii din Chişinău, că sunt 
foarte relaxaţi, nu au nicio problemă şi 
îşi văd de treaba lor, n-au nicio treabă 

cu nimic şi se bucură de orice li se 
întâmplă şi sunt foarte curioşi.

Spune-mi ceva despre călătoriile pe 
care le-ai făcut, oraşele care ţi-au 
plăcut mai mult şi ce făceai acolo.

Păi, cel mai mult mi-a plăcut la New 
York, mi-a părut rău că n-am avut 
acolo un proiect de genul ăsta, să 
cartografiem poetic New Yorkul, astfel, 
fiindcă oraşul e plin plin plin de locuri 
în care se întâmplă poezie şi locuri 
despre care ai ce scrie, locuri în care 
poţi să legi peisaje de poeţi celebri. 
Aproape peste tot s-a întâmplat ceva 
legat de poezie, de la generaţia Beat 
până la Garcia Lorca, care s-a dus şi s-a 
plimbat pe acolo, pe urmă mi-a plăcut 
Londra, dar Londra e locul unde poezia 
e foarte slab primită şi poeţii sunt mai 
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Şi cu atelierul de slow poetry         
cum a fost?

slow poetry reprezintă o aplicare a 
principiilor de bază ale mişcării slow 
la poezie. Toată chestia asta poate 
funcţiona în mai multe moduri. Adică 
pornind de la ideea că oamenii sunt tot 
mai grăbiţi încerci să scrii texte care 
să nu le ocupe prea mult timp, care să 
fie suficient de scurte încât să poată fi 
citite afişate în troleibuz de exemplu 
sau undeva pe stradă. În al doilea rând, 
încerci să scrii texte care să merite 
citite, să merite să consume timpul 
oame nilor cărora li te adresezi. Şi în al 
trei lea rând, încerci să scrii texte care 
să le spună ceva oamenilor.  E vorba 
de un aspect foarte important pentru 
mişcarea slow, construirea unor relaţii 
semnificative, bune. De obicei, citim 
un text poetic atunci când el răspunde 
anumitor necesităţi ale noastre, atunci 
când simţim că e despre noi şi pentru 
noi. E un lucru pe care-l are poezia 
slow în comun cu poeticile relaţionale 
de care vorbeşte Răzvan Ţupa sau cu 
utili tarismul lui Adrian Urmanov. Este 
vorba de a încerca să determini care 
sunt necesităţile oamenilor cărora li 
te adresezi, adică să ai un public ţintă 
cât mai clar determinat şi să încerci să 
satisfaci aceste necesităţi ale lor într-un 
text cât mai scurt, eventual afişat în spa ţii 
publice sau publicat în media ne con ven-
ţională, nu neapărat în format de carte. 

Despre ce gen de necesităţi vorbeşti?

Necesitatea de a avea o persoană caldă 
alături, necesitatea de a fi iubit, nece si-
tatea de a fi înţeles, necesitatea de  a fi 

ascultat, de a-ţi construi propria viaţă, 
de a nu-ţi spune altcineva ce să faci, 
de a găsi sens în lucrurile pe care le 
faci... E vorba de nişte necesităţi foarte 
importante pentru fiecare din noi, dar 
de care uităm. Uităm pentru că suntem 
foarte grăbiţi şi, în mare măsură,  slow 
poetry ne aminteşte de asta.

Cum ţi s-au părut participanţii 
la atelier din punct de vedere al 
receptivităţii la ceea ce le-ai propus?

Deşi atelierele erau pe slow poetry, 
ele nu prea erau slow – trebuia să ne 
încadrăm într-un program şi aveam 
destul de puţin timp pentru asta. Aşa 
că am vorbit un pic despre idei, am 
dat câteva exerciţii şi cam atât. Parti ci-
panţii mi s-au părut superfaini, foarte 
deschişi, foarte receptivi, dispuşi să 
experimenteze cu textele proprii, dis-
puşi să încerce să schimbe ceea ce au 
făcut până acum cu scrisul lor. Şi asta 
cred că e cel mai important pentru un 
atelier de poezie.

Cum ţi se pare că s-ar încadra textele 
tale, slow poetry, şi în general, miş carea 
slow în formatul Chişinăului de azi?

Cred că noi încă nu am început să 
trăim în ritmul foarte grăbit al oraşelor 
occidentale. Mişcarea slow în forma 
ei actuală e o chestie importată din 
occident. Şi, în acelaşi timp, au existat 
foarte multe apeluri sau încercări de 
a încetini, să ne gândim de  exemplu 
la budism, care iarăşi presupune 
atenţie la ceea ce faci,  ceea ce se 
cheamă în engleză mindfulness. Sau 
îndemnul latin festina lente. Noi 

tindem acum spre ritmul ăsta foarte 
rapid al occidentului şi e important să 
nu-l adoptăm necondiţionat, pentru 
că occidentalii şi-au dat seama, după 
decenii de cult al rapidităţii, al vitezei, 
că au nevoie de lentoare. Noi suntem 
abia la primele etape ale acestui cult 
şi am putea să-l temperăm cu ajutorul 
mişcării slow.

Vorbeai despre ideea de a conştientiza 
tot ceea ce faci, de a face totul încet, 
de a fi aici şi acum. E nevoie să alegi 
în care situaţii să fii aici şi acum, sau 
întotdeauna trebuie să fie la fel?

Unul dintre lucrurile cele mai impor-
tante e să ai timp pentru a face lucrurile 
încet. În mişcarea slow se vorbeşte 
mult despre a încerca să-ţi minimalizezi 
necesităţile, să reduci totul la necesităţi 
foarte basic, cum ar fi cea de a invita 
prietenii la cină ca să staţi de poveşti, 
de a putea să cumperi mâncare simplă 
pe care s-o pregăteşti împreună cu alţii, 
de a avea relaţii bune şi să poţi reduce 
la minimum timpul de lucru. Dacă ai 
mai puţine necesităţi, atunci poţi lucra 
doar jumătate din timpul pe care îl 
lucrai până acum şi să ai timp să te vezi 
cu cineva, să stai de vorbă, să inviţi pe 
cineva la tine... Adică să reduci ceea ce 
e mai puţin important, pentru a face loc 
şi timp lucrurilor importante.

Varianta integrală a interviului pe 
http://plic09.wordpress.com/
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mult ironici. Eşti poet dacă poţi să faci 
ceva relaxat în poeziile tale la Londra. 
Pe urmă, oraşul din Europa cel mai 
dinamic, aşa, e Berlinul, care seamănă 
foarte-foarte mult cu Chişinăul. E oraşul 
în care lumea e foarte liberă, din colo 
de... oameni, ştii, felul în care gân desc 
ei, mai ales tinerii. Cineva spunea 

despre Berlin că e un oraş 
cu copii fugiţi de acasă. 
E diferit de tot ce credem 
noi despre Germania, e 
oraşul cel mai relaxat, 
oamenii întârzie, ca şi la 
Chişinău... ha ha... Şi poţi 
să vezi lucruri pe care nu 
poţi să le vezi nicăieri 
în altă parte în Europa. 
De exemplu, poţi să vezi 
o clădire întreagă cât 
parlamentul de aici, care 
e locuită doar de artişti şi 
care stau acolo doar cu o 

înţelegere cu primăria.

Cum te-ai apucat de poezie?

Păi, ca să nu înţeleagă mama mea ce 
scriam în jurnal, am început să scriu 
poezie, că mi-am zis că dacă citeşte, 
măcar nu înţelege. A durat foarte mult 
timp până a înţeles ceva.

Ce te face fericit?
Liniştea.

Ce faci când nu scrii?
Citesc... Şi mă uit la filme şi merg şi 
vorbesc cu oameni...

Ai reuşit să găseşti în Chişinău vreun 
loc poetic?
Ooooo... e plin de locuri poetice 
Chişinăul. Uite... pe pod. În faţa 
mallului, pe pod, mi s-a părut foarte 
frumos cum se vede oraşul de jur 
împrejur şi, în acelaşi timp, ai impresia 
că e sub tine o pădure.

Spune-mi un vers care îţi place foarte 
mult, ceva reprezentativ pentru tine...
Am unul de la Mazilescu: „Am inventat 
poezia şi nu mai am inimă”.

Varianta integrală a interviului pe 
http://plic09.wordpress.com/

„Faptul că ceva mi 
s-a părut utopic sau 
irealizabil a fost un 
stimul pentru mine”
interviu 
cu Alex COsMesCU 
realizat de Natalia 
GRAUR 

În cadrul proiectului ChişinEu − 
intervenţii poetice, organizat de 
Răzvan Ţupa şi Asociaţia Oberliht, ai 
moderat câteva ateliere de slow poetry. 
De la ce porneşte această mişcare?

Mi-am zis că o să fac atelierul ăsta 
atunci când Răzvan mi-a propus să 
par ticip la proiect şi mă gândeam cum 
aş putea să mă implic. slow poetry 
porneşte de la ideile mişcării slow, 
care a apărut la începutul anilor 2000 
în Italia. Ideea de bază în slow e că 
noi ne mişcăm într-un ritm mult prea 

rapid şi de foarte multe ori credem 
că pe măsură ce facem mai repede 
un anumit lucru, îl facem mai bine 
– pentru că reuşim să facem mai mult. 
Dar, în momentul în care facem asta, 
pierdem foarte multe lucruri: calitatea, 
pentru că un lucru făcut încet şi atent e 
mai calitativ decât unul făcut în grabă; 
pierdem contactul cu alţi oameni pentru 
că grăbindu-ne nu avem timp pentru 

relaţii bune, semnificative cu cei din jur; 
grăbindu-ne de fiecare dată să realizăm 
cât mai mult, pierdem contactul cu noi 
înşine, pentru că plonjăm în tot felul 
de lucruri despre care ni se spune că 
trebuie să le facem şi uităm, de fapt, 
de necesităţile noastre. Deci mişcarea 
slow propune să faci unele lucruri cât 
mai încet şi cât mai atent, de exemplu 
lectura sau mâncarea sau educaţia. 
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foto: Ecaterina Bargan
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VAsile eRnU

PÎNĂ LA ŞI DUPĂ FESTIVALUL 
Zilele Literaturii Române la Chişinău

Perioada: 19 – 21 mai

Organizatori: Institutul Cultural Român & Centrul Naţional al Cărţii

Co-organizatori: Primăria Municipiului Chişinău, Editura Cartier, Revista Punkt

Coordonator: Vasile Ernu

PÎNĂ LA FESTIVAL

De fapt, prima întrebare de la care pornesc cînd gîndesc un 
astfel de festival e următoarea: ce vreau cu acest festival, 
care e sensul lui? Nu mă interesează să mă scot eu în 
evidenţă sau să fac o „tusovkă-gaşcă” cu amicii scriitori. 
Un astfel de eveniment consumă prea multă energie pentru 
a avea doar nişte plăceri mărunte (care de altfel, nici nu ar 
avea nevoie de atîta mobilizare de resurse). Şi mie oricum 
îmi place să gîndesc pe termen mediu şi lung, pe picior mai 
mare: aşa că e mai bine să facem pe bani puţini şi cu energie 
cît redusă lucruri care să dăinuie mai mult şi să aibă efecte 
mai consistente. Cînd vrei să construieşti un eveniment, şi 
folosesc aici sensul lui prim de „fapt de mare importanţă”, 
atunci trebuie să gîndeşti strategic. 

Sînt cîteva puncte importante pe care am încercat să le 
urmăresc în această schemă: 

a. Mai întîi, cred că astfel de proiecte pot contribui la 
stoparea a cee ce eu numesc „mecanisme de ignoranţă 
şi necunoaştere reciprocă”. Şi asta se face de jos în sus, 
prin construirea de diverse reţele, relaţii între grupuri 
profesionale. Iar scriitorii sînt foarte importanţi în această 
ecuaţie, căci ei crează poveştile şi imaginarul societaţii în 
care trăiesc.

 b. O circulaţie a literaturii vii, actuale, de bună calitate 
din RO în MD şi din MD în RO. (Lista invitaţilor spune 
tot:  Gabriela Adameşteanu, Vladimir Beşleagă, Eugen 
Negrici, Varujan Vosganian,  Doina Ruşti, Dan Lungu, 
Aurelia Borzin, Iulian Ciocan, Constantin Cheianu, Dumitru 
Crudu, Claudiu Komartin, Alexandru Vakulovski, Elena 
Vlădăreanu). E foartre important ca scriitorii să se şi 
cunoască între ei, să aibă legături directe. Dar şi ca aceşti 
scriitori să fie cît mai bine cunoscuţi şi de cititori, presă etc. 
Iar criteriile de selecţie sînt simple: să fie scriitori de limbă 
română, să fie recunoscuţi ca fiind valoroşi indiferent de 
vîrstă şi stil şi să fie activi (cărţi publicate în ultimii ani). În 
fiecare an vor fi alţii.

c. Acest eveniment să facă cunoscuţi în mod special scritorii 
din MD propriului lor public dar şi publicului din RO (e o 
formă de mediatizare importantă).

d. Am văzut că mare parte dintre scriitorii din RO nu prea 
ştiu multe lucruri despre MD, iar după ce vin au poveşti 
foarte frumoase. Atunci, să-i aducem aici şi să-i punem la 
„produs” poveşti, căci la asta se pricep şi asta poate creşte 
„valoarea spaţiului”. Dacă nu le place, nu avem ce pierde, 
căci valoarea spaţiului cultural creşte, oricum, cu de la sine 
putere, fiind mecanisme care se produc automat. Ar mai fi şi 
altele, dar voi reveni cu completări pe parcurs.

e. Să scoatem literatura din zonele tradiţionale moarte, din 
propriul său spaţiu şi să o punem în agora, la îndemîna 
oamenilor cu adevărat vii şi interesaţi de astfel de 
evenimente. Pe lîngă elementul estetic, al calităţii artistice, 
mă interesează impactul educativ şi social-politic pe care 
poate să-l aibă literatura. Mă interesează foarte mult accesul 
la clasa de mijloc şi la tineri.

f. Mă interesează să colaborez cu zonele, grupurile şi mediile 
active din Moldova şi România.

Cred că în mare parte aceste obiective au fost puse în 
aplicare. Mai este însă foarte mult de lucru.

Observaţii

• M-a surprins cu cîtă uşurinţă au preluat mass-media 
din ambele ţări acestă informaţie. E deocamdată la nivel 
superficial, însă e un semn bun. Şi titulatura şi genul de 
eveniment şi invitaţii au atras. Există o deschidere spre acest 
gen de evenimente.

• Presa culturală s-a mişcat mai greoi, dar,pe viitor, va trebui 
să ne gîndim cum o implicăm mai mult pentru a avea şi texte 
de analiză mai ample. Poate un supliment în „Observator 
cultural”, un număr special „Semn”, „Clipa”, „Contrafort”, 
„PLIC” sau „Suplimentul de cultură”.

• Am fost foarte plăcut surprins de trei spaţii sau medii 
foarte active şi profesioniste cu care trebuie să colaborăm 
pe viitor: a. reţeaua de librării & editura Cartier şi echipa sa, 
care a dus greul din partea MD (Gheorghe Erizanu, Emilian-
Galaicu Păun) şi care face o serie de evenimente la librăriile 
lor, deci oamenii sînt deprinşi cu lecturi publice + revista 
Punkt (Angela Braşoveanu); b. echipa de la Universitatea 

din Bălţi (Nicolae Leahu & co.) care au poate cel mai 
viu şi dinamic public de limbă romană şi cu care se poate 
colabora profesionist; c. echipa de la Facultatea de istorie 
şi filo sofie a Universităţii de Stat din Chişinău (Igor Şarov, 
Igor Caşu, Petru Negură) a lăsat o impresie foarte bună, 
iar profesorul Eugen Negrici a fost impresionat de nivelul 
lor de pregătire; d. echipa Lecturi Urbane (Olga Răilean, 
Victoria Rudi, Alexandru Ciubotaru) au fost foarte activi şi 
au reuşit să mediatizeze foarte bine evenimentul şi să aducă 
lume în parc, chiar dacă a plouat puţin, iar oamenii nu erau 
obişnuiţi cu astfel de acţiuni; f. cei de la Departamentul de 
cultură al Municipiului Chişinău (Lucia Culev) au contribuit 
şi financiar şi organizatoric, avînd şi ideea excelentă de 
a finaliza evenimentul cu un concert al formaţiei de jazz 
Trigon; g. colaborarea cu echipele de la „PLIC”, „Clipa”, 
„Semn” şi „Contrafort” pentru sugestii, teme şi moderarea 
evenimentelor; h. colaborarea cu echipa www.privesc.eu 
pentru transmisiunile online, care a lucrat profesionist şi a 
făcut un mare serviciu unui astfel de eveniment.

Cîteva observaţii, nemulţumiri, sugestii:

1. Am mizat pe un public ceva mai mare. E adevărat că a 
coincis cu alte 2 mari evenimente din Chişinău (cum ar fi 
Festivalul internaţional de teatru), studenţii intrau în sesiune, 
iar liceenii erau în examene. Cred că evenimentul trebuie 
plasat în prima jumătate a lunii mai. Va trebui să colaborăm 
direct cu profesorii de la liceele cele mai active din Chişinău, 
de la catedrele de Limbă şi Literatură română. Fireşte, acolo 
unde există deschidere (Catedra de Litere de la Universitatea 
din Chişinău ne-a refuzat într-o manieră brutală). Însă la anul 
cu siguranţă vom face lecturi în licee. 

2. La anul, o zi trebuie dedicată exclusiv oraşului Bălţi, aici 
existînd un viu interes şi un enorm de mare potenţial.

3. Conferinţele profesorului Eugen Negrici au avut poate 
cel mai mare succes, ar trebui continuate aducînd şi alţi 
critici de top.

4. Evenimentele de lectură la Librăria din Centru au avut 
succes (a se vedea seara Doina Ruşti & Dan Lungu, care mi 
s-a părut una din cele mai reuşite de la această categorie. Se 
gaseste pe www.privesc.eu). Şi ele trebuie continuate.

5. Serile de discuţii şi dezbateri au avut un anumit grad 
de dificultate, însă au creat discuţii vii, contradictorii şi au 
fost autentice. Cred că trebuie atent alese temele, de adus 
şi moderatori din afara mediului literar şi să încercăm să 
nu divagăm prea mult. Astfel de întîlniri au toate şansele 
să aibă un efect foarte puternic, chiar şi cînd ne irită sau ne 
deranjează. 

6. Cred că ar mai trebui implicaţi oameni care ar putea ţine 
un workshop pe creative writing sau pe presa culturală, 
precum şi revistele culturale („Dilemateca”, „Observator 
Cultural”, „Suplimentul de cultură”, „PLIC”, „Clipa” etc.) şi 
jurnalişti care ţin rubrici culturale.

7. În mare, modelul primei ediţii trebuie păstrat şi doar 
îmbunătăţit puţin.

8. Au fost prezenţi şi sciitori ruşi, şi chiar cîţiva cititori ruşi 
vorbitori de română, lucru care m-a surprins plăcut.

9. Au fost economisiţi o parte din banii de cazare (care au 
fost returnaţi), iar o bună parte dintre mese au fost achitate de 
Departamentul de Cultură al Municipiului Chişinău.

10. Dan Lungu şi Doina Ruşti s-au cunoscut cu traducătorul 
lor în limba rusă, Oleg Panfil (şi traducătorul meu), care deja 
traduce fragmente din cărţile lor, care vor fi citite în iunie la 
Festivalul Internaţional de Literatură de la Moscova. 

11. Materialul video va fi transformat, montat într-un fil mu leţ, 
pus pe un CD şi va fi disponibil oricui doreşte. Revista la PLIc 
este interesată să-l ataşeze. Dar discutăm pe parcurs.

12. În ultimul moment, am aflat că Gabriela Adameşteanu 
nu mai poate veni, dar nu mai puteam face nimic. În locul 
lecturii Gabrielei Adameşteanu, am făcut o prezentare a cărţii 
profesorului Eugen Negrici, „Iluziile literaturii române”.

foto : Alina Grau
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Mass-media 

Cunosc destul de bine mecanismele şi modul în care este 
prezentat un astfel de eveniment în mass-media din cele 
două ţări. Pentru mine a fost însă o mare surpriză să văd 
cît de mult şi de uşor a preluată informaţia de către mass-
media din cele două ţări. A fost unul din cele mai mediatizate 
evenimente culturale din ultima perioadă (şi urmăresc destul 
de atent acest domeniu). 

Mass-media rusă

Cîteva observaţii:  A preluat cel mai rapid informaţia (tra-
dusă şi prezentată): agenţii de presă, reviste online şi tv. A 
pre zentat materialul pur informativ şi profesionist. Mulţi 
dintre jurnaliştii ruşi cu care am vorbit erau foarte curioşi să 
afle mai multe despre literatura română şi despre români în 
general. Din experienţa mea (o opinie subiectivă, fireşte), 
este mult mai uşor de lucrat cu presa rusă decît cu cea din 
MD sau RO atunci cînd e vorba de relaţiile dintre cele 
două (RO-MD). Nu apar veşnicile suspiciuni şi confuzii. 
Jurna liştii ruşi tratează subiectul fără prejudecăţi, ci pur 
profesionist. Probabil e şi firesc să fie aşa. 

DuPĂ FESTIVAL 

Părerile invitaţilor şi publicului (selectiv):

„Zilele Literaturii Române este unul dintre cele mai semni-
ficative şi bine organizate evenimente la care am participat 
în ultima vreme, iar Basarabia a fost o adevărată revelaţie 
pentru mine.” (Eugen Negrici)

„Când am plecat acum spre Chişinău aveam în minte acel 
Chişinău din primavara lui 2003, mohorât, trist, deprimat. 
Acum nu că lucrurile s-au schimbat esenţial, asta nu am 
de unde să o ştiu, dar cel puţin sper că se îndreaptă spre 
bine. Sunt sigură că Zilele literaturii române la Chişinău 
au reprezentat un eveniment nu doar pentru noi, invitaţii, 
cât şi pentru cei prezenţi în sală, la lecturi şi conferinţe. 
Per sonal, cel mai mult m-au interesat, în afara lecturilor, 
dis cuţiile „intersectate”, în care s-a vorbit despre literatura 
sub comunism în Romania şi în Basarabia, despre literatură 

acum, despre speranţele şi aşteptările scriitorilor, de o parte 
şi de alta a Prutului.” (Elena Vlădăreanu)

„Vorbeam cu un prieten, scriitor german, şi îi spuneam 
eu plin de entuziasm că tocmai mi-a fost publicată o carte 
la Chişinău, că vin acum la Zilele literaturii române la 
Chişinău, că am avut o lansare chiar în librăria asta şi mi-a 
spus râzând: tu trăieşti acum ce am trăit eu în 1990-1992, 
după căderea zidului Berlinului.” (Claudiu Komartin)

„Zilele Literaturii Române la Chişinău au arătat câteva 
lucruri foarte importante: nu există nici o distanţă între 
scriitorii români, chiar dacă există o graniţă stupidă între ei.” 
(Alexandru Vakulovski)

„Evenimentul de la Chişinău a fost organizat în detaliu şi 
s-a bucurat de colaborarea largă a intelectualilor basarabeni. 
Foarte mediatizat, primit cu deferenţă, adică fără exaltarea 
din anii 90, acest festival s-a derulat cu normalitatea pe 
care o are orice întâlnire literară din spaţiul autohton. Se 
poate spune că a fost o conversaţie pe voci diferite, caldă şi 
calmă despre scris şi despre scriitori eliberaţi de sub presiuni 
etnice.” (Doina Ruşti)

„E o schimbare realmente în bine care se simte la Chişinău. 
Iar discursurile lucide privind identitatea literaturii române 
scrise în Moldova ale lui Iulian Ciocan sau Constantin 
Cheianu, Gheorghe Erizanu sau Vitalie Ciobanu m-au 
con vins, încă o dată, că spiritul european poate găsi acolo 
parteneri de dialog veritabili.” (Dan Lungu)

 „Vreau să-ţi spun cu toată sinceritatea şi... ce-o mai fi să fie 
dincolo de  ea, că ai realizat, prin cele trei Zile ale literaturii 
române la Chişinău, un lucru colosal! Mai întâi şi întâi, ai 
doborât, deşi nu integral, deocamdată, zidul de gheaţă care 
exista între, să zicem, nu scriitori, ci între diriguitorii celor 
două uniuni, de la Bucureşti şi Chişinău. Oricum,chiar 
dacă nu au fost prezenţi academicianul preşedinte Cimpoi, 
nici academicianul preşedinte Manolescu, i-am avut pe  
vicepreşedinţi, ceea ce e deja mult. Or,demolarea zidului 
urmează a fi definitivată la ediţiile viitoare... Faptul că 
ai reuşit să-l convingi pe domnul Patapievici să sprijine 
această magnifică acţiune este o dovadă că ai un dar/har ..., 
iar Zilele... par să sugereze ideea că urmează a fi fondată la 
Chişinău o filială a ICR-ului. Ha-ha! Să ne ajute D-zeu s-o 
vedem şi pe asta! Apoi: ni l-ai adus pe dl Vosganian, cam 
ţepos, ce-i drept, dar îl iertăm. Dar cel mai frumos gest pe 
care l-ai făcut este că, în cadrul Zilelor..., l-am cunoscut pe 
dl profesor Eugen Negrici, despre care unii ziceau că ar fi 
un... monstru, fiindcă vrea să demoleze temeliile literaturii 
române, dar care s-a dovedit a fi un om de o mare frumuseţe 
şi puritate sufletească... Aşa l-am cunoscut, cel puţin, eu, 
dar cred că şi toţi cei care l-au ascultat...  Toată admiraţia 
mea pentru Elena Vlădăreanu, pentru Claudiu Komartin, 
Doina Ruşti, Dan Lungu... Una e să citeşti cărţile colegilor 
din ţară, dar contactele personale sunt minunea minunilor!!”  
(Vladimir Beşleagă)

Varianta integrală a materialului 
pe http://plic09.wordpress.com/

foto: Vasile Butnaru
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ecuperarea memoriei pare să fie, în ultima vreme, o temă predilectă a artei româneşti, alimentate, pe de o 
parte, de trecerea a 20 de ani de la „revoluţia”din 1989, iar pe de alta, de manifestările de revoltă de la 
Chişinău din aprilie 2009, la care s-au mai adăugat şi alegerile tulburi de la Bucureşti şi de la Chişinău. 

Această temă a generat naşterea unei puternice atitudini civico-politice cu rezonanţă în mediile artistice. Dacă la 
Chişinău arta radical politică a evoluat destul de mult în ultimii 20 de ani, de la manifestele artistice ale fraţilor 
Esinencu şi până la acţiunile artistului aşa-zis brut Anatol Mătăsaru, în Bucureşti, această evoluţie marchează 
totodată depăşirea mult deplânsei faze „excesiv metaforizante” care a caracterizat discursul artistic şi cultural.

Teatrul a fost prima platformă de rezonanţă, cu piesele mai vechi ale lui Mihai Fusu (A şaptea  cafana), Constantin 
Cheianu (În container), Nicoleta Esinencu (Fuck you europa). La Bucureşti, scena a fost scuturată în decembrie 
anul trecut de „reprezentarea” la teatrul Odeon (din lipsa fondurilor, doar de 2 ori) a documentarului realizat de 
Institutul Internaţional pentru Crimă Politică după „Ultimele ore din viaţa lui Ceuşescu”, în prezenţa răsunătoare 
a generalului Stănculescu. La extrema absolută a performativului, autorii piesei, elveţienii fondatori ai Institutului 
sus-meţionat, au reconstituit pas cu pas celebra înregistrare cu procesul Ceauşeştilor. Deşi actorii s-au plâns că nu li 
s-a permis nici un spaţiu de interpretare, iar realizatorii au pretins că ceea ce fac nu este teatru, ci strict documentare, 
nu se poate nega dramaturgia foarte atentă la nuanţe în piesa propriu-zisă şi subtila contextualizare din proiecţiile 
video la dimensiune naturală, în care actorii refac mărturiile personalităţilor implicate în evenimentele din ‘89 (Ana 
Blandiana, Gen. Stănculescu, Ion Caramitru), în contrapunct cu mărturia unui tânăr timişorean care rememorează 
revoluţia trăită la cei 5 ani pe care îi avea atunci.

La câteva luni, lucrurile avansează cronologic, dar mai ales performativ, cu piesa documentar „Capete Înfierbântate”, 
după un text de Mihaela Michailov şi regizată de David Schwartz, cu proiecţii video de Cinty Ionescu, sunet de 
Cătălin Rulea şi scenografie Adrian Cristea, în care toate cele 7 personaje sunt redate într-un fenomenal maraton 
de Alexandru Potocean. Piesa readuce în conştiinţa publică evenimentele din 1990, cunoscute ca Fenomenul Piaţa 
Universităţii, Golaniada sau Mineriada. Fără pretenţii asumat exhaustive, această piesă este absolut impresionantă 
prin spectrul social pe care îl acoperă: la intrarea în spaţiul îngust de reprezentare, spectatorii pot urmări pe monitorul 
care va servi în timpul piesei drept tablă informativă de date statisco-publicistitice, meciul de fotbal din 1990, pe 
care minerii l-au abandonat pentru a salva Bucureştiul de intelectuali. Prologul este reprezentat de interviurile în 
care trei tineri născuţi în iunie ‘90 redau mai multul sau mai puţinul pe care îl ştiu despre Mineriadă. Personajele pe 
care Alex Potocean le îmbracă aduc şapte unghiuri şi perspective diferite. În interviul de mai jos, Mihaela Michailov 
povesteşte despre acest „fenomen de coagulare civică”, munca minuţioasă de documentare şi metodologia teatrului 
documentar şi necesitatea acestuia.

La numai câteva zile, s-a lansat la Teatrul Act din Bucureşti volumul îngrijit de Andreea Dumitru, chişinău, 7 
aprilie. teatru-document, prezentat în numărul trecut al revistei. (Dacă l-aţi ratat, îl găsiţi pe http://plic09.wordpress.
com/) Lansarea de la Bucureşti a fost urmată de piesa Am eu ce am cu poliţiştii... (Podozritel’noe iebalo), scrisă şi 
regizată de Mihai Fusu şi interpretată de Alexandru Pleşca. La polul opus al capetelor Înfierbântate, această piesă-
documentar reuneşte într-un personaj policrom perspectiva unei întregi societăţi. Versatilul Pleşca aduce în vizorul 
publicului variile faţete ale cetăţeanului dezgolit în faţa autorităţii dar şi ale poliţiştilor când petrecăreţi-ironici, când 
torţionari tirani, pe alocuri descumpăniţi de ingenuitatea sfidătoare a victimei. Interviul cu Mihai Fusu din paginile 
următoare, realizat de Sandu Macrinici, rezumă conceptul dramaturgului exersat în acest gen şi laboratorul creativ 
în care date reale devin date performative.

TEATRU DOCUMENTAR: 
în rolurile principale, mineri şi poliţişti
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capetele Înfierbântate                                
ale teatrului documentar
Interviu cu Mihaela MICHAILOV
realizat de Sanda WATT

Ce caută o piesă de teatru într-o galerie de artă?

Am căutat un spaţiu independent. Mai mult, Centrul de 
Intro specţie Vizuală (CIV) are mai multe proiecte de 
cer ce tare a istoriei recente, grupate sub titlul 1990-2000. 
Chiar înainte de proiectul nostru, CIV a găzduit expoziţia 
Dan Perjovschi S. A. [=Scena de Artă], între pereţii plini 
de cretă ai căreia am şi repetat. Erau chiar şi nişte desene 
cu mineriada, aşa că se poate spune că am repetat într-un 
cadru care a contextualizat foarte bine evenimentul.  Faptul 
că este la doi paşi de Piaţa Universităţii, ne-a ajutat foarte 
mult în reconstrucţia contextului evenimentelor din 13-15 
iunie 1990. CIV este unul dintre spaţiile independente cu o 
impli care civică importantă şi care, dincolo de filtrarea unei 
zone artistice, mizează foarte mult pe reprezentarea spaţiului 
public şi pe reprezentarea unor artişti pe care îi interesează 
relaţia cu spaţiul public. 

Capete Înfierbântate este o piesa de teatru documentar. 
Ce-i aia?

Piesa porneşte de la 40 de interviuri cu actorii sociali ai Mine-
riadei. Ele s-au bazat pe o serie de întrebări pe care le-am pus 
fiecăruia, la care s-au adăugat, bineînţeles, întrebările per so-
na lizate, cu ţintă foarte clară. Fiecare interviu a început cu o 
întrebare despre fenomenul Piaţa Universităţii, ce a însemnat 
în contextul lui iunie ‘90, la câteva luni după revo luţie. Apoi a 
fost o întrebare despre impactul Mineriadei.

De fapt, am mers pe două direcţii de documentare, una de 
interviuri: eu, împreună cu David Schwartz, Cinty Ionescu, şi 
uneori chiar actorul Alex Potocean, ne-am întâlnit cu oameni 
implicaţi direct în evenimentele acelea, Marian Munteanu, 
Miron Cosma, Ion Iliescu, sau cu victimele. A doua direcţie 
de documentare a constat în extrase de presă, imagini de 
arhivă din filmul făcut de Stere Gulea şi Sorin Ilieşiu despre 
Piaţa Universităţii, redate prin proiecţiile video. Aceste două 
dimensiuni funcţionează bine împreună, ai pe de o parte 
per spectiva politică personală a liderilor şi apoi aceste date şi 
sta tistici, care funcţionează ca metatext. 

Cum aţi prelucrat voi interviurile?

După interviuri a urmat o transcriere brută a orelor şi orelor 
de material. Intervenţia autorului în acest tip de demers 
este minimă. Nu umbli deloc la „materialul clientului’’, 
adică preiei cuvintele şi topica pe care le foloseşte. Iar 
după ce le-am transcris fără nici o intervenţie, am încercat 
să le organizăm materialul astfel încât fiecare monolog să 

aibă puncte comune cu celelalte şi să se păstreze coerenţa 
ansamblului, să aibă câteva puncte de stabilitate şi care să 
dea coerenţă întregului. Pe de o parte, am urmărit detaliile 
personale, care să transforme un interviu într-un material de 
teatru. Am căutat să redăm individualitatea celor intervievaţi 
ca să obţinem osatura de personaj, teatralitatea omului care 
vorbeşte, pentru ca publicul să înţeleagă, ah, deci ăsta e ăla. 
Pe de alta, ne-a interesat să vedem cum s-a raportat fiecare 
la Piaţa Universităţii şi care a fost implicarea lui efectivă 
în timpul acelor evenimente. Cum zice Doru Mărieş, de 
exemplu, am stat cincizeci şi două de zile în Piaţă. 

Piesa are 7 personaje. Începe cu un personaj care exprimă 
inocenţa momentului, cu Vlase, solistul de la Zob, care avea 
16 ani pe atunci. El redă zona asta puştească a evenimentului, 
în care la 16 ani te cam laşi dus de val, fără să înţelegi 
prea multe. El spune „mă, parcă ar fi trebuit să plec, parcă 
nu era în regulă...”. Apoi, apare în prim-plan perspectiva 
lui de acum. Dar, pentru un echilibru de viziune asupra 
eve nimentelor, am încercat să nu suprapunem mai multe 
perspective care să meargă în aceeaşi direcţie. De aceea ni 
s-a părut important să avem şi punctul de vedere al lui Ion 
Iliescu, din care reiese felul în care a receptat evenimentele şi 
statementul lui politic. Atât în ceea ce-l priveşte pe el, cât şi 
pe ceilalţi, perspectivele de reacţie sînt extrem de importante 
şi, de asemenea, relaţia politică.

Relaţia politică, în general, cu statul sau cu evenimentele 
de atunci?

Cu evenimentele de atunci şi, automat, cu infrastructura şi tot 
ce înseamnă legătura cu statul, fie că e vorba de 1990, fie de 
2010. Ceea ce se poate vedea după o asemenea documentare 
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este că, aşa cum spune şi Marian Munteanu, există foarte 
multe complicităţi, între cei care atunci ocupau poziţii 
semnificative şi cei care le ocupă acum. 

Ce fel de complicităţi?

Erau legaţi în deciziile pe care le luau şi pe care le iau. Faptul 
că dosarul Mineriadei nu avansează nu e întâmplător. De 
exemplu, cel care se ocupa de toată regionala CFR pe 
vremea mineriadei era Gheorghe Dobre, care a fost ulterior 
numit ministru al transporturilor. Noi am făcut chiar şi 
o hartă a oamenilor implicaţi, din care reiese că sunt în 
continuare activi şi că există legături de adâncime între ei, 
personale sau politice. De aceea, într-un astfel de context, 
e foarte important să vezi şi care sunt repercusiunile pe 
care evenimentul le are astăzi. Adică, în 1990, a existat un 
fenomen de coagulare civică importantă care s-a fracturat 
în cei 20 de ani care au trecut de atunci. Mişcarea de 
protest de atunci a fost asumată la toate nivelurile: studenţi, 
intelectuali, oameni din toate mediile. Dincolo de alte 
efecte negative în planul imaginii, Mineriada a destructurat 
capacitatea de a reacţiona civic. Efectul este o stare de 
pasivitate generalizată.

Când aţi început documentarea? A avut vreo legătură cu 
protestele din Grecia? Cu măsurile anti-criză?

Nu, nici o legătură. Pur şi simplu ni s-a părut că este 
un eveniment public foarte important, relevant civic, şi 
un eveniment foarte puţin exploatat în zona artistică, în 
film sau în artele performative. Ni s-a părut important să 
vedem care erau mecanismele care funcţionau atunci, ce 
a însemnat această mişcare, ce reprezintă ea astăzi. Bun, 
a existat o Mineriadă, a produs enorm de multe victime, 
cineva răspunde pentru ceea ce s-a întâmplat? Ştim că a fost 
închis mai mulţi ani minerul care a încercat să îl decapiteze 
pe Marian Munteanu. Dar există oameni care aveau o 
responsabilitate mult mai mare şi care acum sunt foarte 
liniştiţi. Iar noi? Noi cum ne plasăm?

Cum ne plasăm, ca artişti sau ca cetăţeni?

Ca artişti, dar în primul rând ca cetăţeni, ca spirit civic. Şi 
apoi ca artist, pentru că, până la urmă, lucrăm cu această 
zonă de întrebări. Importanţa unui proiect artistic este dată şi 
de întrebările pe care le lansează şi criza pe care o creează în 
interiorul unui moment.

Da, este foarte radical ce spune Vlase. Nu v-aţi temut că o 
să fiţi acuzaţi de instigare?

Să ştii că ne-am gândit la fragmentul în care spune „ar trebui 
omorâţi cu toţii.” Am discutat cu David [Schwartz], dar până 
la urmă e reacţia unui om care la 16 ani a mâncat o bătaie 
îngrozitoare a rămas traumatizat. Care spune că „rămâi cu 
sechele şi nici mama psihologilor nu te mai salvează”. Este 
reacţia viscerală a unui om care vede că prea multe lucruri 
nu s-au întâmplat de atunci. Tocmai de-asta este important să 
rămână în piesă.

Şi după transcriere cum aţi procedat?

Am luat interviurile transcrise şi le-am organizat 
dramaturgic. Am încercat să vedem care sunt punctele 
importante şi ce se repetă. Când am început să repetăm 
cu Alex Potocean am şi tăiat foarte mult din text. După 
Vlase, un puşti care e luat de val şi bătut, vine Paţurcă, cel 
care a compus imnul Golanilor, care a fost în inima acelor 
evenimente şi care are propria lui viziune... Paţurcă susţine 
că în fenomenul Piaţa Universităţii existau foarte multe 
dedesubturi şi lucruri care nu sunt cunoscute. Dar el îşi 
aminteşte şi partea aia frumoasă, în care lumea se aduna, 
cânta. Sau cearta pe microfon, euforia microfonului. Dar în 
spatele glazurii microfonului, constaţi că sunt, de fapt, nişte 
blaturi destul de tensionate. 

Apoi am grupat liderii: Mărieş, care era atunci vice-
preşedintele Asociaţiei Poporului, acum preşedintele 
Asociaţiei 21 Decembrie; Marian Munteanu de la Liga 
Studenţilor; Miron Cozma, liderul minerilor şi Ion Iliescu. 
Piesa se încheie cu un om care a suferit foarte mult în urma 
acestui eveniment, poetul Mircea Dobrovicescu. El este, în 
piesă, şi reprezentantul fenomenului Măgurele, de care se 
ştie foarte puţin acum. Oamenii erau luaţi de pe stradă şi 
duşi întâi la circa de poliţie, după care la Unitatea Militară 
de la Măgurele, unde s-au întâmplat nişte lucruri absolut 
cumplite, despre care chiar nu s-a vorbit absolut nimic. 
Soţia domnului Dobrovicescu, de exemplu, chiar a câştigat 
procesul împotriva Statului Român la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului. Trebuie să recunosc, la începutul acestei 
documentări nu ştiam mai nimic despre fenomenul Măgurele.

La fel, mulţi au mai comentat că nu ştiau absolut nimic 
despre romii care au fost închişi atunci.

Asta este o altă problemă foarte dură. Iliescu mai spune şi 
acum „am scăpat de ţiganii bişniţari”. Dar romii nu au avut 
nici un fel de implicare în Mineriadă. Mulţi au fost luaţi din 
Rahova, din Ferentari, adică pur şi simplu fără nici o legătură 
cu Piaţa Universităţii.

Alex Potocean în rolul lui Vlase de la Zob: <<ar trebui omorâţi cu toţii>>
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S-a creat o oarecare rumoare la acest moment. Pe de 
altă parte, sunt alte momente în care se râde. Aţi căutat 
momentele comice?

Nu, am încercat doar să redăm autenticitatea fiecărui 
vorbitor. Este o temă extrem de gravă,  răni deschise în 
mentalul românesc, dar nu am vrut ca totul să fie extrem de 
„dark” şi de grav. De aceea nu am scos părţile comice din 
interviuri, ca momentul în care Miron Cozma spune „eu sunt 
ultimul dac din România şi vreau să fiu primul preşedinte 
rocker din România”. 

Este un monolog de o oră şi jumătate, în care Potocean 
face 7 personaje. L-aţi pus serios la muncă. Nu v-aţi pus şi 
problema asta când aţi realizat textul?

Să ştii că nu. Oricum a fost mult mai mult, iniţial. Dar nu 
am vrut să ajungem la intervenţii de tip headlines, ci la o 
imagine complexă a omului care vorbeşte, a raportării la 
evenimente şi a perioadei.

Mergeţi cu proiectul ăsta în altă parte? La CIV aţi avut 5 
reprezentaţii.

Da, vrem să jucăm neapărat la Centrul Naţional al Dansului 
din Bucureşti. O să facem tot posibilul să-l jucăm în zilele 
alea, adică 13-15 iunie. Vrem să mergem cu el la festivalul 
UniDrama de la Târgu Mureş. Avem deja o posibilă invitaţie 
la Turda şi la Cluj. Atât cât o să putem o să-l ducem prin ţară. 

Interviurile de la început definesc miza spectacolului 
vostru? Prin asta încercaţi să spuneţi că nimeni nu mai ştie 
nimic despre Mineriadă? Că nu avem o memorie?

Nu neapărat. Am vrut să vedem cum se situează nişte puşti 
care s-au născut atunci, cât de multe informaţii au ei, de 
unde şi le iau. Cum se recuperează sau mai bine cum nu 
se recuperează evenimentele acestea. Nu ştiu cum trebuie 
prezentate unor copii. Poate mai interactiv, poate ar trebui 
gândite nişte modalităţi în care aceşti puşti să aibă acces la 
ele altfel decât în trei rânduri din manualul de istorie. Poate 
că ar trebui să existe un departament în Ministerul Educaţiei 
care să dea bani unor proiecte care să recupereze performativ 
istoria, nu ştiu altfel, să-i facă mai atenţi mai interesaţi de 
evenimente recente.

Pe de altă parte, zona de teatru documentar este extrem 
de puţin folosită în România. În străinătate, acest gen a 
schimbat, în momente importante, un tip de dinamică, hai 
să spunem, performativă şi socială. În România există un 
decalaj foarte mare între eveniment şi reacţia la eveniment. 
Până la urmă, şi noi am făcut acest spectacol după 20 de ani. 
Desigur am putea spune că, în timp, lucrurile se filtrează mai 
bine în dinamica percepţiei, dar cred că un aspect important 
al demersului nostru este tocmai încercarea de a reduce 
decalajul de reacţie. Şi de a deschide o zonă şi pentru alţi 
artişti.

harta complicităţii

„Am eu ce am cu poliţiştii”, toţi suntem rude 
cu ei, prieteni şi aşa mai departe
Interviu cu Mihai FUSU
realizat de Sandu MACRINICI

Domnule Fusu aţi scris şi aţi montat o piesă despre eveni-
mentele postelectorale din 2009, ce v-a determinat s-o faceţi?

De fapt, este un teatru document, social, politic, cumva aceşti 
termeni sunt legaţi, de mult m-au interesat aceste lucruri şi 
de 7 aprilie am fost în vîltoarea evenimentelor, am fost un 
martor ocular şi ceea ce a urmat după, maltratarea tinerilor 
în comisariate, m-a şocat, am fost impresionat şi am văzut 
în această tortură o faţetă a societăţii noastre. Atunci mi-am 
zis că ar fi bine să fac un spectacol pe această temă, aşa cum, 
cu mai mulţi ani în urmă, în 2001, am creat spectacolul „A 
şaptea kafana”, despre traficul de moldovence în diferite 
zone de conflict armat, în Balcani. Am făcut spectacolul 
bazându-ne pe interviuri, după care a fost creată piesa. 
Acum am vrut să facem acelaşi lucru, m-am întâlnit cu tineri 
care au fost torturaţi în comisariate, am adunat material şi 
planificam să fac un spectacol, să construiesc din interviuri, 
din dialoguri, din mărturisiri, or acest spectacol „am ce 
am cu poliţiştii” este bazat pe un singur interviu, care mi-a 
părut integru pentru că tratează idea relaţiei cu poliţia mai 
larg. El nu vorbeşte doar despre tortură, el vorbeşte despre 
o dependenţă psihologică a societăţii noastre de poliţie, 
despre structurile forţei, vorbeşte despre o întrepătrundere 
a oamenilor legii, despre statul poliţist şi, în plus, o face 
într-o cheie ironică. Iată de ce l-am prelucrat, l-am construit, 
să spunem aşa, ca să se supună legilor dramaturgiei. L-am 
completat cu mici intervenţii din alte interviuri, pentru că am 
vrut să rămână un document, aşa a apărut acest spectacol.

Persoanele intervievate nu se eschivau?

Nu, pentru că aveau încredere în mine. Aveam experienţă 
în lucrul cu oamenii intervievaţi, cum am spus, cu femeile 
traficate, şi am asigurat anonimatul total pentru că atunci 
când cineva acordă un interviu şi vrea ca numele lui să 
nu se ştie, e suficient să-l asiguri că nici un nume din cele 
pronunţate nu vor fi menţionate în textul scris, că însuşi 
numele lui nu e obligat să-l spună. Eu cred că s-a produs un 
lucru mult mai important, 7 aprilie a fost un exemplu, un 
reper, o frontieră, un prag după care societatea noastră nu 
mai este cea care a fost până atunci, oamenii nu se mai tem 
să spună ceea ce cred, în orice caz tineretul.

De ce aţi ales anume această cheie de a scrie, credeţi că 
acest tânăr reprezintă imaginea societăţii?

Nu, nu, nu, nici pe departe. Spectacolul nu place la toată 
lumea, am avut şi foarte multe obiecţii, s-a vrut a se vedea o 

personalitate, un erou în acest tânăr, pe când personajul din 
spectacolul nostru e un tip conformist, el are rude în poliţie, 
el de fapt a colaborat cumva cu ei, le-a cântat pe la petreceri, 
a reuşit să scape de tortură mult mai uşor decât alţi tineri, 
pentru că el are rude în poliţie, deci cumva el nu corespunde 
acelei imagini pe care vrem să ne-o creăm despre eroul, 
revoluţionarul de la 7 aprilie. El este un tip ca toată lumea, 
trebuie să recunoaştem, în orice revoluţie − o spun fără 
ghilimele, acum nu ştii ce înseamnă revoluţie, ce înseamnă 
răsturnare, insurecţie, ştii, sunt foarte mulţi termeni pentru 
a descrie un eveniment ca acesta − în toate participă diferite 
categorii de cetăţeni, sunt oameni care luptă pentru o idee, 
sunt oameni cărora le place să se revolte împotriva sistemului 
indiferent ce sistem susţin, există oameni care n-au ce face, 
cască gura şi participă şi ei, există hoţi care mai fură câte 
ceva, există elemente care vor sa dea la bot poliţiei, există tot 
ce vrei, există pur şi simplu oameni care, atunci când văd că 
se porneşte un val, îi apucă spiritul de turmă şi poate că ăştia 
sunt cei mai numeroşi şi se creează acel eveniment cu zeci 
de mii de oameni care produce schimbarea, dar oamenii care 
participă conştient nu sunt atât de mulţi. De aceea am vrut 
să facem o altă viziune asupra participanţilor, sunt diferite 
categorii, şi acesta este un eveniment al istoriei şi societăţii 
noaste şi nu trebuie nici idealizat, nici stigmatizat, nici 
culpabilizat şi aşa mai departe, am luat un aspect mai ironic, 
mai de viaţă.

Care e mesajul pe care aţi vrut să-l transmiteţi prin ironie, 
de ce aţi folosit-o?

Protagonistul spune singur că Moldova e un stat poliţist, 
Moldova într-adevăr e o ţară atât de mică şi numărul poli ţiş-
tilor atât de mare şi, pe lângă poliţişti, dacă mai punem admi-
nistraţia, serviciile secrete, vameşii, dacă mai punem armata, 
nu există cetăţean în RM care să nu aibă o rudă în aceste 
structuri. Iată de ce la noi este atât de pervers când oamenii 
iau atitudine, aşa se întâmplă în toate societăţile mici, toţi sunt 
rude, prieteni şi aşa mai departe, iată de ce revoluţia descrisă 
prin ochii acestui tânăr e un pic caragialescă.

Cum aţi făcut rost de cântecele care sunt cântate poliţiştilor 
de către protagonist?

Din discuţiile cu băieţii, adică, hai să zic aşa, cântecul final 
a fost cumva reconstituit, în cântecul final fiecare strofă pe 
care el o cântă adresându-se poliţiştilor reprezintă crimele 
poliţiştilor împotriva tinerilor, fie că i-au ţinut în celule şi 
când vroiau apă li se spunea să urineze şi să bea, fie că au 
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trecut prin coridorul morţii, fie că Greceanâi a dat ordin 
poliţiştilor să împuşte. Cântecul ăsta întoarce acţiunile 
poli ţiştilor împotriva lor, deci este inventat pe baza unui 
cântec real şi dezvoltat pe albia evenimentelor nemijlocite, 
ele nu sunt inventate de poliţişti, ci de tânăr, care e un bufon 
al poliţiştilor, care îl susţin. Am descoperit nişte lucruri 
curioase pentru mine, am considerat întotdeauna că regimul 
poliţienesc creat de Voronin e într-un acord perfect cu 
mentalitatea, cu politica, cu principiile lui Voronin, pentru 
că şi el a fost general de poliţie, vine din mediul poliţist, dar 
descopăr că foarte mulţi poliţişti nu se identificau cu Voronin, 
mulţi dintre ei se vedeau ca un fel de castă superioară a 
societăţii şi deseori le plăcea să facă glume, să-l vorbească 
de rău, să se revolte, întotdeauna pe ascuns, niciodată nu 
ajungeau la nişte cerinţe. Toţi erau produsul lui Voronin 
şi beneficiau, era un sistem pervers şi lucrul ăsta se vedea 
din aceste cântece, din întâlnirea personajului nostru cu 
poliţiştii, toţi vin din aceeaşi oală, dar fiecare se crede buricul 
pământului.

Un mesaj pe care aţi vrut să-l evidenţiaţi în această piesă?

Am vrut să evidenţiez că, de fapt, Moldova a fost o societate 
bolnavă în care sistemul administrativ şi poliţienesc au 
pătruns în minţile unor (şi în relaţiile dintre) oameni şi 
cum un tânăr din interior a ştiut să se revolte. Moldova 
are nevoie să se cureţe de această mentalitate, am vrut să 
arătăm transformarea care s-a produs cumva din interiorul 
sistemului. Am vrut doar să reflectăm o faţetă a societăţii 
noastre... când lucrezi la un text legat de evenimentul pe care 
l-ai trăit, e foarte greu să te detaşezi şi să-l vezi dintr-o parte, 
posibil că şi noi am fost prea din interiorul acestui material, 
încercăm să ne distanţăm de acest eveniment şi să-i dăm o 
imagine mai largă, mai filosofică, mai detaşată şi, lucrând la 
mesaj, va deveni şi mai clar.

Cum trăieşte actorul aceste 
lucruri, cum se simte după ce 
joacă rolul?

Alexandru Pleşca e un actor 
care a fost şi el în piaţă, nu e 
deloc străin, nu este un actor 
care încearcă să vadă textul 
doar actoricesc, profesionist, 
artistic, are şi el o viziune a 
evenimentelor, în orice caz îi 
place acest spectacol, ştiu că este 
într-un dialog interior ca actor 
şi ca persoană cu personajul pe 
care îl joacă. Un scriitor lucrează 

cu fantezia, cu pixul, un violonist cu vioara, un pictor cu 
pensula, un actor lucrează cu propriul său corp şi bineînţeles 
că materialul expus prin voce, gesturi, emoţii trăite continuă 
să mai freamăte şi după ce ieşi din scenă. Actorii, după 
spectacol, sunt surescitaţi, continuă să vorbească despre ceea 
ce s-a întâmplat, bineînţeles că le place critica pozitivă, dar şi 
cea negativă e utilă, dacă e potrivită.

Lucraţi la ceva în prezent, poate aveţi proiecte 
asemănătoare?

Cum ţi-am spus, am făcut în primăvară interviuri cu mai 
mulţi tineri, şi acest spectacol este o mică părticică din 
materialul acumulat, am făcut un proiect. Bineînţeles, un 
spectacol cu mai mulţi actori, de proporţii mai mari necesită 
bani, fiindcă, uite, acest spectacol este făcut şezând pe un 
scaun, cu haine de acasă, ţinând pe braţe un acordeon spart 
pe care l-am găsit în recuzita teatrului. Vreau să fac un 
spectacol mai amplu, mai realist, mai naturalist, în care să 
arăt corpurile, trăirile, consecinţele torturii asupra omului, 
nu numai despre 7 aprilie, ci despre violenţă şi tortură 
în societatea contemporană în general. Mă întâlneam cu 
jurnalişti francezi care îmi spuneau: Mihai, nu-ţi face iluzii 
că voi sunteţi deosebiţi − cineva venise din Iran, să vezi în 
Iran ce tortură se practică −, tu crezi că la noi la poliţie băieţii 
prinşi prin cartiere nu sunt zdupăciţi, torturaţi?! Îţi faci iluzii, 
credeţi că voi sunteţi o societate deosebită, sunteţi victime, 
martiri… Este un conflict deosebit care ne-a făcut să ne 
întrebăm de ce există tortură, de ce există violenţă gratuită. 
Oare dacă tineretul ar fi avut supremaţia şi dacă aveau ei să 
prindă nişte poliţişti şi să-i ducă în nişte subsoluri, cum ar 
fi procedat aceşti tineri revoltaţi cu poliţiştii? Altfel? Oare 
cruzimea necesită şi nişte instrumente profesioniste sau 
instrumentele îţi vin pe loc, atunci când vrei să te manifeşti? 
Acea cruzime, tortura le inventezi pe loc? Acestea sunt nişte 
întrebări la care încercăm să răspundem în acel spectacol.

1. “Podozritel’noe iebalo”, foto: Ştefan Esanu

2. Am eu ce am cu poliţiştii... Balada lui Voronin


