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De e, de miscare, de feeling

armură neavând, a continuat să vă 
ia la mişto.
S-a vorbit prea mult despre inteligenţa 
emoţională cum se vorbeşte despre 
statul la coadă, în metrou, şi din nou 
şi din nou, nesuferitele, brumatele 
clape ale contorsionismului în cuvinte 
verde-petrol. E ca şi cum ai sta chiar 
să scrii ceva serios, când ai putea să 
alegi cuvinte de  jos.
Adela privea în ochii spectatorului, 
înodându-şi mâinile într-un ghem 
de emoţii, pe care falangele ei uşor 
asudate le contopeau cu frica de a nu 

 Au ascuns zâmbetele într-o 
farfurie plutitoare şi i-au dat drumul 
pe mare, Într-o discuţie fericită.
Au obosit foarte greu, darămite e 
un dar, şi au continuat să sape, în 
şanţuri plictisite.
Revenindu-v-aţi din moravurile 
ascuţite ale patimii lor,s-au rugat 
pentru descumpănire, pe care au 
cercetat-o într-un cearşaf stropit de 
mătase indigo, nu au ştiut să spună 
nici da, nici nu, şi a rămas în parlando.
V-aţi aglomerat metehne vechi şi 
aiurite în pălăria lui Do major,care, 

Editorial de Mihai Ivaşcu
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avea o poziţie dezavantajoasă.. Acolo, 
în cochetul studio de televiziune…
vezi,  se bruiază transmisia, no?
Acum auzi ce vezi în două bătăi ce-
ai ascultat o dată, repeţi şi te-ntrebi
băi, ăsta o să scrie ceva vreodată?
Imitaţia e un joc alternativ de electroni 
greşind impardonabil în ambrozie, 
nectar şi alte băuturi aromate din 
Dorobanţi.
În prea multe elegii de anotimp 3
s-au hlizit de iluzii obscure, maro, 
toţi 3 câte patru, gândind la clipele 
pare ale globului ocular,
ce se jeleşte grosier la poarta propriei 
sale vineri într-o zi păcătoasă de joi.
Când ratb a plecat din Hotel Cişmigiu 
şi nu ne-a luat şi pe noi.
Apoi au invitat-o şi pe blondină la 
dans, crezând că mişcarea ţine loc 

de aperitiv, şi-au dorit crustacee şi 
Wagner, Chopin, stau duşi, perfect 
impasibili în moartea lor,sperând că 
viaţa buclelor aurii e metafora cerului 
non răsărit.
Ale cărui odioase memorii ne cuprind 
şi pe noi.
Bună seara, jubilee, ferice de tine, 
n-aştept ca să cânt ci redau, tonomat 
mărunţit de erori, doze de e, de 
mişcare, de feeling.
Casa mea de piatră a ameţit.
Ameţeala e şi ea, emoţia reveriei din 
unitatea de frază ce am folosit.

Credite foto:  „Prin ochii umbrei mele – Laura Lucia Mihalca, tenici mixte/ carton

Mihai Ivaşcu
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They hid some smiles in a floating plate and gave them to the sea,
In a happy conversation.
they hardly got tired, let alone it is a gift, but continuing to dig in some bored 
trenches.
Coming back from sharp mores of their passion,
praying for lil’ disconcert.
of which they searched for it in an indigo sprinkled silk sheet,
not knowing to say yes or either no, all remaining untold.
you overcrowd old and silly habits in the hat of major C,
which no having armor at all, continued to make fun of you.
It has been talking too much about the emotional intelligence
like it’s been talking about standing on the line, in the underground,
again and again, unbearable and rimed keyboards,
of the contortionism in the petrol-green words.
It’s like laying and tending to write something serious, when you could have been 
choosing some words downstairs.
Adela was watching from the eyes of the beholder, holding her hands in a ball of 
emotions, of which her sweating phalanges merged with the fear of not having 
a disadvantage position. Right there, in that chic TV studio.
see? The transmission is jamming, right?
now hear what you saw in two beats heard once
repeat and ask yourself
Hey, is he ever going to write something?
Imitation is an alternative game of electrons
Inexcusable ambrosia going wrong, nectar
and other flavoured drinks from Dorobanţi.
In too many elegies from season three,
simpered from obscure illusions, brown, all three cloves four,

Of being, of moving, of feeling

Mihai Ivaşcu, editor
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thinking of the pare moments of the eyeball,
mourning on the gate of his own Friday,
in a sinful day of Thursday.
When RATB left from Hotel Cişmigiu and left us there.
And then invited the blonde to dance,
Thinking that dancing may replace the appetizer,
wishing crustaceans and Wagner and Chopin,
staying perfectly impassible in their own death,
Hoping that the life of golden curls is the metaphor of the non-rising sky,
whose odious memories got us too.
Good evening, jubilee, happy you, I don’t expect to sing,
but I render cut jukebox error, doses
of being, of moving, of feelings.
My stone house dizzied.
Dizziness is there too,
Reverie emotion of the unit I used in the phrase.

Translated by Andreea Iulia Popescu
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 Relaţia cu acest material cu 
valenţe inedite – sticlă - a apărut, ca 
mai toate poveştile frumoase, într-un 
mod întâmplător. La început a fiinţat 
un sentiment ciudat, un amalgam 
de teamă de necunoscut şi în acelaşi 
timp, o mare doză de curiozitate 
referitoare la finalitatea demersului. 
A urmat drumul uneori sinuos, alteori 
încrezător şi lin, dar tot timpul entuziast, 
al căutărilor, respectiv alegerea de 
noi direcţii de cercetare. Şi...constant, 
noi experimente. Rezultatele unor 
experimente au fost prezentate 
în articole ştiinţifice publicate sau 
acceptate spre publicare, obţinându-

se un premiu ştiinţific referitor la 
o metodă de reciclare a sticlei. Pe 
măsura realizării experimentelor, 
sticla îşi dezvăluia noi resurse creative. 
Aparenta sa fragilitate nu făcea decât 
să evidenţieze limbajul spontaneităţii, 
fluiditatea în a umple spaţii noi cu 
volume uneori uşor arcuite, alteori 
cu bruşte şi puternice schimbări de 
direcţie, constând în bucăţi de sticlă 
suspendate într-un nou univers, 
recreat sub acţiunea căldurii şi a unor 
factori-surpriză.
 Când sticla incoloră se bucura de 
prezenţa cromatică a altor fragmente 
de sticlă colorată în masă şi în cazul în 
care exista comuniune între acestea 

Metafore vizuale 
create în sticlă
Un proiect de Camelia

Cogălniceanu

6   |   Proiecte



(exprimat tehnic prin coeficientul 
de dilatare termică), acest nou 
material vitros da naştere la poezii 
de culori desăvârşite sub acţiunea 
temperaturii. Fiecare temperatură, 
fiecare viteză (de încălzire şi răcire) 
şi fiecare timp de staţionare la o 
anumită temperatură, conduce la 
rezultate diferite ale culorilor/formei/
texturii obiectului de sticlă rezultat. 
De aceea, este nevoie de foarte mare 
rigoare în organizarea şi analiza 
continuă a informaţiilor tehnologice 
utilizate în cadrul workshop-ului. Şi 
în același timp, apare sentimentul 
de inefabil al fiecărei experienţe cu 
sticlă prelucrată termic, ştiindu-se 

faptul că este aproape imposibil de 
modelat matematic tehnologia de 
modelare a sticlei datorită numeroşilor 
factori de influenţă ai procesului 
tehnologic. Jocurile de linii de culoare 
şi textură, transpuse în noi forme de 
manifestare spaţială a sticlei, dau 
fiecărui experiment o dimensiune 
uneori cuminte, alteori sălbatică în 
exprimarea unui univers recreat al 
masei de sticlă modelată termic.
 Fiecare obiect de sticlă are 
o experienţă unică de povestit, ca 
rezultat al combinaţiei dintre procesul 
tehnologic şi factorul ”întâmplare”. 
Lucrările realizate din sticlă explorează 
complexa relaţie dintre lumină, 
textură, formă şi culoare, conducând 
la metafore vizuale. Toate lucrările se 
doresc a fi invitaţii adresate privitorului 
în a crea propriile experienţe vizuale.
 Mai multe detalii referitoare la 
creaţiile realizate din sticlă de către 
Camelia şi Irinel Neagu-Cogălniceanu 
se pot obţine urmărind 

www.universul-de-sticla.blogspot.ro.

Camelia Cogălniceanu

Fotografii furnizare de
Camelia Cogalniceanu
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Fotografie realizată de Vlad Eftenie şi publicată cu acordul Alinei Manole.



 Mihai Ivașcu: Plecând de la primul sens al termenului din limba engleză 
Emotion, și anume Emoție, aș vrea să încep interviul prin a vă întreba cum percepeți 
dumneavoastră clasificarea acestuia. Este oare o reacție de intensitate medie, de 
scurtă durată sau presupune un grad mai mare de afectivitate?
 Alina Manole: Emoţia este un act neprelucrat, un răspuns (bazat pe istoria 
dezvoltării personale) la un impuls. Durata ecoului ţine de natura impulsului şi 
de cum se regăseşte acesta în referinţele individuale. 

 Mihai Ivașcu: Continuând prima idee, multe persoane consideră emoțiile ca 
fiind ceva cu o conotație negativă, asociindu-le, inevitabil, cu tracul sau blocajul. 
Permiteți-mi să vă rog să-mi oferiți un exemplu din cariera dumneavoastră în care 
acestea au jucat un rol total opus, poate dându-vă forțe noi sau asigurându-vă 
chiar câștigul.
 Alina Manole: Înaintea fiecărui concert, în faţa oricărui număr de indivizi 
(câteva mii sau 100) am emoţii. Una dintre emoţiile pe care le conştientizez sunt 
cele legate de tipul de reacţie pe care îl va avea comunicarea actului meu artistic 
în cei care vin la concerte: ca toată concentrarea de emoţii personale transferate 

E-motion cu Alina Manole
  sau

Cum se scrie cu şi despre 
oameni frumoşi

Interviu realizat de Mihai Ivaşcu
redactor-şef adjunct

Argument

 Interviul de față își propune să realizeze o scurtă dez-
batere asupra emoțiilor, dar, mai presus de orice, asupra 
modului în care acestea interacționează cu publicul, în 
relația dintre acesta din urmă și artist.
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în muzică ar putea să nu aibă măcar un punct de tangenţă în receptorii de mesaj. 
O alta ţine de faptul că muzica mea este foarte intimă şi devine uneori un act 
personal de mărturisire. E greu să ai o «şedinţă de terapie» cu public, nu? (n.n. 
rade) O alta ţine de chestiuni practice, mai ales când sunt răcită şi când vocea 
este supusă unui alt tip de efort. Uffff, uite cum vorbim noi aici, foarte tehnic! A 
existat o situaţie în care m-am blocat datorită emoţiilor: am uitat linia melodică 
a unui cântec şi nu mi-am mai amintit-o până la final de concert.  Aceasta este 
exceptia, întamplata acum foarte mulţi ani, pe o scenă de cetate medievală. 
În rest...cu cât sunt emoţiile mai mari cu atât creşte nivelul de concentrare. Iar 
când concentrarea îmi este «deranjată» de factori externi...improvizez (n.n. 
zâmbeşte)

 M.I: Piesele dumneavoastră sunt fără dar și poate..emoționante sau 
emoționale?
 A.M: Cântecele pe care le scriu sunt şi efect, pot fi şi cauză a unor emoţii. 
De aceea spun că muzica presupune un permanent schimb de emoţii între omul 
care crează, pornind de la istoria sa emoţională, la cel care le receptează şi le 
interpretează în propria cheie.

 M.I: Cum apreciază publicul această atitudine, acest sentiment de trăire 
profundă, care vă detașează de „artiști” care îşi asigură notorietatea prin metode 
nedemne, respectiv superficiale?
 A.M: Sunt două chestiuni aici. Voi începe cu ultima parte a întrebării 
tale. Nu există metode nedemne, superficiale, de a-ţi asigura notorietatea 
artistică. Există doar un tip de public care se va ralia unui anumit tip de mesaj. 
Cu alte cuvinte, fiecare are publicul pe care îl merita. Al meu (publicul adică) 
este cel mai frumos cu putinţă. Şi nu pentru că e al meu (n.n. râde) ci pentru 
ca e frumos, deştept, citeşte cărţi, trăieşte, îşi recunoaşte păcatele. Mi-e greu 
să fac oricum referire la cei care mă ascultă spunând «public». Asta sună a 
masă de oameni fără contur. Aşa că voi reformula: oamenii care mă asculta 
sunt frumoşi pe dinăuntru, sunt cultivaţi, muncesc şi iubesc până la Lună. Nu 
aş fi putut ajunge la ei cu mesaj de tipul «sunt o stea, sunt a ta” repetate în 
disperare vreme de 3 minute. Dar nici nu aş fi putut să scriu asta.

 M.I: Victor Hugo considera că inimile animate de sentimente puternice 
vorbesc prin însăşi emoţiile lor. Altfel spus, emoţiile ar trăda sentimente. Se 
reflectă aceasta în transpunerea actoricească, sau pe scenă în general? Vă lăsaţi 
„interpretată”?
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 A.M: Să nu uităm că sentimentele sunt emoţii cristalizate, sunt emoţiile 
care rezistă. În rest este o chestiune de imagine. Cei care mă asculta pot înţelege 
din piesele mele orice legat de mine. În general însă, muzica este doar un 
mijlocitor al unei întoarceri către sine. Am momente în timpul concertelor în 
care ma conectez mai puternic la istoria mea personală. Dacă cineva din faţa 
mea e mai conectat la mine decât la propria sa istorie de viata, s-ar putea să 
observe sinceritatea declaraţiilor poetice :)

 M.I: Publicul şi mass media vă admiră farmecul pe care îl apreciază ca fiind 
noncomformist. Putem vorbi despre o emoţie profundă şi complexă care oferă 
expresivităţii dumneavoastră acest colorit bonom şi tânăr?
 A.M: Aşa se zice?! (n.n. râde) Nonconformismul la care faci referire este 
legat în principal de temele cantecelor pe care le scriu. Dincolo de «prieteni 
invizibili» sau «luna patrata», lucruri drăgălaşe şi «normale», deşi sunt excepţii 
de la regulă, există linia roşie a amanţilor, a iubirilor interzise, a poveştilor reale 
de viaţă. Între Îndrăgostire şi Despărţire există universul real despre care, practica 
o dovedeşte, sunt prea puţine de spus. În definitiv, între cele două teme majore 
ale creaţiei universale există certuri, oboseală, plictis, rutină, pericole, facturi, 
un al 3-lea, dorinţe sancţionate social etc. S-a întâmplat să pot scrie/compune 
fix pentru cei care sunt conştienţi de propria lor existenţă relaţională şi de lipsa 
perfecţiunii individului când vine vorba de ...emoţii :)
Cât despre modul în care se vede tipul meu de expresivitate artistică...ei bine, 
înclin să cred că este vorba doar de percepţia asupra celui mai exact dintre toate 
lucrurile care însoţesc prezenţa mea pe scenă: sinceritatea. Toţi poartă măşti, 
asta ştii. Masca între omul-Alina şi artistul-Alina e taaare subţire!

 M.I: În zilele noastre se vorbește tot mai mult despre Inteligența Emoțională. 
Este un subiect interesant, însă dovedește că tindem să transformăm într-un subiect 
științific tot ce ține de fapt, de suflet. Cum găsiți dumneavoastră, ca artist, acest 
fenomen?
 A.M: Nu pot să-ţi răspund ca artist pentru că trezeşti sociologul din mine şi 
toată pregatirea din zona psihologică! (n.n. râde) Trebuie să explicăm şi ştiinţific 
lucrurile care se întâmplă înăuntrul nostru şi care nu sunt de natură somatică. 
«Inteligenţa emoţionala» - iată un concept cu care operează specialiştii pentru 
a defini, pe diferite scale, răspunsul individului în faţa evenimentelor majore de 
natură emoţională din viaţa sa. 
Dacă e să răspund mai simplu - aş avea multe de scris legat de subiectul acesta, 
recunosc - «specializarea» răspunsului emoţional se traduce prin ... maturizare. 
Şi nu ţine de vârsta biologică neapărat.
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 M.I: Sunt muzicieni, români sau nu, pe care, involuntar, îi asociem cu o trăire, 
o emoție, ce predomină în jocul lor artistic. Umire, exuberanță, agonie, bucurie, 
extaz, melancolie, și multe altele..Despre ce emoție este vorba la dumneavoastră?
 A.M: Toate acestea la un loc. Am norocul de a nu fi asociată, din punct de 
vedere artistic, unui tip exclusiv de emoţie. Aceasta se datorează în primul rând 
faptului că includ în muzica mea toate tipurile de reacţii pe care le am sau pe 
care le-au avut oamenii din jurul meu la diferite situaţii de iubire reala. Exemplu 
mic: te-a inşelat iubita? Poţi deveni depresiv, te poţi considera eliberat sau poţi 
aborda chestiunea cu ironie. Iată cum nu am un singur cântec pentru o aceeaşi 
situaţie (n.n. râde) 

 M.I: Unde vă putem găsi toamna aceasta? Pe blog, sau poate la concertul 
din 13 noiembrie, la Hard Rock Cafe?
 A.M: Da, pe 13 noiembrie voi susține un concert pe scena Hard Rock Cafe 
din Bucureşti. Pentru luna decembrie am deja programate câteva concerte 
«standard» şi un spectacol «Joia Păcătoşilor». Detalii sunt pe site-ul www.
alinamanole.ro, pe blogul personal, pe pagina oficială de facebook (facebook.
com/AlinaManoleOficial). Şi, recunosc, deja mă gândesc la concertele de anul 
viitor.

 M.I: Un mesaj pentru cititorii Art Out, care vor fi bucuroși de interviul cu 
dumneavoastră.
 A.M: Eu sper să fie toţi bucuroşi de interviu :) Către voi, cei care aţi citit: vă 
doresc o iubire mare, care să dureze o viaţă întreagă. Şi să nu vă refuzaţi fericirea 
dimineţilor de Luni, când înainte de a vă supăra că începe săptămâna de şcoală 
sau de muncă, puteţi să vă răsfăţaţi puţin. 
Vă mulțumesc.

      Mihai Ivaşcu
 
 

Expressing emotions with
 Alina Manole

or 
How to write about 
‘beautiful people’
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 Mihai Ivașcu: Getting started from the English term, ‘emotion’, I would like 
to ask you how you would define it. Is it a short reaction or it involves rather longer 
affection?
 Alina Manole: Emotions represent a natural reaction, an answer (created 
from our personal development) to an impulse. The impact is felt by each of us 
according to our own personality.

 Mihai Ivașcu: Going deeper into the idea of emotions, people perceive this 
subject as a negative part, being compared to fear or to reluctance. Please, allow 
me to ask from an example of yours, when did emotions play a positive role, maybe 
giving you strength or even leading directly to success? 
 Alina Manole: Before every concert, thinking that I will have in front of 
me hundreds or thousands of people, I become emotional. One of the emotions I 
could think about is what kind of reaction my artistic performance will transmit: 
I think about the fact that, maybe, all my artistic work might not have a common 

Expressing emotions with
 Alina Manole

or 
How to write about 
‘beautiful people’

Short Explanation
 The purpose of this interview is a debate on emotions, but 
most of all on how the public responds to them. It is also meant to 

describe the relationship between the artist and his public.

Mihai Ivaşcu, Junior Head writer
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subject with those who will receive my message. I could also mention the fact 
that my music is quite emotional so it could be described as a sort of confession. 
It is difficult to perform’ a therapy session’ with your public, isn’t it? (She laughs). 
Another type of emotion is when I might become ill and my voice is supposed 
to make a certain effort. Ups, this interview stars to become quite ‘technical’! It 
happened to me once that I could not sing anymore because of my emotions: I 
forgot the rhythm of a song and I couldn’t remember it anymore until the end 
of my performance.  But this is an exception, which has happened to me many 
years ago, on the scene of a medieval town. Besides this…I believe that the more 
I get emotional, the more I get more concentrated. And when I might become 
disturbed, by external means… I just improvise (she smiles).   

 M.I: Your songs, are they considered emotional or rather touching? 
 A.M: The songs that I write can be considered as both a cause and an effect 
for emotions. That is why I can say that music involves a permanent exchange 
between the person who creates music from his own emotional perspective, and 
the person who receives the message and perceives it in his own way. 

 M.I: How does the public receive your attitude, a strong feeling of living your 
own songs, attitude which distinguishes you from other artists, who claim their 
success by immoral methods, respectively superficial?   
 A.M: There are 2 different aspects here. I shall start with the last part of 
your question. There are no such immoral or superficial methods for an artist to 
gain his notoriety. There is only one type of public who will join a certain message. 
In other words, each artist has the public which he deserves to have. Mine (I 
mean the public) is the most beautiful. And not because is my public (laughs) 
but because is a beautiful, smart public; such people are reading books, live and 
admit their own sins. I find it hardly to name those people who listen to me as 
‘my public’. This sounds like a group of people with no shape. So that is why I will 
rephrase: the people who listen to my songs have an internal beauty and ‘love 
to the moon and back’. I could not reach this public with a line like: ‘I am a star 
and I am yours’, repeated many times for about 3 minutes. But neither could I 
ever write such words. 

 M.I: Victor Hugo used to say that good hearts speak from their own feelings. 
In other words, emotions reveal feelings. Is this reflected in the actor’s performance 
or on stage in general? Can the public ‘read you as a book’?
 A.M: We cannot forget that feelings are concrete emotions, which last in 
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time. Besides this part, it is only a question of ‘branding’. Those who listen to my 
songs might understand anything they want about my personality. In general, 
music stands for a self-knowledge. During my concerts, I have moments when 
I recall strongly my own story. If somebody standing in front of me is closer to 
my own story than to his own life, he might notice the sincerity of my poetical 
confessions.  :)

 M.I: Mass-media and the public equally appreciate your charm. Could we 
say that strong and complex emotions give a young and good-tempered air to your 
expressivity?
 A.M: So they say?!(She laughs) I believe that the expressiveness that you 
mention about is related to the themes of the songs I write.  Beyond ‘invisible 
friends’,  ‘ squared moon’ , or ‘ normal ‘, ‘pretty’ things, there is a red line of lovers 
, of forbidden loves, of true stories of life. Between falling in love and breaks up 
there is the real universe, about which, as we can see for ourselves, there is little 
thing to be mentioned.
 After all, between the two major creations of the universe, there are: disputes, 
fatigue, boredom, routine, dangers, bills, a third person, social neglected wishes, 
etc. Speaking about emotions, It happened to me to write songs about those people 
who were conscious about their own relations and about the lack of imperfection 
of the one next to you J Regarding my own way of expressing myself…well, I want 
to believe that it is actually what defines me on stage: honesty. Everybody wears 
masks, you know that.  But the mask between Alina as a person and Alina the 
artist is a very thin one.

 M.I: Nowadays we speak very often about the emotional intelligence. It is 
an interesting subject but it proves actually that we tend to turn into science what 
belongs to the heart. How do you, as an artist, find this phenomenon? 
 A.M: I cannot answer you as an artist because this would reveal the sociologist 
in me and all my psychological side (she laughs). Sometimes, we need to explain also 
from a scientific point of view things that happen to us.  ‘Emotional intelligence’ is 
actually a new concept used by specialists to define our reaction in front of major 
emotional events during our life. 
 If I were to give a more honest answer, I could actually write many things about 
this topic. I admit actually that a true emotional reaction means simply… growing 
up. And it is not really connected to our biological age. 
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 M.I: There are Romanian or international singers whom we tend to associate to 
a feeling, an emotion which is dominant in their artistic act. Amazement, exuberance, 
agony, joy, ecstasy, melancholy and many others… What kind of emotion defines 
you?
 A.M: All these together. I am lucky not to be compared, from an artistic 
point of view to a certain type of feelings. This is due to the fact that I include in 
my music all types of reactions that I have or, that the people around me had, as 
a response to different situations of true love. Small example: did your girlfriend 
cheat on you? You might become depressive, you might feel free or might react to 
this situation with irony. That is why I describe a different situation in each song. 
(She laughs).
 
 M.I: Where can we find? Via your blog or maybe, at the concert on 13th of 
November, in Bucharest?
 A.M:  Yes, the first time when I meet the beautiful people whom I mentioned 
above will be on 13th November at Hard Rock Café in Bucharest. For December, I 
have already scheduled some “standard” concerts and a show - “Joia Pacatosilor”. 
You can find details on my website: www.alinamanole.ro, on my personal blog, 
on my official Facebook page (facebook.com/AlinaManoleOficial). And I admit, 
I’m already thinking at the next concerts for 2015.

 M.I: A message for our ‘Art Out’ readers, who I am sure, will be glad to read 
about you. 
 A.M:  I do hope that they will enjoy this dialogue.  J   To you, who will read 
this interview: I wish you big love, an everlasting love. Do not forget to enjoy the 
happy mood of ‘manic Mondays’, when you could spoil yourselves a bit before 
going to school or to work. 
 
Thank you!

     Translated by Alina-Raluca Pipirigianu
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Lygia Clark, the Abandonment 
of Art (1948-1988)(at MoMA, 

through August 24, 2014)

By Valery Oişteanu
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 This is the first comprehensive 
exhibition in North America of Lygia 
Clark, comprising nearly 300 works over 
a 40-year period, including drawings, 
paintings and sculpture. Curated by Luis 
Perez-Oramas and Connie Butler and 
assisted by Geaninne Gutierrez-Guimaraes 
and Beatriz Rabelo, the show is an 
overdue homage to a multidisciplinary 
artist/”medicine-woman”, a renaissance 
figure who experimented with conceptual, 
wearable body art, healing techniques 
and interactive conversations with the 
spectator.  

Klee, Kurt Schwitters, Kazimir Malevich, 
Theo von Doesburg and Piet Mondrian. 
This survey is organized around three 
key themes: abstraction, neo-concretism 
and, as the exhibit’s title states, the 
“abandonment of art.” 
 Just before the entrance into MoMA’s 
sixth-floor galleries, the visitor is confronted 
with a sign of welcome above the door, 
“The Plane Is the Thickness of Space”, 
and three pieces: a giant photo of Clark 
wearing an eye-patch, her face covered 
in several layers of plastic (“Abyssa l”, 

 A Brazilian, Lygia Clark (1920-1988) 
was a radical innovator, a mid-20th century 
neo-constructivist, neo-concretist and 
participant in the Tropicalia art movement. 
Authenticity was her priority. 
 She began her art studies in Rio de 
Janeiro and then moved to Paris to study 
with Fernand Léger in 1950. Clark became 
part of the Forward Group (formed in 
1953) and signed on to the Neo-Concretist 
Manifesto (1959), fostering the active 
participation of spectators through her 
works. Her influences can be trace to Paul 

mask, 1968), a sculpture of shiny metal 
spiral connecting two stumps of wood 
(“Trepante-Climber, version1”, copper 
and wood, 1965) and a video clip of Clark 
squeezing various plastic bags. All of which 
trigger anticipation for what lies within.
 And what lies within is extraordinary. 
Clark’s first attempt to communicate 
movement and time was through painting 
staircases, spiral ones at first (“Escada”, 
1948/1951), then realistically linear 
stairs as in “Interior” (1951), their design 

20   |   Interviuri şi recenzii



implying movement. Her trajectory of 
development quickly moved to producing 
abstract geometric compositions and, 
later, minimalistic oil paintings that 
extended organically on to the frame 
and vice-versa (breaking the frame obras 
da moldura) and finally ended in the 
practice of art psychotherapy, moving 
from a visual language in the purest form 
to a “language of the body” lived by the 
spectator/participant in an innovative 
attempt to promote inner healing. 

 Clark’s spatial geometric sculptures 
made from cardboard, wood and aluminium 
alloy resemble Bauhaus a la Moholy-
Nagy - multi-objects changing shapes 
to become poly-objects, a biologically 
active design ethos experiments with 
silence and meditation. Clark was an 
architect trapped in an artist body; her 
“Bichos” (“critters” in Portuguese slang), 
for example, are geometric shapes with 
no front or back, vaguely delineated 
creatures constantly being reconfigured. 

 One of the glass displays is devoted 
to “Estruturas de Caixas de Fosforos”, 
a collection of small works assembled 
from matchboxes glued together and 
monochromatically painted with tempera 
in black, red, blue, white or beige, forming 
an architectural project highlighted by a 
surreal contrast in scale and physicality.  
Clark called such activity the “metaphysics 
of the boxes”, some of them opened 
connecting with others in a game of 
modular boxes in negative positive space.

One such critters is a triangle-shaped 
metallic structure, appropriately titled 
“Arquitetura Fantastica” (“Fantastic 
Architecture”, aluminium 1963) another 
one made of round thin aluminium plates 
with gold patina is titled self-explanatory:  
“Relogio de Sol” (Sundial), 1960. 
 In the Tisch galleries, replicas of 
Clark’s first interactive objects await 
visitors on jute-covered tables. Most of 
these works are made of flat triangular or 
circular metal sections attached by hinges 
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and balanced or with sophisticated spiral-
circular spatial composition bursting from 
square boxes. Clunky and awkward, they 
refuse to lie flat but don’t really stand 
up, either. These articulated concrete 
structures become organic and require 
mental and sometime physical input of the 
viewer to be complete in their message 
of mutability. 
 After a car accident that injured her 
wrists, Clark developed also osteoarthritis 
in her hands and began research into art 
as physical therapy, which eventually 
manifested itself in performances in which 
the artist encountered members of her 
audience and placed them into custom-
created mattress and small sacks made 
from plastic and textiles filled with stones, 
marbles and shells, a layer of crushed 
stones packaged in bags and placed upon 
the now horizontal participant.
 From the late 1960s through 
the 1970s, Clark created a series of 
unconventional artworks in parallel to a 
lengthy psychoanalytic therapy, leading 
her to develop a series of therapeutic 
propositions grounded in art. Along the 
way she also became a major reference 
for contemporary artists dealing with 
the limits of conventional forms of art. 
„One day”, she wrote, „I found my reusing 
one of these plastic bags, filling it with 
air; on the outside on one of its angles, 
I put a pebble. When I took the bag in 
both hands and slowly squeezed, the 
stone came out and went into the bag 

edge. I felt a delicious sensation in my 
hands. I felt my body through the touch 
of my hands on the plastic bag. After 
that I was much more erotic” (writings 
by Lygia Clark, 1968-mid-1980s, from 
accompanying MoMA catalog).
 Several of these bags are wielded by 
“facilitators” (museum chosen and specially 
instructed interactive collaborators) and 
museum visitors who are invited to play 
with them, transferring water and shells 
from one bag to the other, feeling the 
sensation of their own bodies reacting 
to the process.
„I filled other bags with air and stones, 
or with water, marbles and stones. 
We apprehend then with touch and I 
continue to think that this is the art for 
the blind. Actually is not longer art, but 
a simple proposition to feel the body” 
(writings by Lygia Clark, mid-1980s, from 
accompanying MoMA catalog).
 The viewer also is invited to improvise 
sculptural, geometrical assemblages and 
to change the configuration of elaborate 
modular sculptures or interlocking mazes 
created by modular pieces. 
 In the fourth-floor gallery, MoMA 
has reproduced Clark’s 1968 installation, 
“The House Is the Body”, which concretized 
many of the artist’s concerns about a 
”libidinal economy”. Viewers are invited 
to navigate through a setting of five small 
rooms imitating artistically the human 
reproductive system. 
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 The first of these rooms is jammed 
with white air balloons, a claustrophobic 
space from which one emerges into a 
corridor bisected with layers of plastic, 
and then heads into a transparent plastic 
amniotic sac, exiting back into the corridor 
that subsequently leads through a “birth 
canal” room lined with distorted mirrors 
and then a final room filled with coloured 
balls and multicoloured strings tied to the 
ceiling, before emerging through a slit into 
daylight. Clark described this installation 
as a locus of fecundity and female fertility, 
a sensorial and immersive environment 
still awaiting proper analysis. In the final 
section of this exhibit I participated in a 
circle of 10 guests creating a giant spider 
web out of interlocking rubber bands 
stretched across our hands and feet, 
creating new patterns as we weaved 
among each other.
 Indeed, the most fascinating side 
of Clark’s art is the experience of so-
called “non-artistic” activity, human 
interaction therapeutically underscored 

with her direction via ready-made props, 
masks, costumes, special glasses and 
visors, all in the name of art therapy. 
All of this makes her present inside her 
concepts, long after her passing, as the 
unquiet ghost of her own retrospective. 
Her message of “the abandonment of 
art”, was very revolutionary and in the 
1960s she meant it - the abandonment of 
production of “commodified art objects” 
for a consumerist society under a military 
junta. Clark largely withdraws in 1977 
from all art circles concentrating on her 
therapeutic practice called “Structuring 
the Self” and receiving clients at her home 
in Copacabana, Rio.
 Never a dull moment, Clark 
shamanistic ritualistic approach to 
healing on one side and educational and 
confrontational impetus on the other are 
reminiscent of Duchamp’s non-retinal 
art for the mind, leaving participants in 
a state of a personal and collective art-
sensorial experience.

Valery Oişteanu
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Fotografie realizată de Alina Uşurelu şi publicată cu acordul Vavei Ştefanescu



Dansul, analizat sub lupa 
instituţionalizării

Interviu realizat de Laura Lucia Mihalca

Vava Ştefănescu – un coregraf excepţional, manager al 
Centrului Naţional al Dansului

 pentru al doilea mandat

 Comunicarea cu Vava Ştefănescu este întotdeauna uluitoare, pentru emoţiile 
şi gândurile care se ţes şi se întrepătrund, pentru profunzimea fiecarei clipe trăite 
şi transmise de către coregraf.
Şi asta pentru că Vava este una din cele mai importante voci ale dansului românesc 
contemporan, activă atât în mediul coregrafic, prin proiecte de neuitat, cât mai 
ales în mediul instituţional, ca manager al Centrului Naţional al Dansului (CNDB).
 Pe 2 octombrie 2014, CNDB a deschis o nouă stagiune, marcând astfel un 
nou mandat managerial, cu o echipă extrem de implicată şi de ambiţioasă, într-o 
societate incertă din foarte multe puncte de vedere.
Despre profunzime şi semnificaţie în dans, despre bucuriile cele mai mari şi 
problemele dansului contemporan aflăm din interviul următor. 

 Laura Lucia Mihalca (L.L.M.): Începuturile sunt cele mai frumoase. Cum 
aţi descoperit dansul şi ce a însemnat el de-a lungul timpului pentru dvs.?
 Vava Ştefănescu (V.S.): Începuturile sunt frumoase… la început; când începi 
a nu-știu-câta oară același lucru nu mai este chiar așa, lucrurile devin mai complexe... 
Am descoperit prima dată dansul când eram mică; am facut școala de balet (Liceul 
G.Enescu pe vremea aceea), dar de-a lungul timpului am tot redescoperit dansul. 
Niciodată nu a însemnat la fel; fiecare redescoperire înseamnă altceva. Azi este legat 
de întrebarea „ce pot aduce formele coregrafice în actualitatea pe care o trăim”    
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  L.L.M.: Exista tentaţia de a alege alt mijloc de exprimare artistică?
 V.S.: Da! „Ou j’allume le feu, c’est ma demeure” spunea un proverb țigănesc. 
Nu e o tentație, este mai mult o necesitate. Prin natura lui, dansul lucrează cu alte 
domenii artistice pentru a fi deplin. Ca orice formă de artă performativă. Cred cu 
tărie că dansul nu trebuie să fie o decorație ci o formă de gândire articulată. De 
aceea, pentru mine, e mai puțin important să cuantific  câtă mișcare pura există 
într-un spectacol, sau la ce alte forme expresive  face corpul-minte apel ca să spună 
ce are de spus. Important pentru mine este să întrevăd un înțeles coerent (și bine 
formulat dacă de poate), poate nedescoperit până atunci. 

 L.L.M.: În înţelegerea artei există diferite etape, în funcţie de vârsta receptorului. 
Credeţi că modalităţile de înţelegere a lumii dansului s-au schimbat în ceea ce vă 
priveşte o dată cu timpul parcurs?
 V.S.: Desigur că modul cum privești lucrurile este o chestiune de maturitate ; 
nu neapărat de vârstă. Dar asta se aplică la toate formele artistice și la viața de 
fiecare zi. În plus, continua poziționare față de contextul în care trăiești este cel 
puțin o condiție să fii viu și acordat cu mersul lumii.    

 L.L.M.: Dansul înseamnă altceva de fiecare dată când vă aflaţi în altă ipostaza: 
coregraf, dansator, regizor, director al Centrului Naţional al Dansului (CNDB)?
 V.S.: Sunt ipostaze diferite care cer responsabilități diferite. Pentru mine, 
diferitele perspective de responsabilitate au, de fiecare dată  o singură referință: 
dansul, cu ceea ce poate el genera în contextul respectiv ; mai exact, calitatea și 
puterea creației în acele contexte.  

 L.L.M.: Cum vedeţi instituția pe care o conduceți în peisajul cultural românesc 
actual?
 V.S.: Încă nu am o imagine completă… A avea viziunea de perspectivă înseamnă 
să știi, pe de o parte, cu ce capital pornește instituția, dar, pe de altă parte, înseamnă 
să știi întrebările la care trebuie să răspundă aceasta. Centrul Național al Dansului 
ar trebui să fie vizibil prin răspunsurile adecvate pe care le dă și să poată purta 
responsabilitatea pentru ceea ce generează în societate. Aștept aceste „întrebări” 
de la toți cei care participă la scena artei contemporane, în special de la artiștii 
din dans. Centrul Național al Dansului este o instituție unică între instituțiile de 
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spectacol; atât prin structură cât și prin ceea oferit ca produs cultural, încă de la 
înființare. Cred că în continuare trebuie să asigure, să contribuie la realizarea acelor 
producții sau proiecte unice și în viitor să devină o instituție de rang național în 
adevăratul sens al cuvântului. 
 L.L.M.: Credeţi că va fi posibilă în viitorul apropiat construirea unui ansamblu 
arhitectural dedicat lumii dansului în România?
 V.S.: Da, cred că e posibil. Cred că este – până la urmă – ceea ce generația 
noastră „de aur” ar trebui să lase în moștenire. O casă a dansului. Nu știu dacă îmi 
vor ajunge cei trei ani de mandat managerial ca să duc la bun sfârșit acest lucru, 
dar sper ca în următorul mandat, viitorul director să nu fie nevoit să lupte pentru 
același lucru. Este esențial pentru dezvoltarea unui întreg domeniu artistic și...da, 
pentru cultura românească. 
 L.L.M.: Care sunt cele mai mari probleme ale dansului contemporan românesc?
 V.S.: Cred că sunt aceleași probleme cu care se confruntă toată România: lipsa 
infrastruturii, a resurselor și a organizării coerente. Dar dincolo de lipsa spațiilor 
de lucru, a scenelor la nivel național destinate spectacolului contemporan, cred că 
una din problemele majore este cea a formării ; a performerului, a dansatorului.   
 L.L.M.: Diferă mult viziunea coregrafilor români de ceea ce se întâmplă 
în vest? Există încă raportarea est-vest, chiar şi în lumea dansului?
 V.S.: Creația de dans contemporan românească este acordată cu ceea ce 
se întâmplă în Europa, sau America. Este foarte versatilă și diversă ca expresie și 
se deosebește poate cel mai clar prin atitudinea critică, prin căutarea de forme 
și dispozitive care să întâlnescă publicul mai ușor. Artiștii români care prezintă 
lucrări în străinătate sunt în general foarte bine cotați. În acest fel de raportare 
cred că e important să vorbim de o diferență importantă: resursele de producție 
și oportunitățile de sprijin pentru producția de dans contemporan (indiferent în 
formă) sunt cu mult mai mari în țările occidentale. Una din misiunile CNDB este să 
găsească acele pârghii și să gândească acele cadre care să ducă la multiplicarea și 
diversificarea producțiilor de dans contemporan. 
  
 L.L.M.: Cât de mult s-a schimbat configuraţia CNDB de-a lungul timpului? 
Care sunt cele mai mari cinci victorii ale instituţiei?
 V.S.: Nu știu la ce vă referiți când spuneți configurație… la numărul de posturi? 
La diversitatea sau numărul producțiilor? Pentru cea de a doua întrebare răspunsul 
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ar fi multiplu : dacă ne gândim de câte ori a reușit CNDB să nu fie desființat tot de 
atâtea ori a repurtat victorii. Dacă ne gândim de câte ori publicul nu a mai încăput 
în sala CNDB – de multe ori – și a trebuit să dublăm programarea unor spectacole, 
sunt tot atâtea victorii.  De câte ori a făcut posibil un proiect sau o producție, de 
câte ori lucrat să aducă la lumină istoria unor personalități din lumea dansului încă 
necunoscute publicului, de câte ori a știut să renască și să fie în actualitate. Prima 
și cea mai importantă victorie este chiar înființarea CNDB în 2004.    
 L.L.M.: Aţi depus candidatura pentru un nou mandat în cadrul CNDB. Ce 
înseamnă acest lucru pentru dvs. şi care sunt principalele obiective pe viitor? 
 V.S.: Obiectivele pe termen scurt ale acestui mandat țin încă de necesități 
imediate: consolidarea instituției a fost pentru anul 2014 un obiectiv nu foarte 
simplu. Redeschiderea dialogului cu Ministerul Culturii, sub patronajul căruia 
se află CNDB a fost de bun augur. Sprijinul pe care l-am primit anul acesta a fost 
foarte important pentru a putea stabiliza echipa de lucru și pentru a putea deveni 
în scurt timp operativi. Obiectivele pe termen lung se configurează în jurul ideii 
de multiplicare. Multiplicare a producțiilor de dans, multiplicare a circulației 
spectacolului de dans la nivel național- adică multiplicarea scenelor pentru dansul 
contemporan, multiplicarea (și eficientizarea) informațiilor despre actualitatea 
lumii dansului contemporan și nu în ultimul rând, multiplicarea oportunităților de 
formare profesională.     

 L.L.M.: Va fi posibilă deschiderea unor filiale CNDB în ţară în următorii 10-15 
ani? Dar înfiinţarea unei publicaţii CNDB? 
 V.S.: Sper ca acest lucru să se întâmple mult mai repede de 10 ani. Eu am un 
mandat pentru 3 ani ; timp în care sper să deschid cel puțin încă două „antene” ale 
Centrului Național al Dansului, chiar dacă nu vor fi filiale cu statut juridic distinct. 
Deja în luna noiembrie dorim să inaugurăm la Cluj ceea ce noi am numit „biroul 
permanent CNDB”. Încercăm să organizăm în spațiul pe care îl închiriem în cadrul 
Fabricii de Pensule, același program pe care îl avem și la sala „Stere Popescu” de 
la București.   
Desigur este necesară și foarte utilă o publicație dedicată dansului contemporan. 
Dar cred că va intra în prioritate abia pentru 2015-2016.  
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 L.L.M.: Aveţi personalităţi din lumea dansului la care vă raportaţi? Dar anumiţi 
manageri culturali a căror activitate şi ale căror demersuri le urmăriţi constant?
 V.S.: Sunt foarte multe instituții sau organizații pe care le urmăresc constant 
începând cu cele care există în România, și chiar dacă nu se ocupă de dans dar se 
ocupă de artă contemporană sau forme culturale actuale. Ar fi multe de enumerat 
aici iar în ceea ce privește lumea dansului lista de personalități ar fi și mai lungă. 
Nu reușesc să țin pasul cu tot, dar mă bucur de fiecare dată când reușesc să fiu 
prezentă. Cred că și ca artist și ca director este o condiție importantă să fii conectat 
la actualitatea culturală. 
 L.L.M.: Există anumite centre de dans cu care doriţi să colaboraţi pe viitor 
în cadrul CNDB? Dar anumiţi artişti pe care doriţi să îi invitaţi la Bucureşti?
 V.S.: Există foarte mulți artiști tineri pecare am dori să-I prezentăm în România. 
Anul acesta ne-am dorit să invităm spectaccole din Cehia, din Marea Britanie…dar 
prioritățile bugetare au fost altele. Pentru cea de a doua ediția a festivalului Like 
CNDB #1 ce va avea loc din nou în luna februarie 2015, avem deja lansate două 
invitații pentru artiştii străini.
Imi doresc foarte tare să putem realiza un proiect mai vechi ce o are în centru pe 
coregrafa franceză Maguy Marin. Fiind vorba de un proiect amplu, ce trebuie pregătit 
cu atenție, cred că ne vom bucura de prezența coregrafei abia spre finalul lui 2015.   

 L.L.M.: Aveți spectacole de care vă simţiţi mai ataşată, din întreg istoricul 
CNDB?
 V.S.: Sunt multe spectacole… ce îmi vine acum în minte este Ciocanul fără 
stăpân  realizat de Florin Fluieraș și Brjnyar Bandlien, în cadrul proiectului „what 
to affirm, what to perform”, sau Iluzionistele Mădălinei Dan… dar ar fi nedrept să 
enumăr unele și să scap din memorie multe alte titluri și mulți artiști. Sunt câteva 
proiecte de anvergură care au fost importante în parcursul CNDB și pe care le-aș 
relua în planul meu până în 2017: Amprenta- un program curatorial deschis unor 
corgrafi deja consacrați, ce se aseamănă într-o oarecare măsură cu ceea ce se 
numește „artiști asociați”, sau Corporealități  - un program de „contaminare” cu 
dansul contemporan deschis tuturor domeniilor artistice sau științelor sociale.   
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 L.L.M.: Dacă dansul ar putea fi transpus pictural, ce ar ilustra pânza? 
 V.S.: Nu știu. În orice caz nu poate fi o singură pânză și nici pânză nu cred ca 
ar putea fi. J

 L.L.M.: Credeţi în puterea de a vindeca pe care o are dansul? 
 V.S.: Nu știu dacă dansul are „puteri” vindecătoare; ca orice artă, mai ales când 
e bine făcută, are un potențial catarctic. Știu însă că dansul în formele lui actuale 
poate fi o plăcere atunci când te inspiră, când te face să descoperi înțelesuri noi, 
sau când îți confirmă idei nespuse… Iar plăcerea… 

 L.L.M.: Cât de importantă considerați că este pedagogia dansului în dezvoltarea 
copiilor şi a tinerilor? Care sunt cele mai importante experimente de dezvoltarea 
creativităţii în acest domeniu în România postdecembristă?
 V.S.: Consider că educația artistică la copii și adolescenți este absolut necesară. 
Educația prin dans, teatru și muzică, arte plastice sau arte vizuale ar trebui să fie 
nelipsite din programele școlilor sau grădinițelor. Există o ofertă relativ bogată de 
cursuri pentru dezvoltarea creativității, sau cel puțin așa sunt numite ; evident că 
eu înclin spre acele tehnici în care creativitatea se naște din resursele, potențialul 
și limitările corpului. Însă eu mai pun preț și pe ceea ce faci cu această creativitate, 
cum o conduci, în ce o integrezi ?  
 L.L.M.: Aş vrea să încheiem în imagini vizuale şi auditive. Care este cea mai 
frumoasă imagine receptată de dvs. până acum? Dar cel mai frumos sunet?

 V.S.: Am numai câteva valori (atât de) absolute, și nu le-aș face publice. Nu 
prea funcționează la mine „cea mai” sau „suprem”. Mă feresc să fac judecăți de 
felul acesta. Există lucruri care îmi plac pentru că se leagă cu ceva personal: o idee, 
o stare, un moment, sau o pură plăcere. N-aș putea să ….absolutizez. 
 L.L.M.: Mulţumesc pentru interviu.
 V.Ș. : Și eu vă mulțumesc și vă așteptăm la spectacole și proiectele CNDB, în 
București și în țară.

Laura Lucia Mihalca
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Vava Ştefănescu – an exceptional choreographer,
Manager for the second term at the National Centre of Dance

 Talking with Vava Ştefănescu is always amazing, because of the emotions 
and thoughts that weave and intertwine, the depth of each moment lived and 
transmitted by the choreographer.

 And that is because Vava is one of the most important voices of the Romanian 
contemporary dance, active both in the choreography environment, but especially 
in the institutional environment, as the manager of the National Centre of Dance 
(CND).

 On the 2nd October, 2014, CND opened new season, thus marking a new 
managerial term, with a highly involved and ambitious team, in an uncertain 
society from many points of view.

 We will find out more about the depth and meaning in dance, the greatest 
joys and problems of the contemporary dance in the following interview.

 Laura Lucia Mihalca (L.L.M.): The beginnings are always the most beautiful. 
How did you discover dancing and what did it mean for you over the years?
 Vava Ştefănescu (V.S.): The beginnings are beautiful… at first; when 
you start time and again the same thing it is not the same anymore, things 
become more complex… I discovered dancing for the first time when I was a 

Dancing, analyzed under the 
magnifying glass of the 

institutionalization
By Laura Lucia Mihalca
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child; a studied at the ballet school (during those times it was called “George 
Enescu” Highschool), but over time I have rediscovered dancing. It was never 
the same; each rediscovery means something else. Today is about the question 
“What can the choreographic movements bring to the actuality that we live in?” 

 L.L.M.: Is there a temptation of choosing another mean of artistic expression? 
 V.S.: Yes! As one Gypsy proverb said „Ou j’allume le feu, c’est ma demeure” 
It is not a temptation, it’s more of a necessity. Through its nature, the dance works 
with other artistic domains/fields in order to be complete. As any other performative 
art. I strongly believe that dancing shouldn’t be seen as a decoration but as a way 
of articulate thinking. This is why, for me, it is less important to quantify how much 
pure movement there is in a show, or to what means does the body-mind relation 
uses so as to tell what it has to tell. For me it is important to envisage a coherent 
meaning (and if possible, well said), perhaps undiscovered before.
 L.L.M.: There are different stages for understanding art, depending on one’s 
age. Do you think that the way you understand the dance world has changed for 
you over the years? 
 V.S.: Of course that the way you see things depends more on your level of 
maturity, not necessarily on you age. But this is a valid statement for art, in general, 
and for everyday life. Moreover, always judging the context you live in is one of the 
conditions of being alive and in touch with the way of the world.
 L.L.M.: Does dancing means something else every time you are in other 
hypostases: choreographer, dancer, director, manager of the National Centre of 
Dance (NCDB)?
 V.S.: There are different hypostases which require different responsibilities. 
For me, the different perspectives of responsibilities have, every time, the same 
reference: dancing, with everything that it can generate in that one context; to be 
more precise, the quality and power of creation in those contexts.
 L.L.M.: How do you see the institution that you lead in the current Romanian 
cultural landscape?
 V.S.: I don’t have a complete image, yet… To have a vision of perspective 
means to know, on one hand, with what capital the institution starts, but, on the 
other hand, it means to know the questions that the institution needs to answer 
to. The National Centre of Dance should be seen through the appropriate given 
responses and to be able to carry the responsibility of what it creates in the society. 
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I expect these “questions” from all of the people who participate in the stage of the 
contemporary art, especially from the dancing artists. The National Centre of Dance 
is a unique institution among the performance institutions (?); both because of 
its structure and because of what it has to offer in terms of cultural product, since 
its establishment. I still believe that it has to contribute, to help in the process of 
creation of productions or unique projects and in the future to become a national- 
level institute, in the true sense of the word.
 L.L.M.: Do you think that it will be possible, in the near future, to build an 
architectural ensemble for the dance world in Romania? 
 V.S.: Yes, I think it is possible. I believe it is- after all- what our “golden” 
generation should leave behind. A house of dance. I don’t know if the 3 years of 
my term will be enough to finish this project, but I hope that, in the next term, the 
future manager won’t be forced to fight for the same thing. It is essential for the 
entire development of the artistic field and… yes, for the Romanian culture.
  L.L.M.: What are the biggest problems of the Romanian contemporary dance?
 V.S.:  I think there are the same problems Romania also has to deal with: 
the lack of infrastructure, resources and coherent organization. I believe that the 
major problem; beyond the lack of workspace, of national stages for contemporary 
performance; is that of training, of the performer, the dancer.
 L.L.M.:  Does the Romanian choreographers’ vision differ too much from 
what it happens in the West? Is there still the East- West comparison even in the 
world of dance?  
 V.S.: The creation of Romanian contemporary dance is on the same wavelength 
with what happens in Europe, or USA. It is, as an expression, very versatile and 
diverse and distinguishes even more clearly through its critical attitude, the search 
of forms and means of making the encounter with the public easier.  Romanian 
artists who present their work over-seas are generally very well received. With 
such a reference I think it is important to talk about an important difference: the 
production resources and supporting opportunities for the contemporary dance 
(no matter what form) are way bigger in the West. One of the goals of NCDB is to 
find those connections and think about the frames that lead to the multiplication 
and diversification of contemporary dance productions.
 L.L.M.: How much did the configuration of the NCDB has changed over the 
years? Which are the most important victories obtained by the institution? 
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 V.S.:  I don’t understand what you are talking about when you say configuration… 
number of jobs? Are you referring to the diversity of the productions or their 
number? For the second question there are many answers: the many times NCDB 
succeeded not be abolished, equals the number of victories it has won. If we talk 
about the many times when its rooms were full and we had to reschedule the shows 
for another representation, are all accomplishments as well.  For how many times 
it has made possible a project or a production, for how many times it has worked 
to show the world the history of some unknown personalities from the world of 
the dance, whenever it knew how to reborn and be in actuality (?). The first and 
the most important victory is actually the establishment of the NCDB, in 2004.
 L.L.M.: You have submitted your candidacy for another term in NCDB. What 
does it mean for you and what are your main goals for the future?  
 V.S.:  My short-term goals for this term are still immediate needs: the 
strengthening of the institution was not a simple goal for the year of 2014. The 
reopening of the dialogue with the Ministry of Culture, NCDB is under its patronage, 
was auspicious. The support we received this year was very important for the 
stabilization of the team and for immediately becoming operative. Our long-term 
goals are configured around the idea of multiplication. The multiplication of the 
dance productions, of the shows in the country- that is, the multiplication of 
the stage of the contemporary dance, the multiplication (and efficiency) of the 
information about the world of the contemporary dance and last, but not least, 
the multiplication of the opportunities for vocational training.
 L.L.M.: Will it be possible to open some branches of NCDB in the country in 
the next 10-15 years? What about setting up a publication of NCDB?  
 V.S.: I hope that it will happen sooner than 10 years. My term lasts 3 years; 
during which I hope I will open two more “antennae” of the National Centre of 
Dance, even though they will not be subsidiaries with the distinct legal status. In 
November, already, we are planning to inaugurate the “permanent office of NCDB”, 
or how we like to call it.  We are trying to organize the space we rented in the 
Paintbrush Factory the same program that we have in the “Stere Popescu” room, 
in Bucharest. Of course, it is very important and useful for the contemporary dance 
to have a publication. But I think it will become a priority in 2015 or 2016.
 L.L.M.: Are there any personalities from the dance world that you relate 
to? What about certain cultural managers whose work and activity you constantly 
follow? 
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 V.S.:  There are a lot of institutions or organizations that I constantly follow, 
starting with those that exist in Romania, and even though they do not deal with 
dancing, but contemporary art or nowadays cultural forms. There are many you 
could list here, and regarding the world of the dance, the list of personalities is 
even longer. I can’t keep up with everything, but I’m glad every time I can be there. 
I think, both as an artist and as a manager, it is an important condition to be in 
touch with the nowadays culture.
 L.L.M.: Are there any specific dance centres that you would like to collaborate 
with in the future? Certain artists that you want to invite in Bucharest?
 V.S.: There are many young artists we would like to introduce in Romania. This 
year, we would like to invite shows from Czech Republic, UK… but our budgetary 
priorities were different. For the second edition of the Like CNDB #1 festival which 
will take place in February 2015, we have already sent invitations for two foreign 
artists. I wish very much to achieve an old project of which centre is the French 
choreographer Maguy Marin. Because it’s a large project, which needs a lot of 
attention, I think we will enjoy her presence only towards the end of 2015.

 L.L.M.:  From the whole history of NCDB, are there any shows that you prefer 
in particular?
 V.S.:  There are a lot… what comes to my mind now is “The Stray Hammer”, 
by Florin Fluieraș and Brjnyar Bandlien, within the project “what to affirm, what to 
perform”, or “The Illusionists” by Mădălina Dan… but it would be unfair to name 
some and miss other names and artists. There are several large projects that 
were important to the CNDB and that I would resume in my plan until 2017: The 
Fingerprint- an curatorial program opened for already renowned choreographers, who 
resembles to some extent with the so-called “associate artists”, or Corporealități- a 
program of “contamination” with contemporary dance open for all areas of artistic 
or social sciences.

 L.L.M.: If the dance were to be made into a painting, what would the canvas 
illustrate? 
 V.S.:  I don’t know. In any case, I can’t be only one canvas and I think it can’t 
be a canvas. 
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 L.L.M.: Do you believe in the healing power of the dance? 
 V.S.: I don’t know of the dance has healing “powers”; as any other art, 
especially when it’s well done, it has a cathartic potential. I do know that dance in 
its actual forms, can be a pleasure when it inspires you, when it makes you discover 
new meanings, or when it gives you untold ideas… And the pleasure… 

 L.L.M.: How important do you think the pedagogy of the dance is in the 
development of children and teenagers? What are the most important experiments 
in this area of developing creativity in post-communist Romania? 
 V.S.: I believe that artistic education in children and teenagers is absolutely 
required. Education through dance, theatre and music, painting or visual arts should 
be always present in the curricula of schools or kindergartens. There is a relative 
rich offer of classes for the development of creativity, or at least this is what they 
are called; I obviously choose those techniques in which creativity is born from 
the child’s resources, potential and body limitations. But I also put a price tag on 
what you do with this creativity, how do you lead it, in what are you fitting it ?
 L.L.M.: I would like us to end this interview with some visual and auditory 
images. Which is the most beautiful image that you perceived up until now? But 
the most beautiful sound?
 V.S.:  I have only a few (so) absolute values, and I wouldn’t make them public. 
“The most” or “supreme” doesn’t really work with me. I am reluctant to make 
such judgments. There are things that I like because they are related to something 
personal: an idea, a mood, a moment, or a pure/simple pleasure. I couldn’t… 
overrate.
 L.L.M.: Thank you for this interview.
 V.Ș. : Thank you as well and I expect you at NCDB performances and projects 
in Bucharest and as well as in the country.

Translated by Alexandra Gogoşaru

36   |   Interviuri şi recenzii



Când ploaia se va opri

Recenzie realizată de Silvia Cazacu

 Spectacolele lui Radu Afrim fac parte din categoria acelora pe care nu le uiţi uşor, 
iar Când ploaia se va opri este unul dintre ele. Atmosfera încărcată, temporalitatea 
discontinuă şi prezenţa peştilor pe scenă sunt doar câteva din elementele care au 
făcut parte din semnătura ”afrimeană”.

 Spectacolul începe cu toate personajele prezente pe scenă, în cuşti, unde par 
să îşi zugrăvească propria poveste. Nu depun straturi de vopsea pe cuşcă, ci depun 
propriile amintiri şi păreri de rău şi aceasta este, de fapt, cuşca pe care şi-o creează. 
Acţiunea sare dintr-un moment temporal într-altul, de la anul 1959 la anul 2039, 
când Gabriel York îşi aşteaptă fiul să îl viziteze, deşi nu s-au cunoscut niciodată. De 
fapt, sunt mulţi Gabriel-i şi Gabriele, fapt ce creează confuzii care sunt elucidate 
până la finalul spectacolului. Când ploaia se va opri începe şi se termină cu toţi 
actorii pe scenă, fac un armistiţiu unii cu ceilalţi şi reuşesc împreună – la masa de 
final – să încheie cercul vicios al amintirilor.

Lucrări de Laura Lucia Mihalca

Interviuri şi recenzii  |   37



 Atmosfera este una plină de regrete şi de praf, un praf care se aşterne peste 
vieţile personajelor, fără ca ele să se poată lupta. Dramaturgul Andrew Bovell a creat 
personaje care vorbesc şi se mişcă parcă fără a avea viaţă proprie, se raportează 
la cei din jur şi nu reuşesc să se introspecteze. Pe scenă se întâlnesc personaje din 
diverse timpuri – Elisabeth Law tânără cu Elisabeth bătrână – mereu în jurul unei 
mese sau în bucătărie. Scenografia semnată de Vanda Maria Sturdza surprinde cu 
măiestrie laitmotivul piesei: peştii. Pentru fiecare act, scenografa a creat un panou 
cu peşti în cutii, panou ce rămâne prezent pe toată durata spectacolului. Ploaia însă 
nu este reprezentată, ci se vorbeşte despre ea; câteodată actorii apar cu hainele 
ude, ploaia fiind, de fapt, un motiv să se adăpostească în casa amintirilor, acolo 
unde trecutul devine prezent, iar viitorul pare să nu existe. 

 Dorinţa de a defini subiectul piesei este una aproape imposibil de realizat, 
pentru că planurile de povestire au tendinţa de a se schimba rapid, la fel şi 
personajele implicate. Totuşi, spectacolul este unul despre trecut, în care audienţa 
poate asista la destine ce nu se pot schimba, care rămân într-un derizoriu tocmai 
din cauza timpului care se opreşte în loc. Spectatorii asistă la mai multe destine 
care se întrepătrund într-o încercare suavă de a face o radiografie, mai degrabă 
decât de a face o panoramare obiectivă a situaţiilor. Actorii întrupează caractere 
obişnuite, fără trăsături specifice, care îşi duc vieţile banale într-un spaţiu marcat 
prin scheletele de peşte. Peştii pot lua diferite semnificaţii, de la marcarea credinţei 
pe scenă la marcarea unui spaţiu ireversibil, un spaţiu al memoriei. Scenografia 
este una simplă, cu câteva obiecte pe scenă care aparţin interiorului unei case: 
scaune, aragaz, masă de bucătărie sau canapea. Totuşi, trebuie punctat faptul că 
scenografia se îmbină perfect cu textul, pentru că în fiecare dintre momentele şi 
discuţiile prezentate apar discuţii despre peşte ca aliment (supa de peşte, peştele 
la cuptor etc.), toate discuţiile fiind cu referire la trecut – şi din nou peştele din 
scenografie devine o marcă a trecutului. 

 Costumele actorilor sunt simple, întocmai ca şi dialogurile pe care le au şi 
care reuşesc să te ţină captiv şi atent la acţiunea de pe scenă. De fapt, singurul 
lucru complex din acest spectacol este însăşi piesa şi temporalitatea discontinuă a 
ei. Aminteam anterior de faptul că acţiunea se desfăşoară între anii 1959 – 2039, 
o perioadă de timp vastă, ai cărei singuri marcatori temporali sunt înşişi actorii, 
fiecărui personaj revenindu-i un singur actor, fără să existe roluri de compoziţie. 
 Spectacolul este o formă de a sonda trecutul de generaţii a unei familii care 
nu se poate împăca cu propriul trecut, fie pentru că nu îl cunoaşte, fie pentru că 
şi-l doreşte altfel. Spectatorii se pot simţi provocaţi de durata unei reprezentaţii, 
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adică două ore şi jumătate, dar şi de salturile temporale pe care le-am menţionat. 
Sfatul meu este ca ei să urmărească atent desfăşurarea evenimentelor, dar să se 
şi bucure de partea vizuală pe care numai Radu Afrim o poate creiona astfel. Ca şi 
în alte spectacole de-ale lui Afrim, oamenii pot înţelege abia la final despre ce a 
fost vorba şi abia atunci pot răsufla uşuraţi. Mai mult, trebuie menţionat faptul că 
familiile pe care acest regizor le pune pe scenă nu sunt unele normale, ci mereu 
au probleme de rezolvat între membrii ei. Ce mi s-a părut interesant la acest 
spectacol este însuşi faptul că este unul circular: toţi actorii apar şi la începutul, 
dar şi la finalul reprezentaţiei. Chiar dacă la final se aşează toţi la aceeaşi masă, 
nu se poate concluziona că şi-au rezolvat problemele dintre ei, ci doar că regizorul 
decide să îi expună din nou. Jocul actorilor este unul foarte bun, probabil de aceea 
Radu Afrim montează atât de des la teatrul din Ploieşti. Atmosfera pe care ei o 
creează este una apăsătoare, în care emoţiile sunt expulzate pe scenă din interiorul 
fiecărui personaj pe care aceştia şi-l asumă. Totuşi, expunerea la astfel de emoţii, 
aşa cum procedează în mod obişnuit regizorul, poate crea un efect de distanţare în 
spectatori, aşa cum se obişnuieşte mai mult în teatrul politic decât în spectacolele 
de acest gen. 

 Când ploaia se va opri este un spectacol creat sub forma unui puzzle care îşi 
ţine spectatorii atenţi la toate schimbările şi personajele care apar. Este un spectacol 
lipsit de aparenţe, unde recuzita se îmbină cu textul piesei şi conturează o lume 
reală, o lume interioară care câteodată poate fi greu de tolerat, greu de confruntat. 
Regia lui Radu Afrim asigură două ore şi jumătate de aliniere cu o realitate pe care 
fiecare dintre noi s-ar putea să o trăiască, o realitate dură, ce uneori pare amuzantă 
prin prisma simplităţii ei. Teatrul Toma Caragiu din Ploieşti prezintă o producţie 
mistică ce îşi ţine publicul captiv pentru a înţelege o lume nu foarte îndepărtată, o 
lume în care s-ar putea să jucăm chiar noi înşine. Spectacolul conţine atât momente 
comice, cât şi momente dramatice care se îmbină perfect, iar acţiunea pare să 
aparţină unui film mai degrabă decât unei reprezentaţii teatrale.

Silvia Cazacu
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Radu Afrim’s plays belong to the category of unforgettable shows and „When the 
rain stops falling” is definitely one of those shows. The charged atmosphere, the 
discontinuous temporality and the presence of fishes onstage are just a few of the 
elements that define Afrim’s style.
The play starts with all the characters onstage being held in cages, where they seem 
to paint their own story. They do not cover the cages with paint, they are exposing 
their personal memories and repentances and that is actually the cage they create. 
The action bounces from one temporal moment to another, from 1959 to 2039, when 
Gabriel York is expecting  his son to visit him, although they have never met each 
other. There are actually many Gabriels and Gabrielles and this leads to confusions 
that are unriddled by the end of the show. „When the rain stops falling” begins and 
ends with the presence of all the actors onstage, making a truce with each other 
and succeeding – at the end of the show – to close the vicious circle of memories.
The atmosphere is regretful and covered in dust, which carpets the lives of the 
characters without giving them  a chance to fight. Andrew Bovell, the playwright, 
has created characters that talk and move like they do not have a life, they relate to 
those around them and cannot succed to introspect themselves. There are characters 
from various periods of time onastage – a young Elisabeth Law and an old Elisabeth 
– always around the table or in the kitchen. The art direction is coordinated by 
Vanda Maria Sturdza and catches the leitmotiv of the play: fishes. For each act, the 
art direction has created a panel with fishes in boxes, panel which remains present 
throughout the show. However, the rain is not represented on stage, but it is talked 
about and sometimes the actors show up wearing soaked clothes, rain symbolising 
a motif to seek shelter in the house of memories, where the past becomes the 
present and the future does not seem to exist.
The desire to define the theme of the play is almost impossible to fulfill because the 
narrative plans have the tendency to change fastly, just like the characters involved. 
Still, the play is one about the past, the audience watching destinies that cannot 
be changed and remain in a state of derisory because they are frozen in time.  The 
audience witnesses many destinies that interpenetrate in a suave trial to go through 
a radiography rather than make an objective panorama of the situations. The actors 
are impersonating everyday characters, without any specific features, that lead 
ordinary lives in a space marked by the skeletons of fishes. Fishes may have different 
meanings, from marking the belief onstage to the designation of an irreversible 
space, a space of memory. The art direction is simple,  with a few objects onstage 
which belong to the interior of a house: chairs, a stove, a kitchen table or a couch. 
However, it has to be pointed out the fact that the art direction blends perfectly with 
the script because in each and every one of the moments and conversations that 

When the rain stops falling
Chronicle by Silvia Cazacu

40   |   Interviuri şi recenzii



are presented show up discussions about fish as food ( fish soup, roasted fish etc.), 
all these discussions referring to the past – thus again the fish in the art direction 
becoming a mark of the past.
The actors’ costumes are simple, mirrored by the dialogues, which enthrall the 
audience to watch attentively the onstage action. Actually, the only complex thing 
is the play itself and its discontinous temporality. I have mentioned before that 
the action takes place from 1959 to 2039, a vast period of time of which temporal 
markers are the actors themselves, every character belonging to one actor, without 
composition parts.
This performance is a way to drill into a family’s past generations, a family that 
cannot make peace with its own past, either because it does not know it or because 
it wishes to be different. The audience may feel challenged by the duration of this 
play, which lasts two and a half hours, but also by the temporal bounces that I 
have mentioned before. My advice is to watch the course of events with heed, but 
also to enjoy the visual part that only Radu Afrim can pencil in like this. Like many 
other plays of Afrim, people can understand only at the end what it is about and 
that is when they can breathe in relief. Furthermore, it has to be mentioned that 
the famillies that this director puts on stage are not normal ones, but always have 
unsolved problemes between its members. What I found interesting to this show 
is its circularity: all the actors appear both at the beginning and at the end of the 
performance. Even though at the end they all sit together at the table it cannot be 
assumed that they solved their problems with each other, but only that the director 
decides to expose them again. The actors’ performances are very good, which is 
probably the reason why Radu Afrim stages the play so often at the theater in 
Ploiesti. The atmosphere that they create is overwhelming and the emotions are 
excluded on the stage from within every character  they assume. Nevertheless, the 
exposure to such emotions, which is the director’s regular approach, may have a 
certain disengagement effect on the audience, a thing that is mostly used in political 
theatre than in these types of shows.
„When the rain stops falling” is a play created like a puzzle which keeps its audience 
concentrated to every change and character that appears. It is a show devoid of 
pretences, where the costumes blend with the screen play and outline an interior 
world which sometimes may be difficult to tolerate or to confront. Radu Afrim’s 
direction provides us with two and a half hours of alignment with a reality that each 
and every one of us may experience, a harsh reality, which may sometimes seem 
funny through the light of its simplicity. Toma Caragiu Theater in Ploiesti introduces 
us to a mystical play that keeps its audience captive in order to understand a not 
so distant world, a world in which every one of us plays a part. The show has both 
comical and dramatic parts that combine perfectly and the action seems to belong 
rather to a movie than to a theatrical representation.

Translated by Andreea Claudia Popa
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Thematic folder



e-Four

Articol de Diana Oprea   

 Ilinca este vânzătoare de lenjerie intimă exclusiv feminină în Charisma, 
complexul modest al unor turcaleţi parveniţi, ce-i drept, greu de mulţumit şi cu 
multe pretenţii în ceea ce priveşte acest post, în definitiv, jalnic. Într-adevăr, nu este 
cea mai nouă afacere pe piaţă, dar nici cea mai veche, de aceea dl. Adrian Barosan 
– cum i se spunea adesea proprietarului printre muritorii de rând – îşi cultivă pe 
zi ce trece firea meticuloasă, că “dom’ne, suntem la început, tre’ să iasă bine, să 
dea mişto la ochiu’ lu’ clientu’”. Şi toată strădania sa chiar începuse să dea roade. 
Sigur, nu era încă “ceva profi”, cum voia el, însă improvizaţia de ici-colo camufla 
cu mult tact situaţia actuală, ajungând să fie clasificat peste nivelul mediocru, mai 
ales că majoritatea clienţilor erau vădit satisfăcuţi de achiziţionarea mărfii, lucru 
ce denota un început promiţător. Singura problemă era numărul mic al membrilor 
personalului, în ciuda efortului de a publica anunţuri în ziare la secţia “jobs” şi a 
cerinţelor de tipul “mai întrebaţi şi voi în stânga şi-n dreapta, poate mai recrutăm 
şi noi oameni muncitori, dornici să scoată un ban cinstit”. Ilinca, pe de altă parte, a 
fost prima care a lucrat aici, la Charisma, interesându-se de interviu şi toate celelalte 
formalităţi de rigoare după vreo două-trei zile de la deschiderea complexului. Nu 
foarte convingătoare, aceasta a fost totuşi acceptată de către dl. Adrian Barosan, 
pe principiul “ce-i de pierdut? Şi-aşa n-avem niciun angajat”.
 Şi, într-adevăr, femeia la vreo 35 ani (nu te aşteptai să aibă mai puţin de 50), 
urâţică, slăbănoagă, vindea chiloţi pe bandă rulantă. Persuasivă, stăpânea tehnica 
de convingere, învăţase toate preţurile pe de rost într-o singură zi, ştia să explice 
croiala şi materialul şi sfătuia clientele cum să îşi aleagă lenjeria intimă potrivită în 
funcţie de ocazie (v-aţi prins, nu?): dimensiuni, temperatura corpului sau culoarea 
părului. Nimeni niciodată nu o văzuse cu părul despletit sau îmbrăcată colorat, motiv 
pentru care legendele cum că s-ar fi născut cu părul strâns în coc şi că nu poate 
vedea decât alb-negru înfloreau în colţuri. Însă, zâmbetul cald pe chipul ei slut o 
făcea să pară simpatică şi sigură de sine, câştigând inimile clienţilor şi admiraţia 
colegilor de muncă. Dar, de fapt…
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 - Ilincuţa!! Ce faci, copil? intră în magazin o brunetă focoasă, cu jeanşi strâmţi 
şi o ie lălâie oranj, agăţându-se de umerii vânzătoarei şi sărutând-o pe ambii obraji.
 - Mona, ce surpriză! Mă bucur că ai venit! Deşi…
 - Deşi?
Ilinca îi aruncă o privire subtilă:
 - …nu cred că eşti aici pentru că ai nevoie de chiloţi…
 - Ce bine mă intuieşti, râse fermecător Mona. Umm… dacă nu poţi vorbi acum, 
te pot suna mai încolo. Sper că nu deranjez.
 - Nu, deloc. Sunt în pauză. Ia spune… ai mai făcut rost de… ştii tu… marfă? 
şopti discret ultimul cuvânt, după ce se asigurase din priviri că nu mai era nimeni 
împrejur.  
 - Asta voiam să îţi spun şi ăsta e motivul pentru care mă aflu aici. Nu mai 
aveam răbdare până diseară. Nu mai fac afaceri cu… genul ăla de marfă.
 - Ce, te-a posedat Maica Tereza? spuse ironic vânzătoarea.
 - Ascultă-mă până la capăt, nu fi proastă, e ceva cu totul nou şi muuult mai 
tare decât alea.
 - Deci nu mai vinzi…de-alea?
 - Nu.
 - Superb. Eu de la cine mai fac rost acum?
 - Ilinca, ascultă-mă.
 - Nu, tu ascultă, Mona. Raiul pe pământ pentru mine stătea în chestiile alea 
roz. Datorită lor uitam de existenţa asta mizerabilă şi mă simţeam specială…
 - Am ceva mai bun, ok? Doamne, încăpăţânată mai eşti. Nu îţi cer decât să 
mă asculţi.
Ilinca făcu un gest de plictiseală şi îi îngădui să vorbească. Mona, cu o discreţie 
înfricoşătoare, scoase din rucsac o plăcuţă de mărimea unui telefon vechi Nokia, 
cu un ecran albastru situat central, înconjurat de patru butoane, fiecare având 
simbolul său: o săgeată în sus, o săgeată în jos, două capete de săgeată pe lateral 
şi cele două linii îngroşate, clasicul semn pentru “pauză”.
 - Super, o telecomandă? Eu de-abia pot să îmi repar televizorul şi tu… schiţă 
Ilinca o expresie dezinteresată.
 - Pentru cultura ta generală, este un e-Four. Şi se spune că e foarte periculos.
 - De ce, prinde canale porno?
 - Nu e o telecomandă pentru televizor, ci pentru controlul propriilor emoţii.
Ilinca desfăcuse ochii şi îşi încordă sprâncenele, prezentând un interes inopinat, 
bolnăvicios.
 - Funcţionează în felul următor: Ai aici patru butoane, unul pentru 
amplificare, unul pentru
diminuare, unul pentru oprire şi unul pentru transfigurare (observând neînţelegerea 
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în ochii femeii), adică schimbarea unui sentiment în opusul său. Tot ce trebuie să faci 
este să apeşi pe unul dintre butoane, să ţi-l lipeşti de piept, deasupra cutiei toracice 
mai exact, et voila – în cinci minute ai rezultatul. Jucăria asta a fost interzisă în 19 
state din Uniunea Europeană, deci dacă ne prinde cineva, am pus-o. Mai mult de 
atât, rişti să devii dependentă, asta dacă nu ţii cont de unica şi simpla instrucţiune 
“a se utiliza maxim o dată la două zile”.
 Asta era. Dumnezeu în sfârşit o vizitase şi era al naibii de generos. Simţea 
că prin acest e-Four putea deţine controlul suprem asupra vieţii sale şi a celor din 
jur. Era o invenţie inedită, de care nu mai auzise şi despre care se exprima hotărât 
că trebuie s-o încerce. Ilinca a început să se drogheze cu cinci ani în urmă, la o 
petrecere la care mersese împreună cu nişte prietene din liceu în club (Mona e 
una dintre ele), ca în vremurile bune, fără bărbatu-său şi, evident, fără băieţelul 
ei de 9 ani. “În glumă” au căzut de comun acord să experimenteze aceste prafuri 
magice despre care se tot vorbea şi tot “în glumă” au căzut de comun acord că se 
simt briliant, „ca şi când milioane de unicorni le-ar băga curcubee în ochi”, şi tot “în 
glumă” au căzut de comun acord să mai vină aici, întrucât următoarea dată avea 
să fie ultima. Pe dracu! Astfel, după atâta experienţă, se obişnuise cu aşa-zisele 
senzaţii noi şi nimic nu o mai poate surprinde, drept pentru care în momentul de 
faţă este o maestră în ceea ce priveşte disimulatul, la care, printre altele, luaseră 
parte şi nişte picături de ochi pe care cheltuise jumătate de salariu. 
 - Pf, uşor. Pot s-o fac.
 - Aşa ai zis şi cu… alea.
 - Arăt ca şi când aş fi vreo… consumatoare?
 - Nu zic că arăţi, ci că eşti una! Doar ai grijă… Ah, atenţie! Era să uit. Dacă 
ecranul evoluează cromatic din albastru spre roşu, eşti ca şi terminată.
 - Spune-mi doar cât costă şi e al meu.
 - E un cadou, îi zâmbi Mona, punându-i fin dispozitivul în mână şi îndepărtându-
se încet. Ne vedem diseară, îi făcu uşor cu ochiul.  
 La vreo două luni după ce începuse acest circ al penetrării Țării Minunilor cu 
ajutorul minţii şi al introducerii de nisip stelar în nări, Paul, soţul Ilincăi, începu să 
bănuiască motivul comportamentului ei ciudat, care consta în stări de oboseală şi 
migrene, ochii presăraţi cu cearcăne şi împrejmuiţi de o roşeaţă sedentară, neglijenţa 
faţă de familie, ieşitul excesiv în oraş. Dată fiind plăcerea cauzată prima oară, femeia 
simţea nevoia de tot mai mult, devenea agitată dacă nu consuma măcar o dată 
pe zi, deprinsese ticuri nervoase. Lipsa de experienţă îşi spunea cuvântul atunci, 
neconştientizând cât de preţioasă este discreţia, cât de pronunţate sunt suspiciunile 
celor din jur şi cât de drastice sunt consecinţele. Fiind la “început de drum”, simţea 
că îşi permite să abuzeze de organismul său sau, cum s-ar spune, “o lua tare din 
prima”, fără a ţine cont de aceste lucruri. Paul, pentru început, credea că îl înşeală, 
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până în seara în care a urmărit-o şi s-a lămurit singur. Ziua următoare deja luase o 
hotărâre: avea să divorţeze de drogata de nevastă-sa fără doar şi poate, nu va lăsa 
ca această făptură mizerabilă să îi infecteze viaţa lui şi, mai ales, a lui Luca, copilul 
lor. Seara – scandal monstru pe care nu are rost să îl detaliez. Se terminase cu un 
“nu sunt scârbit de faptul că te droghezi, deşi îmi vine să vomit ce rahaturi poţi 
băga pe gât. Mă scârbeşte, în schimb, groaznic că nu ai venit şi mi-ai zis: „uite, bă, 
prostule, ce mi s-a întâmplat, ajută-mă să scap de viciu. Îţi urez o viaţă minunată!” 
din partea lui Paul şi cu o uşă trântită în faţa soţiei şi a bagajelor făcute grămadă 
în pragul uşii.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 - Dar iau chestiile astea de mai bine de două săptămâni… Nu ai şi tu ceva mai 
tare?
 - Să zici săru’mâna că îţi dau din astea, nerecunoscătoareo! glumi Mona printre 
versurile melodiei You shook me all night long care se spărgea cu ecou de pereţii 
barului de noapte. Şi oricum, sunt destul de tari, doar că te-ai obişnuit tu cu ele.
Ilinca dădu pastila pe gât cu Green Apple-ul pe care îl comandase.
 - Îmi ţii locul, te rog? Mă duc până la baie. Vezi să nu se atingă careva de 
Green Apple.
 - Stai chill, fugi.
 Ajunsă la toaletă, Ilinca remarcă întinderea de rimel de la coada ochiului, drept 
pentru care cotrobăi prin geantă şi, încercată de un sentiment ciudat, analitico-
persuasiv, dădu de e-Four. Uitase brusc de retuşarea machiajului şi se holbă la aparat 
pentru câteva secunde, întrebându-se dacă ar putea să… În fond şi la urma urmei, 
pastilele îşi păstraseră acelaşi efect, care, pentru ea, deja nu mai rezonează cum 
rezona iniţial. Aşa că, intrând într-o cabină – pentru orice eventualitate – apăsă pe 
butonul de amplificare, după care duse jucăria la piept. “Un minut”, spunea Mona. 
Poate că avea un psihic mai uşor de pătruns sau instabil, dar din secunda în care 
e-Four-ul i-a atins epidermul, simţea în ea o tornadă de mai multe e-uri subjugate 
care se extindeau în tot corpul, care plesneau în orgasme multiple în fiecare celulă, 
care amestecau carnea cu sufletul, devenind din doi ochi siamezi un întreg ciclop 
de culoare. Înfricoşată, dezlipi jucăria de piept, simţea că a fost îmbătată de un nou 
univers disproporţionat. Respira greu, ca şi când ar fi fost prăbuşită de un tsunami 
de astm. Dezechilibrul său apoteotic nu putea fi curmat de mâna ce în zadar se 
străduia să apuce clanţa rotundă, sprijinindu-se de peretele cabinei pe lateral. 
Căzuse fără să îşi dea seama. Nu clipise nicio secundă. Gura se desfăcea într-un râs 
îngrozitor, isteric, masochist, ochii strălucind a roşu demonic.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 - Unde ai fost aseară? Te-am căutat aproape toată noaptea, dispăruseşi fără 
urmă. Eşti ok? întreabă Mona seara următoare, când se plimbau prin centru.
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 - Da, îmi pare rău că nu te-am anunţat, nu mai eram în stare de nimic după 
ce am încercat…
 - Ai încercat? Sub efectul drogurilor?! Tu nu eşti în toate minţile??
 - Vorbeşte mai încet, bine? Uite, cu drăcia asta nu va mai trebui să îmi arunc 
banii pe… pastile din ce în ce mai tari, din ce în ce mai scumpe. Pot rămâne la 
aceleaşi, iar să folosesc chestia asta e cea mai mare binecuvântare.
 - Doar… ia-o mai încet la început, te rog… Anyway, cum a fost?
 - Nu pot descrie în cuvinte. A fost mare. Mare şi puternic. (După o pauză:) 
Şti, mă întreb de ce mi l-ai dat pe gratis, puteai să faci o grămadă de verzişori pe 
urma lui.
 - Neah, este genul de lucru pe care îl dai în schimbul banilor doar clienţilor. 
Tu îmi eşti prietenă de atâta timp… promite-mi doar că îl vei folosi cu cap. Este 
destinat să îţi facă viaţa mai uşoară, nu să ţi-o distrugă.
 - Mulţumesc! zâmbi recunoscătoare vânzătoarea.
 - Ah, e autobuzul meu, scuze. Trebuie să ajung la 8 la o întâlnire de… afaceri. 
Te pup, vorbim.
 - Pa, succes!
 Amintindu-şi că diseară vine taică-su în vizită, se gândi să se oprească la vreun 
supermarket de prin apropiere să îşi mărească garderoba culinară, lucru deloc uşor, 
având în vedere ura pe care i-o purta. Clasica poveste: soţul alcoolic, curvar, agresiv 
şi şomer pe deasupra, din pricina căruia maică-sa se prăpădise când fata avea 17 
ani. După înmormântare, Ilinca fugise de acasă împreună cu Paul, mutându-se 
în apartamentul lui închiriat din Berceni şi nu îl mai văzuse pe taică-su de atunci. 
Primea flori, felicitări şi scrisori în prostie de la el, dar ea nici măcar nu le citea. Între 
timp, auzise că se lăsase de toate viciile, îşi reluase studiile şi ajunsese să lucreze 
la bancă. Povestea nu părea să o impresioneze. Până acum nu îi simţise lipsa şi 
nici nu ardea de nerăbdare să îl vadă. Bătrânul, însă, era pe ducă (avea cancer de 
colon) şi astă-seară urma să se întâlnească, după atâţia ani, cu fiică-sa, cu scopul 
unei discuţii delicate în ceea ce priveşte testamentul. Om al interesului, Ilinca îşi 
zise: „După câte mi-a făcut, măcar atât îmi datorează!.”
 La raionul cu carne de pui, femeia inspectează cu precauţie fiecare fibră din 
fiecare pachet.
 -  Ilinca? se auzi o voce familiară de bariton din dreapta sa.
 Îşi ridică deranjată privirea şi, spre surprinderea ei, era Paul. Paul, singurul om 
pe care îl iubise. Paul, singurul om pe care îl iubeşte. Paul, singurul om pe care îl 
va iubi. De fiecare dată când se ciocnea de el prin cafenele, la patiserii sau în staţia 
de autobuz, se simţea ca o adolescentă care trăia drama iubirii imposibile, inima i 
se topea, pupilele se dilatau. Se bâlbâia, îşi freca mâinile transiprate, se juca prin 
păr, genul acesta de teenager stuff. Nu suporta ca el să-i observe neputinţa de a 
se controla.
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 - Paul! exclamă, încercând să pară indiferentă şi să ascundă tremoloul din 
glas.
 - Mă bucur să te văd aici, chiar voiam să discut ceva cu tine. O secundă, să 
îmi iau căruciorul… voiam doar să verific că într-adevăr eşti tu. 
 Femeia rămase perplex. De unde atâta voie bună şi snappy happy? Ilinca îl vizita 
pe Luca o dată pe săptămână, dar niciodată nu îşi văzuse fostul soţ într-o asemenea 
stare de când i-a dat papucii, iar în preajma ei era rece, tratând-o ca pe nimic mai 
mult decât o simplă cunoştinţă. Dacă era ceva ce ura mai mult decât propriul tată, 
era iubirea ce nu se manifesta reciproc, o făcea să se simtă slăbită. Îl aştepta pe 
Paul să revină cu căruciorul, timp în care gândul îi căzu în buzunarul reliefat de 
forma e-Four-ului. Duse mâna înspre şoldul drept şi o opri brusc la jumătate. “A se 
utiliza maxim o dată la două zile”, îi răsunau pompos cuvintele Monei în cap. „O, 
te rog… îl folosesc acum şi după nu mă mai ating de el o săptămână, big deal…” 
Scoase jucăria, o trase tacticoasă pe piept, apăsă butonul de oprire, simulând un 
scărpinat la nivelul sternului pentru publicul larg care se întâmpla să o mai ochiască. 
Tresări scurt. Se aştepta să fie mai puţin intens decât la procesul de amplificare, 
însă puterea cu care sentimentele i-au fost înghiţite ca de un neant atemporal se 
simţea ca un pumn de gladiator care trântea porţile de la cuştile leilor, după care 
– un blanc adânc de alb radiant. 
 - Deci unde rămăsesem? se întoarse Paul.
 - De unde aş putea să ştiu dacă nu mi-ai spus? răspunse Ilinca cu o supradoză 
deranjantă de raţiune. 
 - Umm… ok… se lăsă bărbatul surprins. Ştii, Luca a terminat clasa a VIII-a.
 - Ştiu.
 - S-au afişat rezultatele şi are media generală peste 9. A intrat la liceul pe care 
şi-l dorea de când era o mână de om, e în culmea fericirii, povestea cu gesticulări 
ample, entuziasmat.
 - Evident că e fericit, Paul. Stă în natura umană să trăieşti o astfel de emoţie 
în momentul în care treci printr-o reuşită de genul acesta. Nu mă surprinde.
Paul mări ochii.
 - Tu nu te bucuri pentru el?
 - Sigur, mă bucur, doar că nu mă surprinde ce îmi povesteşti tu aici, ţi-am 
zis. Mă aşteptam ca el să intre la liceul acela. Ce vrei acum, să mă dau cu capul de 
pereţi?
 - În fine… se întamplă cumva ceva cu tine?
 - De fapt, nu pot să mă hotărasc între pulpe şi piept.
 - Vorbesc serios.
 - Ţi se pare că râd?
 Paul se încruntă şi îşi încordă buzele într-un surâs de suspiciune. 
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 - Ideea e… vrei să vii poimâine la cină? Adică duminica asta. Cred că s-ar 
bucura să îi fii alături în acest moment.
 - Mi-e indiferent. A trecut printr-atâtea şi fără ajutorul meu. Dar vin, cum să 
nu!
 - Ok… ne… ne vedem… pe la 7, duminică… spor la… cumpărături, pa. 
 Paul vorbea printre funii groase de respiraţie şi, când plecă, îşi mai întoarse 
capul la răstimpuri. Când ajunse la casa de marcat, efectul e-Four-ului se pierduse, 
iar Ilinca se simţi triumfătoare, sufletul arzându-i a glorie şi revanşă. În sfârşit, 
se putea comporta ca un adult în preajma fostului soţ, fără a avea resentimente 
stupide.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 - Ce face fetiţa mea? zâmbi Mircea cu ambii ochi, care, măsurând-o cu ardoare 
pe Ilinca, trădau la baza genelor o urmă lăsată de nostalgie.
 - Tată, mă bucur atât de tare să te văd! Te-ai mai îngrăşat, arăţi mult mai bine 
faţă de cum te ştiam! îl îmbrăţişă femeia entuziastă, pocnindu-i dinţii de la zâmbetul 
întins până la pomeţi.
 Mircea se simţea ca un geam spart, la contactul cu ea. Nu geam spart din 
pricina falsurilor unui afon, ci din pricina unei acute, înfloritoare, impresionante, de 
soprană profesionistă. Se aştepta să fie luat la rost “câţi bani îmi rămân?”, după care 
să fie dat afară în şuturi ca ultimul câine vagabond. Oare Ilinca îşi urma interesul? Îi 
este peste putinţă să mintă, se prezintă ca fiind o actriţă foarte proastă, iar când vrea 
să obţină ceva abordează manevre de teatru ieftin. Acum faţa ei emana o lumină 
stranie, adevărată – preschimbată, desigur, de obsesiva influenţă a noii aparaturi. 
Cert e că nimeni nu va şti asta. “Oamenii se schimbă”, rânji mândru Mircea, păşind 
în casă.
 -  Ia un loc, am făcut şi piept de pui şi pulpe. Nu mă puteam hotărî. Ai şi salată 
de varză acolo.
Nu am făcut cartofi prăjiţi pentru că nu sunt buni în combinaţie cu carnea, mă 
gândeam că nu îţi fac bine. Chiar, cum stai cu sănătatea?
 Mircea se opri din mâncat. Ilinca îşi conştientiză gafa.
 - Îmi pare rău, nu am vrut să te supăr…
 - Ilinca, fata mea… Nu e nicio problemă. De asta mă şi aflu aici, nu îmi mai 
este nici frică, nici ruşine şi sunt pregătit să vorbesc deschis.
 - Ştiu, dar eu nu la asta m-am referit… Voiam doar să mă interesez de cum te 
mai simţi.
 - Fetiţo, îi apucă blând mâna în palma lui caldă, mare, cât timp mă aflu aici, 
alături de tine, sunt cel mai fericit om de pe pământ. Niciodată nu ţi-am cerut 
iertare pe viu, am făcut-o doar prin scrisori, ca un laş. Acum sper doar să mă ierţi. 
Iar faptul că mă laşi să îţi strâng mâna este o onoare pentru mine, ca tată. Ştiu că 
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am dat-o în bară rău de tot, dar acum, în ultimele mele zile, vreau doar să şti că te 
iubesc, şi dădu să îi sărute fruntea.
 Ilinca simţea inima pulsând sângele disperată, alert ca un ritm antipatic de 
dubstep. Auzea rachete aruncate brutal în neuron, gata să îi săgeteze întreg sistemul 
nervos.
 - Ce vrea să fie asta, ă? O glumă?! Ai venit aici să îţi achiţi datoria, datoria 
pe care o plăteşti acum pentru toată viaţa ta mizerabilă, pe care ai petrecut-o în 
cârciumi şi la curve în loc să stai cu mine când aveam nevoie de tine!
 - Ilinca, ce se întâmplă? bâlbâi înfricoşat bătrânul.
 - Ce se întamplă?! Ai face bine să rotunjeşti bine suma, că altfel te omor chiar 
eu. Nu ştiu cum, dar crede-mă că sunt în stare! Asta se întâmplă! izbucni monstrous 
femeia, apucând de capul mesei şi răsturnând-o cu un zbierat de mânie. Aşa că 
scuteşte-mă de toate rahaturile astea, baliverne de trei lei ridichea, pe care le scoţi 
pe gura aia spurcată! Gura aia pe care am fost nevoită s-o ascult când ne înjurai pe 
mine şi pe mama! 
 Zadarnic încercă Mircea să bolborosească ceva, cuvintele nu voiau să iasă din 
gură, iar încruntatul lui de stupefiere îi ardea fruntea.
- Afară din casa mea! începea Ilinca să arunce cu pantofi în el. Tot să-mi laşi, 
bătrâne, m-ai 
auzit? TOT!!!
 Acest răcnet final îl împinse pe Mircea să iasă din locuinţa fiică-sii, iar după 
plecarea acestuia, răcnetul se prelungi într-un suspinat amar, de care atârna chinuit 
un plâns dureros.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 - L-ai folosit de trei ori în două zile, eşti nebună?!?!? se auzi la capătul firului 
vocea răstită a Monei.
 - Lasă asta, ideea e că, acum, ultima dată nu şi-a făcut efectul, povesti Ilinca 
printre suspine lăbărţate, adânci.
 - Poate nu l-ai folosit cum trebuie.
 - Am urmat cu exactitate tot ce mi-ai spus.
 - Nu la modul ăsta. Cred că nu eşti conştientă de sentimentele tale.
 - Ce tot spui? Îl urăsc pe tata. Am apăsat pe butonul de transfigurare, şi-a 
făcut efectul primele zece minute, dup-aia m-a lăsat.
 - Păi poate nu-l urăşti, te-ai gândit la asta?
 Ilinca tăcu îngândurată şi îşi aminti ce îi spusese taică-su când i-a strâns mâna. 
Emoţia s-a schimbat pe parcurs, deci… poate… îl iubea?
 -  Ce culoare are ecranul, de curiozitate?
 Vânzătoarea privi îndelungat e-Four-ul, care îngropa pe centru o nuanţă 
aprinsă de mov. Ştia că abuzează de puterea acestuia şi ştia că trebuie “s-o lase mai 
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moale”, doar că nu era convinsă că asta voia. Recunoştea, în sinea ei, că devenise 
dependentă, dar să facă ceva în privinţa asta nu prea îşi dorea. Îi plăceau la nebunie 
senzaţiile pe care le simţea atât când i se schimba emoţia, cât şi efectul asupra 
acţiunilor sale.
 -  Albastru, aşa cum mi l-ai dat. Tre’ să închid.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 - Şi colectivul e atât de tare, sunt oameni variaţi şi îmi place mult. Am auzit că 
şi profesorii sunt ok. Iar prima întâlnire a bobocilor chiar a fost un success! povestea 
Luca amplu, dezordonat, cu o bucurie puerilă clătinându-i-se pe faţă. 
 - Foarte bine, spuse cinică maică-sa.
Toată discuţia de la cină s-a desfăşurat astfel, replicile Ilincăi rămânând intacte: “ce 
frumos”, “foarte bine” şi rareori “mă bucur”. Luca observă că ceva nu merge bine.
 - Mamă, ai păţit ceva? De ce eşti aşa serioasă?
 - Nu sunt, dragul meu. Doar te ascultam. Mă gândeam că ar fi nepoliticos să 
te întrerup.
 - Oh… da… deci… te bucuri pentru mine?
 - Bineînţeles.
 - Atunci de ce nu arăţi asta? Te comporţi de parcă îţi spun ce am mâncat de 
dimineaţă.
 - Dragul meu, nu e vorba că eu nu îmi exprim bucuria. Bucuria vine din interior, 
ţine de ceea ce simţi, nu de ceea ce “arăţi”, cum spui tu. Dacă mă întrebi pe mine, 
tu eşti cel care se comportă exagerat.
 - Ilinca! îi atrase Paul subtil atenţia.
 - Ok, ai luat un examen. Două chiar. Felicitări. Nu contează ce ai făcut acum. 
Contează ce vei face înainte. Nu interesează pe nimeni media ta generală dacă nu 
te descurci cum trebuie la liceu.
 - Ilinca, ar fi cazul să abandonăm subiectul.
 - De ce? Trăim în realitate, nu în basme. Când te angajezi crezi că te întreabă 
cineva de rezultatele de la liceu? Nu, tot ce contează e facultatea. Şi din nou, intri 
la facultate, ok. Bravo ţie. Dacă nu te descurci acolo, atunci degeaba îţi faci iluzii 
aiurea.
 Luca îi aruncă o privire ucigaşă, se ridică de la masă şi se încuie în camera lui.
 -  Nu era de ajuns că m-ai pierdut pe mine, l-ai pierdut acum şi pe el. Inteligent.
Ochii Ilincăi rămăseseră de gheaŢă. 
 -  Mai bine pleci.
 Nu se lasă invitată. Strigă din pragul uşii “Pa, Luca, ai grijă de tine!”, înclină 
capul înspre Paul în semn de “la revedere” şi plecă fără să se uite în spate. În expresia 
bărbatului rămas în pragul uşii atârna nesimŢit un semn de întrebare. 
 Pe plan profesional, simŢea că firma Charisma îi aparŢine. Nu se teme absolut 
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de nimic, personalul o adoră, ce-i drept, iscând unele invidii colegiale, inofensive, este 
magnet de clienŢi şi preferata şefului. Cu toată această concepŢie a lui referitoare la 
performanŢa săptămânală perfectă a celei mai vechi angajate, prezenŢa lui Adrian 
Barosan o inhiba, era ceva la el ce o făcea să tremure, ceea ce până acum nu era 
neapărat o problemă. Însă avea de plătit chirie, întreţinere, utilităţi, mâncare, iar 
marfa Monei se scumpea pe zi ce trece. Cu alte cuvinte, avea nevoie de o mărire 
de salariu şi auzise zvonuri nu prea plăcute despre cei care au încercat să abordeze 
acest subiect în preajma lui. Wait a second. Ce o oprea pe ea, mai exact? Emoţiile 
cauzate de un turcalet care face pe duru’? Emoţii? Pentru aşa ceva s-au inventat… 
jucării mai mult sau mai puţin convenţionale, mai mult sau mai putin… legale, care, 
în definitiv, prin simpla atingere a butonului de diminuare, şi-ar fi făcut treaba de 
dinainte să fi clipit. Plus de asta, este preferata boss-ului. De ce n-ar profita? “A se 
utiliza maxim o dată la două zile.”
 “Am înţeles, ok? De ce trebuie sa repeţi asta de fiecare dată?! Ăsta e ultimul 
hop peste care 
trebuie să sar şi dup-aia gata cu e-Four-ul!” se certa femeia cu sine însăşi înainte 
de marea decizie. 
 Lunea venise cu o oră mai devreme la serviciu şi ciocăni la uşa biroului d-lui 
Adrian.
 - Intră.
 - Bună dimineaţa, domnule!
 - Bună, Ilinca! Ce vânt te trezeşte odată cu găinile?
 - M-am gandit că poate aveţi nevoie de ajutor la administraţie sau ceva. Sunt 
gata să lucrez în plus, dacă îmi permiteţi, bineînţeles, spuse pe un ton politicos, 
neexagerat.
 - Uite de asta te iubesc eu pe tine! Fată harnică, pusă pe treabă!
 - Exageraţi…
 - Nu, nu… Tu nu eşti ca ceilalţi. Ai muncit pe brânci şi nu ai avut pretenţia să 
îmi ceri o amărâtă d-aia de mărire. Ceilalţi ar fi venit aici aşa dimineaţă cu un scop 
foarte bine întemeiat. Pe interes sunt toţi, ce dracu. Nu că aş fi vreun zgârcit sau ceva, 
dar fiind la început, am de gând să investesc toţi banii strânşi în complex. Poatem 
punem din alea de aer condiţionat, vreun bar cu băuturi în cazul cumpărătorilor 
obosiţi, poate angajăm şi vreun instructor care să îi înveţe pe clienţi cum se pun 
corect costumele de baie… sau de ce nu, un instructor care să înveţe doritorii trucuri 
de modeling în bikini…
Bossul delira.
 -  De fapt… Cred că ar fi ceva să vă cer.
 Intervenţia Ilincăi în visarea cu ochii deschişi a d-lui Adrian a fost ca un tunet 
în mijlocul unei zile senine, bărbatul decapitând-o cu privirea ascuţită de sabie de 
samurai.
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 - Cum ai spus?
 - Am spus că…
 - Mai ai tupeul să repeţi? Animalelor care sunteţi, după ce că vă ofer un loc 
de muncă decent, plătit binişor, că vorba aia, tot la început suntem… şi din cauza 
cui? A mea sigur nu! Din cauza voastră, incompetentilor!
 - Îmi pare rău, domnule, dar nu vă permit să vorbiţi aşa cu mine, cea care am 
fost de fiecare dată de când mă ştiu angajatul lunii.
 - Tocmai de asta sunt dezamăgit! Tu, tu din toate persoanele! Speram ca măcar 
tu să înţelegi în ce constă firma asta nenorocită, că dracu m-a pus s-o încep! Nu vă 
gândiţi la nervii mei, la cât muncesc EU pentru ca vouă să vă fie bine şi afacerea să 
meargă strună!
 - Fără supărare, dar singura parte elocventă este cea cu aerul condiţionat. 
Bar cu băuturi? Să zicem. Dar instructori care să ne înveţe despre costumele de 
baie şi modeling? Nu credeţi că este puţin cam… inutil pentru telurile noastre de 
acum? Nu credeţi că aceşti bani mai bine ar ajunge la nişte oameni care de abia 
îşi pot plăti întreţinerea şi parcă-parcă mai un ban de o pâine? Mai ales că, nu ştiu 
cum observaţi dumneavoastră, dar complexul nu a stat pe loc. A evoluat. A evoluat 
datorită vânzărilor gigantice de care NOI ne-am ocupat. A evoluat datorită nouă. 
Dumneavoastră nu aţi făcut decât să supravegheaţi şi să veniţi cu idei, care, cu tot 
respectul, de data aceasta sunt total neadecvate.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 - Concediată, pe bune?
 - Mhm.
 - Te-a mâncat în fund. Ce-o să faci acum?
 - O să mă scarpin.
 - Ştiu, dar cum?
 - Nu ştiu, Mona! Chiar nu ştiu. Era singurul job din lumea asta pe care îl făceam 
cu plăcere… Numai din cauza rahatului ăluia al tău.
 - Te-am avertizat, frate. E vina ta că nu l-ai folosit cu cap. Suporţi consecinţele.
 - Grena spălăcit.
 - Ce?
 - Uite!
Mona făcu ochii mari, aţintindu-i către ecranul e-Four-ului. 
 - Tu nu eşti sănătoasă?! Dacă vei continua tot aşa, va ajunge la roşu aprins şi, 
crede-mă, n-o să-ţi placă…
 - Tocmai de aceea vreau să te rog ceva. Eu nu pot să stau o zi făra el, sunt 
dependentă…
 - Ce ţi-am spus…
 - De aceea vreau să ţi-l dau ţie. Te rog, acceptă-l!
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 - În niciun caz, nici eu nu o să rezist fără să-l folosesc. Şi dacă aş face-o, aş da 
de dracu!
 - Ce, de ce?
 - Este dăunător să foloseşti un e-Four deja pus în funcţiune. Are stocate în 
interior toate emoţiile tale, iar dacă intră în contact cu o altă persoană, riscă să se 
amestece cu emoţiile persoanei respective, rezultând un singur lucru: inconştienţa.
 - Inconştienţa vechiului utilizator sau noului utilizator?
 - Noului. Cel vechi mi se pare că revine la normal, dar nu sunt sigură.
Trecuseră două săptămâni de la discuţia celor două, săptămâni nelipsite de acţiunea 
e-Four-ului, care era folosit de către vânzătoare de câte 3-4 ori pe zi. Îşi amplifica 
emoţiile când se uita la comedii, când se droga sau când bea alcool, când mergea la 
masaj gratis (nu îşi permitea altcumva, concediată fiind) la o fostă colegă de liceu, 
când şi-o trăgea cu unul-altul prin cabine de toaletă în cluburi. Le diminua când 
vedea filme horror, când se gândea la fosta slujbă şi la viaŢa de cacao pe care o 
trăia acum, când mergea la cimitir să viziteze mormântul maică-sii; le oprea când 
se trezea şi când se culca la loc, dar mai ales când citea facturi la telefoane, apă 
şi gaze, iar butonul de transfigurare îl folosea cel mai des atunci când trebuia să 
cureŢe prin casă sau să gătească şi nu avea chef. Deşi de vreo trei zile ecranul arăta 
roşu aprins, Ilinca nu renunŢa la jucăria care îi dădea sens întregii sale vieŢi. Azi de 
dimineaŢă se trezi cu un portocaliu închis, lucios, de toată frumuseŢea.
 - Alo, Mona?
 - Ia zi, fată.
 - Dormi la mine astă noapte?
 - Nu ştiu ce să zic…
 - Hai, te rog eu… mă plictisesc de moarte, nu pot să îmi găsesc o slujbă şi 
devin iar deprimată. Luca nu îmi răspunde la telefon, Paul nici atât, de tata îmi e şi 
frică. În plus, e-Four-ul… mă rog…
 - e-Four-ul ce? Roşu?
 - Da, spre portocaliu.
 - Vin!
 Pe la 02:45 AM, Mona dormea dusă. Ilinca se trezi să meargă la baie… sau cel 
puŢin ăsta era pretextul. Nu o invitase pentru companie sau să îi Ţină de urât în caz 
de depresie. Pentru asta exista jucăria. Pentru interes existau oameni, iar cei mai 
potriviŢi pentru astfel de lucruri se dovedeau a fi prietenii. Din colŢul gurii aluneca 
o dâră argintie de salivă care se împrăştia în materialul pernei, nasul horcănea ca 
un rât înfundat, iar piciorul stâng, deşirat, se bălăngănea leneş pe marginea patului. 
Pieptul îngust dezvelea osatura proeminentă. Ilinca trase discret din geantă aparatul 
şi îl lipi uşor de cutia toracică a adormitei. e-Four-ul începuse să vibreze pe pielea 
Monei, Ilinca bănuia că face parte din operaŢiune şi continua să îşi facă cruce cu 
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limba-n gură. Aparatul tremura din ce în ce mai pregnant. “O fi şi normal să facă 
aşa.” Slabe tresăriri implantau în colŢul ecranului o crăpătură subŢire, Ilinca privea 
înspăimântată şi puse toată palma peste jucărie cu scopul de a o opri. e-Four-ul îşi 
pierde controlul, sărind şi tremurând înspre toate direcŢiile cu puterea unui uragan 
japonez. ColŢul în care luase naştere crăpătura se sparse de tot, butoanele diforme 
se propulsau ameŢite ca nişte canguri beŢivi, vibraŢia monstruoasă creea impresia 
de cutremur, iar întregul lui conŢinut se dezmembra alert ca un film cu cadavre 
în putrefacŢie care se derulează. În tot acest timp, Ilinca tuşea şi scuipa sânge în 
disperare, ochii îi ieşeau din orbită, gata să scape din muşchii care se conturau din 
ce în ce mai mult în exterior, gâtul i se încorda, zadarnic încerca să scoată vreun 
sunet, toate ieşeau abstracte, chinuite, onomatopeice. O ardeau plămânii (devenind 
metalizaŢi) când respira, iar în mintea şi în sufletul ei putea remarca un fel de miros 
de benzină aprinsă, simŢea toate emoŢiile modificate de e-Four simultan, ca şi când 
cineva i-ar amputa tot trupul şi ar rămâne doar cu un dramatic conŢinut spiritual, 
pe care i l-ar viola cu o lamă tăioasă, groasă şi ruginită a propriului eşec metafizic. 
Toată făptura ei se zguduia de electroşocuri imaginare, suprasolicitante, ce te înecau 
într-un abis mortal al inexistenŢei. S-a prăbuşit moartă pe podea, producându-se 
un zgomot puternic care o trezi pe Mona. Se uită îngrozită în jur, se lămurise de 
toată scena, zâmbi cu dispreŢ şi se culcă la loc…
 - Draga mea, Ilinca! ÎŢi mulŢumesc din suflet că mi-ai dus planul până la capăt, 
şopti batjocoritor Mona în faŢa mormântului Ilincăi. Tu chiar credeai că e-Four-ul 
poate prinde contact cu o altă persoană? Îmi pare rău să te dezamăgesc, dar nu. Mie 
nu îmi recunoaşte ADN-ul, se obişnuise cu al tău… mizerabil… Te cunosc prea bine, 
eşti prea credulă, din secunda în care Ţi l-am dat ştiam că o să fii dependentă de el, 
ştiam că dacă îŢi spun că voi muri şi tu vei scăpa bine mersi, vei încerca manevra 
cu mine… zâmbea malefică, mulŢumită. Din cauza ta am ajuns să am viaŢa asta de 
tot rahatul, de dealer nenorocit… 
 - Gata, Mona? o strigă Paul din spate, cu Luca alături.
 - Da, sunt gata! strigă femeia înapoi. (Apoi încet, către mormânt:) Proasta 
de tine, nu a avut cine să te educe să nu primeşti nimic gratis… Asta e… ai plătit 
acum…
Merse luminoasă către Paul şi îl sărută. Îşi apucă soŢul şi copilul de mâini, iar în 
apusul soarelui, se creea un tablou minunat al umbrelor lor, tipice unei familii 
fericite, ce se răsfrângeau pe mormântul banal al Ilincăi.

                                                                                                                Diana Oprea
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E-motion,
sentimente

virtuale

Articol de Nona Pârvulescu   

E-MOTION

 Există un lucru pe care vreau să îl fac de foarte, foarte mult timp, dar niciodată 
nu am ocazia sau, în zilele bune, îmi amintesc de el exact când mă pun mai bine 
în pat şi vreau să sting lumina. E ceva banal, căruia nu îi dau însă atenţia cuvenită. 
E ceva ce constat că s-a cam uitat in 2014. Vorbesc despre recunoştinţă. Aş vrea 
odată să pun telefonul la încărcat şi să uit de el, să dau log out la Facebook, să 
imi şterg WhatsApp-ul, să îmi dezinstalez contul de Ask.fm, să uit de Instagram şi 
de orice film mediocru de pe IMDB şi să fiu recunoscătoare. Sună clişeic şi ştiu că 
aţi auzit de n ori ce spun eu aici, dar în momentul în care am început să îmi iau 
sentimentele şi fără nicio o reţinere sau pudoare să le pun într-un emoticon care 
zâmbeşte ciudat sau care trimite nişte pupici într-un mod ostentativ, am zis că e 
cazul să trag un semnal de alarmă. 
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Ce se întâmplă cu noi? În faţa ecranului, butonăm obsesiv tastele şi fără să ne dăm 
seama, din 10 minute cât ne-am propus iniţial să stăm pe laptop, s-au făcut vreo 5 
ore… deci la revedere temă la mate, comentariul la română, curăţenia din cameră, 
filmul acela cu Jennifer Aniston de la opt jumătate, plimbarea de seară cu părinţii 
etc etc.
 Bunicii mele nu îi vine să creadă cum un om îşi poate pierde atâta timp conversând  
în mediul virtual cu nişte oameni cu care te vezi a doua zi la liceu sau, în cel mai 
rău caz, săptămâna viitoare în centru. 

 -  „Pune mâna şi fă-ţi temele alea… dar mai lasă-l dragă pe Andrei că vă vedeţi 
la şcoala, ce Dumnezeu…”

Cred că majoritatea mă va înţelege aici. Vorbitul prin mesaje nu are absolut nicio 
legătură cu vorbitul în realitate! Nu ai cum să fii timid prin mesaje, iar în faţa 
ecranului apar atâtea subiecte de abordat încât ai impresia că eşti cel mai sociabil 
om de pe planeta asta. Dacă interlocutorul face o glumă proastă sau spune un banc 
sec, pui repede un egal cu multe paranteze sau un „lol” scurt şi la obiect şi nu faci 
omul să se simtă prost, iar tu nu rişti nişte priviri întrebătoare cauzate de râsul fals 
daca incidentul avea loc faţă în faţă.

Dar de la an la an, încep să îi dau tot mai multă dreptate bunicii, aşa că am deschis 
puţin ochii. Am constatat că pe lângă imaginea absolut penibilă pe care o am eu şi 
prietenii mei la cafenea „distrându-ne” (imaginaţi-vă vreo şapte oameni la o masă, 
toţi cu telefoanele în mână, încruntaţi, fără să vorbescă nimeni, cu băuturile răcite 
şi încărcătoarele la îndemână), am sesizat că oamenii cu care vorbesc mult pe 
chat, la liceu nu mă salută, doar se uită lung la mine. Dialogurile între colegi sunt 
din ce în ce mai scurte şi toate au aceeaşi replică finală “îţi dau eu mesaj diseară”. 
Pauzele parcă nu sunt pauze dacă nu începi să te lamentezi că nu eşti fotogenică 
şi că galbenul te face grasă… da, pauzele nu sunt pauze fără vreo 50-60 de selfie-
uri similare ce îţi zdruncină profund încrederea în tine. Oh, sau sentimentul acela 
terifiant când eşti la restaurant, groaznic de înfometat, iar mâncarea este pe masă, 
dar nu o poţi mânca până când colegul de bancă nu face suficiente poze şi nu 
utilizează suficiente hashtag-uri pentru, normal, “Insta”.

Mă întorc acum la ideea de debut a acestui articol, recunoştinţa. Pun telefonul 
deoparte şi le sunt recunoscătoare părinţilor şi bunicilor mei pentru ceea ce sunt 
astăzi. Le sunt recunoscătoare prietenilor mei pentru toate amintirile noastre 
superbe. Îi sunt recunoscătoare verişoarei mele pentru că, la cele două săptămâni 
ale ei, a scos tot ce este mai bun din mine. Îi sunt recunoscătoare doamnei diriginte 
pentru că azi sunt capabilă să scriu poezii. Îi sunt recunoscătoare prietenului meu 
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pentru că m-a schimbat în bine în cel mai frumos mod cu putinţă.
 Dar nu am spus niciodată lucrurile astea cu voce tare, ci am tot căutat descrieri 
“dramatice” pentru pozele de pe Facebook, în loc să mă caut pe mine… în loc să 
iau de mână tot ce mi-e drag şi să îi mulţumesc că face parte din viaţa mea. 
Cred că ne putem exprima sentimentele mai mult în emoticoane decât în realitate. 
Cred că unele persoane merg undeva doar pentru a da check-in. Cred că lumea te 
judecă după pozele de profil. Cred că frumuseţea acum constă în like-uri. Cred că 
o comunicare verbală, cu privit în ochi şi zâmbete, pierde detaşat în faţa mesajelor. 
Şi mai cred că asta este generaţia mea. 
Cu bune cu rele, ăştia suntem noi, ne uităm tot mai mult în ecrane şi tot mai puţin 
la soare, iubim pe Facebook, ne destăinuim pe Whatsapp, ne deschidem pe Ask.
fm şi ţinem un jurnal pe Instagram. Cu toate astea, doar cei din generaţia mea vor 
înţelege acel moment edenic în care te distrezi mult prea bine ca să mai poţi să îţi 
verifici telefonul.

SENTIMENTE VIRTUALE

În secolul vitezei, al emoţiei virtuale,
Prezenţa ta m-ar bucura cel mai tare.
În graba timpului, minut cu minut,
M-aş opri o viaţă să te sărut.

Nu priveşti cu ochii, ci imortalizezi cu web-ul, 
Faci poze, dar nu trăieşti momentul
Mişti mâna doar când mişti mouse-ul,
Iar mie mi-e greu să ţin pasul.

Unitatea ta de bază mă intrigă complet
Din exterior se vedea aproape perfect
Dar înăuntru firele-s încurcate haotic,
Ascuns sub un chip frumos de plastic catodic.

Un calculator, exact aşa eşti!
Şi la fel de virtual iubeşti.
Dar mi-e groază de un lucru, poate nu te aşteptai,
De lipsa ta şi semnal slab la WIFI.

Nona Pârvulescu
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Poezii

Laura Lungu

Raindrops are falling on my foggy glasses
Smoke from my cigarette
Drip drip drop
Grabbed a teacup from its lug
Trying to make her stay with me
Smoke from my cigarette
Smoke from my burning soul
Who touched the cold raindrops of your 
glassy indifference?

I stumbled upon one of your memories
It was there, in a cold and humid hidden 
place,
Next to my soul. I took it and looked at it
Somehow suspicious
Somehow mysterious
As if I tried to squeeze it in an unknown 
corner of myself. 
As if just by looking at it, I would make it 
smaller,
Less important,
Less us-is.
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How to (get) rid

Ridiculous me who was waiting an 
entire year for this autumn

Ridiculed me who thought you were 
waiting for the same autumn

Meridian-post when you left your 
cigar sighing with smoke

Overriding with cold tears
Aridity.

Each autumn my heart curls out like a 
millipede

Which has just got out from a rotten 
apple

Carrying in his body segments
The segmentary love of your infinite 

matter.

Fotografii asigurate de autor

Laura Lungu
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E-motion versus Emotion 
(Evoluţia mişcării versus emoţie/

afectivitate/sentiment)

Articol de Dana Simionescu

 Trăim în epoca vitezei. Mâncăm 
repede, conducem repede, iubim repede, 
uităm repede, murim repede. Totul este 
pe repede înainte. În această viteză mai 
avem timp şi pentru emoţiile noastre 
sau le ascundem repede sub preş? Totul 
pare sub control, dar ţinem noi pasul cu 
viteza lucrurilor ce ni se întâmplă? Ne 
lăsăm întâmplaţi sau suntem stăpâni pe 
întâmplări?
 Într-o seară frumoasă din această 
vară, povesteam cu un prieten, la o 
limonadă, despre influenţa internetului, 

mişcării şi avalanşei de informaţii asupra 
generaţiei noastre şi asupra celor ce ne 
urmează. Era suficient să privim în jurul 
nostru şi să constatăm că eram singurii 
care purtau o conversaţie şi nu erau cu 
telefonul în mână. Este trist că oamenii 
se întâlnesc şi nu comunică între ei, 
ci comunică cu o lume virtuală. Este 
într-adevăr mai simplu să faci faţă unei 
tastaturi, decât unui om real, ce deseori 
poate deveni inconfortabil. În loc să 
profităm de prezenţa aproapelui, preferăm 
o prezenţă îndepărtată, utopică şi iluzorie. 

62   |   Dosar tematic



Este şi mai trist atunci când în loc să ne 
întâlnim faţă în faţă, vorbim pe chat şi 
ducem o conversaţie fără sfârşit, fără 
emoţie, fără curajul asumării cuvintelor. 
Astfel, concluzia la care am ajuns, eu şi 
respectivul prieten, este că trăim riscul 
de a deveni  o societate de alienaţi, iar 
meseria de psihiatru/psiholog va fi la 
mare căutare în 10 ani.
 Internetul ne oferă o mulţime 
de avantaje, dar ca orice situaţie, are 
şi dezavantaje. Avem acces rapid la 
informaţie, avem posibilitatea de a 
cunoaşte sau a revedea oameni minunaţi, 
dar avalanşa de informaţii ce ne stă mereu 
la dispoziţie şi oamenii virtuali pot deveni 
nocivi pentru viaţa noastră şi a generaţiilor 
ce vin. Suntem noi conştienţi de lucrurile 
ce ni se întâmplă sau ne lăsăm la voia 
întâmplării lor? 
 Astăzi se spune că adevărata măsură 
a inteligenţei nu este intelectul (IQ), ci 
inteligenţa emoţională (EQ). În viziunea lui 
Daniel Goleman, inteligenţa emoţională 
este formată din cinci factori: cunoaşterea 
propriilor emoţii, managementul emoţiilor, 
motivare, recunoaşterea emoţiilor la alţii 
(empatie) şi relaţiile interpersonale.
 Astfel, IQ-ul se bazează pe logică, 
calcul, informaţie, iar EQ-ul pe propria 
cunoaştere, motivare, stăpânire. IQ-ul 
funcţionează minunat atunci când suntem 
calmi, dar în situaţii de stres şi criză, EQ-
ul este cel care acţionează. În acest fel 
şi datorită ritmului accelerat şi stresant 
în care trăim, inteligenţa emoţională a 
devenit mai importantă şi hotărâtoare 
în viaţa noastră.

 Ce este EMOŢIA? Emoţia (din 
franceză émotion, italiană emozione) este 
definită ca o reacţie afectivă de intensitate 
mijlocie şi de durată scurtă, însoţită de 
modificări în activităţile organismului, 
oglindind atitudinea individului faţă de 
realitate. Emoţia poate fi clasificată ca un 
sistem de apărare, întrucât psihologic, 
emoţia afectează atenţia, capacitatea 
şi viteza de reacţie a individului, dar 
şi comportamentul general. Fiziologic 
vorbind, emoţiile controlează răspunsurile 
la anumite situaţii, incluzând expresia 
facială, tonul vocal, dar şi sistemul 
endocrin, pentru a pregăti organismul 
pentru anumite urmări.
 Spre exemplu, sentimentul de frică 
declanşează reacţii precum transpiraţia 
excesivă, accelerarea bătăilor inimii, 
creşterea temperaturii corporale, dar şi 
reacţii psihice precum spontaneitatea 
şi predispoziţia la luarea de decizii 
neaşteptate. Totuşi, percepţia şi reacţiile 
ce survin în urma emoţiilor diferă de la 
individ la individ.
 Cuvântul emoţie vine de la latinescul 
emotionis, în traducere impulsul ce aduce 
reacţii. În psihologie este definită ca o 
modalitate de percepţie a elementelor 
şi relaţiilor dintre realitate şi imaginaţie, 
exprimată fizic prin intermediul unor 
funcţii fiziologice, ca expresia facială 
sau ritmul cardiac şi ducând până la 
reacţii de conduită precum agresivitatea 
sau plânsul. Emoţiile sunt studiate şi 
înţelese de psihologi şi, mai recent, de 
către oamenii de ştiinţă din domeniul 
inteligenţei artificiale.

Dosar tematic  |   63



 În urma acestor studii, eu înţeleg 
un singur lucru: cu cât reuşeşti să joci 
mai bine rolul omului rece şi stăpân pe 
situaţie şi pe emoţiile tale, cu atât vei 
avea parte de mai mult succes. Cred 
că aceasta este capcana inteligenţei 
emoţionale: ne transformăm în marionete 
care au înţeles că rolul adultului calm, 
cuminte, politicos, cu reacţii calculate 
este cel care duce la recompensă. Deci 
a fi inteligent emoţional poate însemna 
a fi un mincinos profesionist şi legal, ce 
zâmbeşte frumos şi politicos, în timp ce în 
mintea lui poate crede ceva total diferit. 
A fi inteligent emoţional uneori poate 
fi foarte util, dar uneori poate deveni o 
mare minciună, prin care marile puteri 
şi corporaţii nu doresc decât stăpânirea 
unei mase de oameni care îşi îndeplinesc 
munca tacit, fără plângeri sau fără mari 
idei sau revoluţii. 

 Cred că totuşi în artă, inteligenţa 
emoţională este distrugătoare. Ar mai fi 
existat Dostoievski, Mozart sau Picasso 
dacă ei ar fi fost inteligenţi emoţional? 
Inteligenţa emoţională poate însemna 
suprimarea emoţiilor. Ar mai fi existat 
Romeo şi Julieta dacă ei ar fi fost inteligenţi 
emoţional? Cu siguranţă nu, pentru că ei 
şi-ar fi dat seama de pericolul la care se 
supun şi atunci ar fi renunţat la iubirea 
lor, care nu ar fi fost aşa de mare, căci ei 
ar fi iubit cu capul şi nu cu inima. Astfel, 
inteligenţa emoţională poate însemna a 
ne omorî emoţiile, chiar şi pe cele care 
pot duce la mari iubiri, sacrificii sau opere 
de artă. Inteligenţa emoţională poate fi 
benefică atunci când ne întâlnim cu un 
urs în pădure şi în loc să ne speriem şi 
să leşinăm, o luăm la sănătoasa. Aşadar, 
deasupra inteligenţei emoţionale consider
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 că este mai important să ştim când este 
utilă stăpânirea emoţiilor şi când nu. Nu 
este suficient să ştim să ne stăpânim 
emoţiile, ci să ştim şi când.
 Cred că reţelele de socializare 
demonstrează mai mult ca oricând 
dorinţa oamenilor de afectivitate şi 
emoţie, tocmai pentru că duc lipsă de ea. 
Butonul LIKE, reprezintă dorinţa noastră 
de a fi apreciaţi, de a ni se oferi atenţie 
şi simpatie. Fiecare SHARE, reprezintă 
dorinţa noastră de a împărtăşi şi cu 
alţii ceea ce nu am putut trăi cu ei sau 
dorinţa de a imagina un moment pentru 
a stârni invidie sau mirare, coeficienţi ai 
nevoii de atenţie. Toate aceste fapte din 
mediul online reprezintă, de fapt, emoţii 
care acum au devenit virtuale, iluzorii, 
anestezice ale realităţii. Aceste emoţii 
cauzate virtual duc la dependenţă prin 
faptul că sunt trecătoare şi de fapt, iluzorii. 
Intimitatea şi discreţia nu mai fac parte 
din vocabularul nostru. Totul se reduce 
la a fi ON(LINE) sau OFF(LINE). Eşti în 

interiorul liniei, faci parte din această 
linie, exişti, eşti acolo? Sau eşti în afara 
liniei, deci nu exişti? A exista virtual sau a 
exista real? A fi sau a nu fi? Aceasta este 
întrebarea... cum bine zicea Shakespeare.
 Emoţia reprezintă reacţia noastră la 
contactul cu realitatea versus imaginaţia 
noastră, astfel emoţiile create la contactul 
cu iluzia realităţii versus imaginaţia 
noastră nu poate conduce decât la false 
emoţii, deci false reacţii. A trăi online, 
înseamnă a trăi iluzoriu, a trăi doar o 
parte a realităţii, a vedea doar o parte o 
problemei. Este mult mai simplu să trăieşti 
ON(LINE), decât OFF(LINE), dar nu este 
real, adevărat. Este simplu să trăieşti în 
minciună, dar mai greu în adevăr. 
 De multe ori mă întreb de ce nu 
aud copii jucându-se pe strada mea sau 
în parcul de lângă blocul meu. Nu mai 
sunt copii sau nu se mai joacă copii afară? 
Cred că ambele variante sunt corecte. 
Prin proiectul vestimentar propus, doresc 
să trag un semnal de alarmă pentru cei 
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care au uitat de frumuseţea naturii, a 
realităţii, a aerului de afară, a plimbării şi 
de minunăţia întâlnirii celuilalt. Oricum, 
după această epocă e vitezei, a tehnologiei, 
a informaţiilor, a vitezei, preconizez că va 
urma şi va exista şi o generaţie sau măcar 
un grup de oameni care se vor întoarce 
la lucrurile simple şi adevărate. Cred că 
după acest exces de tehnologie ni se va 
face rău la un moment dat şi vom zice 
stop. Stop! E momentul să ieşim afară din 
cutiuţa noastră de chibrit, să fugim pe 
câmpul de lavandă, să ne mişcăm printre 
fluturi şi nu printre pixeli, să respirăm aer 
şi nu parfum Channel, să dansam unul 
cu celălalt prin cuvinte şi atingeri şi nu 
printre butoane şi fotografii.
 În cadrul acestui proiect am încercat 
să creez două ţinute textile realizate 
din franjuri/benzi de diferite culori şi 
materiale, ce simbolizează legăturile 

umane şi diversitatea emoţiilor personale, 
dar şi curajul asumării şi purtării acestor 
emoţii, fără restricţii şi bariere. Am lucrat 
la acest proiect împreună cu coregraful 
Cristina Siminiceanu, autorul proiectului 
Mynah şi cu fotograful/videograful Amalia 
Gaiţă. Cele două ţinute vestimentare, 
emblemă a emoţiilor, au fost proiectate pe 
fundalul unui câmp de lavandă, ca simbol 
al libertăţii şi întoarcerii către natură. 
Prin alăturarea celor două dansatoare, 
Camelia Nedelcu şi Cristina S., am încercat 
să valorificăm ideea de conexiune, dialog, 
comunicare între oameni şi sentimentul de 
empatie. Acest proiect artistic, de natură 
vestimentară, fotografică şi coregrafică, nu 
reprezintă decât proiecţia visului că într-o 
bună zi oamenii se vor întoarce de unde 
au plecat, realizând că frumuseţea vieţii 
constă în lucruri simple, dar autentice şi 
adevărate.

Dana Simionescu
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  E-motion - Emoţii şi Mişcare
O analiză psiho-coregrafică a 

vieţii 

Articol de Ana Nedelcu

 În momentul în care mi s-a propus 
să scriu despre acest subiect, ca om de 
artă, culturǎ şi scriere psiho-socialǎ, 
primul gând ce mi-a trecut prin minte 
a fost ah, un subiect cum nu se poate 
mai personal, o coregrafie a vieţii mele. 
Mi-am dat seama, totuşi, că această 

afirmaţie nu-mi aparţine exclusiv şi 
că orice individ este ”învârtoşat” în 
coregrafia vieţii sale prin Emoţie şi 
Mişcare.  
 Emoţiile… un du-te-vino a ceva ce 
nici nu şti că te-a lovit, atât la propriu 
cât şi la figurat. Emoţia este Mişcare, 
iar Mişcarea este Emoţie. (din latinul 
„movere” = a se afla în mişcare). 
Aceastǎ interconectare este absolută 
şi indestructibilă. 
 În general, credem că ştim atât de 
bine ce sunt emoţiile, le simţim, vorbim 
despre ele prin cuvânt, artǎ vizuală, 
muzică etc. Trăim în emoţie şi prin ea. 
În realitate, de ce este totuşi atât de 
greu să le definim şi să le comentăm?
 Emoţiile sunt cele care ne fac 
oameni conştienţi. Simţurile sunt cele 
care ne ajută să străbatem prin viaţă. 
Emoţiile sunt direct corelate cu gândurile 
noastre. Fie că vorbim de o structură 
genetică moştenită cu care venim în 
această viaţă şi care ne formează aşa-zisul 
destin, fie că ne referim la emoţia unui 
gând de moment - vizionarea unui film, 
reîntâlnirea unei persoane importante 
pentru noi sau contemplarea unei opere 
de artă – emoţia este vie, se întipăreşte 
şi rămâne în sistemul propriu de unde 
ne ”scenografiazǎ” viaţa. 

Fotografie publicată cu acordul 
autorului.
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 Pentru a înţelege mai bine călătoria vieţii, este important să ne cunoaştem, să 
ne înţelegem şi să ne integrăm pe noi înşine în propria fiinţă prin analiza emoţiilor 
şi cum anume ”ne mişcǎ” ele existenţa. 
 Emoţiile sunt de două feluri: pozitive şi negative. Cele pozitive, cum sunt 
creativitatea, iubirea, generozitatea, răbdarea, compasiunea, curajul, încrederea 
sau dreptatea, sunt emoţii care ne construiesc un EU pozitiv, o existenţă plăcută, 
încurajată şi susţinută. Pe de altă parte, emoţiile negative cum sunt violenţa, 
confuzia, furia, tristeţea, apatia sau invidia, sunt emoţii ce ne duc spre o involuţie 
a propriei fiinţe care, în loc să urce spre vindecare, coboară înspre maladie. 
 În tot acest context, omul în general, cu precădere omul contemporan, este 
pierdut şi ”pietrificat”, mai ales în mijlocul emoţiilor negative, distructive, pentru el. 
De ce ne este mai uşor să ne mişcăm printre acestea în detrimentul celor pozitive? 
Pe lângă o matrice genetică ce îşi spune greu cuvântul, contextul social este cel care 
pune o amprentă mult prea personală pe umerii omului, lăsându-l dezarmat, nebun 
şi neputincios în faţa acestei apocalipse sociale lipsită de principii morale. Pe termen 
lung, emoţiile negative duc la auto-îmbolnǎvire şi la dezechilibru, comportamente 
bizare şi/sau necugetate. 
Suntem oameni şi da, suntem construiţi întru evoluţie, evoluţie ce nu presupune 
absenţa emoţiilor negative, ci dimpotrivă, prezenţa lor sub forma unui studiu de caz 
unde ele se cer transformate, conştientizate şi supuse unei chirurgii amănunţite… 
devin alchimie umană. 
 Cea mai la îndemână cale de a ne trăi emoţiile pe deplin (fie ele pozitive 
sau negative),  de a le transforma şi a  le folosi în favoarea noastră este AUTO-
OBSERVAREA. Să simţim o emoţie pe deplin şi, în acelaşi timp, s-o observăm cu de-
amănuntul: ce tip de emoţie mă încearcă? de ce? cum o percep? este ea nouă sau 
îmi trezeşte amintiri? ce fel de amintiri? îmi creează o viziune? dă liber imaginaţiei, 
curajului sau mă inhibǎ? Am spune că este aproape imposibil ca, în momentul unei 
trăiri intense, să devenim observatori şi sǎ începem să analizăm. Într-adevăr, nu 
este uşor, însă nu este imposibil. Este un exerciţiu pe care, ca şi o formă de mişcare 
fizică practicată cu regularitate, poate să ne schimbe viaţa în timp. Am spus ”mişcare 
fizicǎ”… deci, emoţia este definită şi ea ca o mişcare: mişcare vibraţionalǎ care, 
procesată şi direcţionată greşit, poate cauza daune psihice, dar şi fizice. 
 Analiza de până acum a fost realizată din perspectiva emoţiei. Însă, cum 
definim mişcarea prin ea însăşi şi cum generează ea emoţia? 
 La nivel concret, ne putem referi la pura şi concreta mişcare fizică ce are legătură 
cu generarea şi gestionarea emoţiilor mai mult decât ne-am putea imagina. Cum 
anume? Tumultul interior, agitaţia necontenită generate de un ritm de viaţă nebun, 
creează dezechilibre şi emoţii negative corpului uman (disfuncţii, boli). Mişcarea 
fizică de orice tip este cea mai la îndemână metodă de a calma emoţiile negative 
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şi a le transmuta în productivitate, creativitate, evoluţie personală şi profesională. 
Ştim că emoţiile sunt trecătoare. Însă, după cum am menţionat mai devreme, ele 
au impact puternic asupra fiinţei noastre, pe moment şi în timp. 
 O emoţie trăită invariabil, pe termen lung devine o dispoziţie, apoi un 
temperament, pentru ca, în final, să facă parte din noi ca personalitate. Ştiind acest 
lucru, de ce să nu ne ”intoxicǎm” mai degrabă cu stările pozitive, emoţiile constructive, 
care să ne formeze în timp ca oameni sănătoşi fizic, mental şi emoţional? Pentru 
a putea atinge acest stadiu, este imperios necesară auto-observarea menţionată 
mai devreme, însă ea poate să nu ne fie de ajuns. Aşadar, să ne ajutăm corpul prin 
mişcarea fizică (sport, dans, arte marţiale). El are nevoie de mişcare fizică. Este o 
problemă fiziologică – consumă hormonul stresului - cortizolul şi produce endorfine 
- hormonul stării de bine. Astfel, emoţiile negative sunt mai bine gestionate, pot fi 
eliminate şi, în schimb, canalizate energiile pozitive. 
 Sportul ne modificǎ dispoziţia, iar practicat cu regularitate, induce corpului 
nostru energiile/emoţiile pozitive, evolutive. De aceea, este bine ca fiecare dintre 
noi să-şi poată identifica propriile disfuncţii emoţionale, bagajul ce-l poartă în 
căutare de vindecare. Numai aşa putem adapta activitatea fizică tipului de corp 
şi stării mentale/emoţionale pentru a o redirecţiona către  o stare de bine. Să nu 
uităm că cea mai bună metodă de vindecare prin activitate fizică este cea în aer 
liber şi, în general, petrecerea timpului liber afară. Natura, universul, reprezintǎ 
mişcarea însǎşi. 
 Mişcarea fizică este un catalizator. Însă, în acest proces al creării propriei 
fiinţe conştiente, să nu neglijăm ARTA şi importanţa vibraţiei ei pentru binele stării 
noastre. 
 O operă de artă (statică sau în mişcare) este: emoţia în mişcare ce-l ”strǎfulgerǎ” 
pe artist; emoţia şi mişcarea din timpul ”facerii” ei; emoţia ce o generează în privitor, 
vibraţia/mişcarea simţurilor acestuia
 Arta incumba emoţie şi mişcare deopotrivă şi în cantităţi egale, generatoare 
de transformare, un val neîntrerupt de auto/observare şi meditaţie. 
 De ce un titlu precum ”o analizǎ psiho-coregraficǎ”? Deoarece el reprezintă 
chiar o emoţie personală, mult prea intimă, a unui artist ce a trăit în profunzime 
emoţia, psihologia creată, poate, de cea mai frumoasă artă în mişcare ~ Dansul ~ 
arta supremă prin care emoţia este în mişcare la ea acasă…

Ana Nedelcu
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Emoţia virtuală ca noţiune estetică 
modernă

     (Virtual emotion as a modern 
aesthetical notion) 

Articol de  Cezara Miclea

Abstract: In this short essay, I write about the presence of the human emotions 
in the virtual world, how is the information read online perceived, as well as how 
mixed are the most spontaneous feelings with their virtual counterparts. Art and 
technology become more connected than expected, allowing a possible candidate 
for the category of modern aesthetical notion to develop: the virtual emotion 
expressed by videos and gifs. Can it be considered as such? Read my article to find 
out. 
Keywords: art, aesthetics, technology, emotion, virtual, internet, online, gif

 Dotate cu un nivel ridicat de 
emotivitate şi sensibilitate, fiinţele umane 
au lucrat mereu la îmbunătăţirea propriilor 
invenţii şi accesorizarea acestora cu 
trăsături împrumutate din amprentele 
afective personale. Mai târziu, aceste 
amprente afective reuşesc să îşi lase urma 
şi în domeniul virtual noţiuni  precum 
nostalgia şi senzaţia că avem un trecut 
istoric în comun, preluând controlul 
asupra erei digitale şi pătrunzând în inima 
considerată de piatră a utilizatorului de 
internet şi mass-media. 

 Nu numai amprentele afective 
virtuale, ci şi moştenirea culturală pe 
care o vor avea viitoarele generaţii este 
nu alta decât memoria istorică digitală 
care arhivează în continuare, în bazele 
sale de date, importante surse istorice, 
culturale, literare şi artistice. Aici intervine 
bătălia împotriva tradiţionalului, şi anume 
demodarea împrumutului materialelor 
create de om în favoarea căutării digitale 
aflate la numai un click distanţă. Cu ocazia 
aceasta, tehnologia, aflată mână în mână 
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cu arta, devine la fel de expresivă şi capătă 
personalitate tot aşa cum mimica şi gestica 
definesc personalitatea unui om. Totuşi, 
tehnologia are şi ea slăbiciunile ei. Deşi 
memoria sa digitală poate înregistra 
tot ce memoria umană uită, aceasta 
nu-şi poate crea o identitate personală 
prin prisma monologului interior care 
formează conştiinţa unui om. Cel mult 
poate păstra videoclipuri şi fotografii 
din vremuri demult apuse care capătă 
patina respectivă. Odată vizionate, 
acestea evocă atmosfera acelor timpuri, 
trezind, într-o oarecare măsură, emoţii în 
rândul internauţilor. Poţi face asocierea 
filmului, fotografiei, videoclipului vizionat 
cu o experienţă personală şi tot se poate 
spune că lumea virtuală are capacitatea 
de a trezi în utilizatori emoţii adânci, deşi 
le trăiesc în faţa unui monitor sau a unui 
ecran. Prin acest lucru putem înţelege 
comuniunea dintre emoţie şi tehnologie. 

 Un termen unic dedicat omului este 
recentul ”informavor”, mediul virtual plin 
de posibilităţi purtându-l pe om într-o 
lume în care poate afla tot ce are nevoie 
şi doreşte să cunoască, fiind sensibil la o 
experienţă estetică adaptată nevoilor şi 
dorinţelor sale. Informavorul îşi atinge 
ţinta propusă atunci când se aşează în 

faţa calculatorului prin joacă şi visare cu 
ochii deschişi. În mod normal, experienţa 
estetică necesită proprietăţi cognitive cu 
ajutorul cărora se identifică arhitectura 
tehnologizată prezentă în mediul virtual. 

 Un lucru pe care tehnologia îl are în 
comun cu internautul este reproducerea 
şi manifestarea emoţiilor, indiferent dacă 
sunt stârnite non-cognitiv, adică în mod 
spontan, ori în urma unor complexe 
procese de conştiinţă. Inventivitatea 
internetului nu cunoaşte limite, întrucât 
emoţiile pot fi exprimate mai ales prin 
intermediul imaginilor animate, gif-uri. Nu 
se poate pune problema că tehnologia se 
îndepărtează de manifestarea tradiţională 
a emoţiilor şi de artă, deoarece exact cu 
ajutorul acestora se creează actualele 
reprezentări virtuale ale emoţiilor. 

 Cât despre problemele de ordin 
etic întâlnite în mediul online, putem 
recunoaşte manipularea emoţiilor 
internauţilor prin testarea şi analizarea 
reacţiilor acestora la anumite imagini sau 
videoclipuri. Se observă o promovare 
agresivă a unor valori hedoniste cu baza în 
materialism şi superficialitate. Persistenţa 
acestor activităţi duce la abuzul emoţional 
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şi chiar psihologic, al internauţilor care 
ajung să nu mai separe mediul virtual 
de realitate. Realitatea devine astfel un 
concept depăşit pentru cei absorbiţi de 
lumea fantastică a internetului, ducând 
la o socializare tehnologizată care pune 
stăpânire pe afectivitatea emoţională a 
acestora. Conform esteticianului Gianluca 
Consoli, tehnologia şi manipularea devin cu 
adevărat extensii ale minţii numai atunci 
când imaginaţia, influenţată de limbă şi 
memoria simbolistică, este eliberată de 
constrângerile percepţiei. 
 Drept cuvinte de încheiere, emoţiile 
umane, arta, estetica trăirilor personale, 
lucruri frumoase în esenţă, ajung să se 
contopească atât de puternic cu lumea 
virtuală, încât exprimarea lor pe cale 
tehnologică face parte din cotidianul 
mediului online şi chiar şi din realitate. Prin 
urmare, ia naştere sub privirile noastre o 
noţiune estetică inseparabilă de emoţie, 
care educă privitorul prin artă. 

         Cezara Miclea
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 Abstract
 In this short essay, I write about the presence of the human emotions in the 
virtual world, how is the information read online perceived, as well as how mixed 
are the most spontaneous feelings with their virtual counterparts. 
 Art and technology become more connected than expected, allowing a possible 
candidate for the category of modern aesthetical notion to develop: the virtual 
emotion expressed by videos and gifs. Can it be considered as such? Read my article 
to find out. 
 KEYWORDS: art, aesthetics, technology, emotion, virtual, internet, online, gif.

 Gifted with a high level of emotivity and sensitivity, human beings have always 
worked on improving their own inventions and accesoring them with borrowed 
features from their personal emotional imprints. Later, these emotional imprints 
succeed in leaving a mark on the virtual area too, notions such as nostalgia and the 
feeling that we have a conjunctively historical past taking over the digital era and 
piercing the heart of the internet and mass-media user, a heart which is perceived 
to be made of stone.
 Not only the virtual emotional imprints, but also the cultural heritage of the 
future generations is no other than the digital historical memory that archives forward 
in its database important historical, cultural, literary and artistic sources. Here is 
where the battle against traditional begins, namely the obsolescence of borrowing 
materials created by man in favor of digital search that is only one click away. On 
this occasion, technology, which is connected to art, becomes more expressive and 
gains personality, such as mimicry and gestures which define a human’s personality. 
Still, technology has its weaknesses. Although digital memory can record everything 
that the human memory forgets, it cannot create a personal identity in the light 
of the interior monologue that forms the conscience of a human. At the best, it 
can record videos and images from times long gone which gain that patina. Once 
watched, they recall the atmosphere of those times, arousing to some extent feelings 
among Internet users. Whether the coupling is made between a movie, a photo or 
a video and a personal experience, it can still be stated that the virtual world has 
the capacity to awaken deep emotions within users, although they are experiencing 
them in front of a monitor or a screen. This leads us to the understanding of the 
communion between emotion and technology.

Virtual emotion as a modern 
aesthetical notion

by Cezara Miclea
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 A unique term dedicated to humans is the recent “informavor”, the advantageous 
virtual environment carrying the human in a world in which he can find out everything 
he needs and wants to know, being vulnerable to an aesthetic experience suited after 
his needs and desires. The informavor reaches its set target when he sits in front of 
a computer through playing and daydreaming. Normally, the aesthetic experience 
requires cognitive properties that help identify the tech architecture that is present 
in the virtual environment.
 What technology has in common with the Internet user is the reproduction 
and the display of emotions, whether they are caused non-cognitive, meaning 
spontaneously or as a result of complex conscience processes. The Internet’s 
inventiveness knows no limits, especially since emotions can be expressed through 
GIFs, which are animated images. It cannot be stated that technology removes the 
traditional display of emotions and art because they constitute the actual way of 
virtually representing emotions.
 As for the ethical problems encountered in the online environment, the 
manipulation of Internet users’ emotions can be identified by testing and analyzing 
their reactions to certain images and videos. An aggressive promotion of hedonistic 
value based on materialism and superficiality can be noticed. The persistency of 
these activities leads to emotional and even psychological abuse of Internet users 
who get to a point where they cannot distinguish between virtual environment and 
reality anymore. Thus, reality becomes an outdated concept for those absorbed 
by the fantastic world of the internet, leading to a technologised socialization that 
overpowers their emotional affectivity. According to the esthetician Gianluca Consoli, 
technology and manipulation become truly extensions of the mind only when the 
imagination, influenced by language and symbolistic memory, is set free from the 
constraints of perception.
 Conclusively, human emotions, art, personal experience aesthetics, essentially 
beautiful things, get to a point where they merge so strongly with the virtual world 
that their display through technology is a part of the everyday online environment 
and even reality. Therefore, an aesthetic notion that cannot separate itself from 
emotion comes into being before our eyes and educates the viewer through art.
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Un megabyte de singurătate 

Articol de Raluca Niţă

 Rămas singur, doream să fiu cu alţii. Fiind cu alţii şi nereuşind să mă integrez 
în atmosferă, preferam să rămân singur.  (Octavian Paler)

 Era deja foarte bine cunoscută încă din Roma antică. Petrarca o numea 
“melancolie”, Faust vorbea de “foc ce consumă inima”. Conştienţa faptului că suntem 
entităţi singulare, separate, nemulţumite, nu s-a pierdut nici astăzi. În ciuda unor 
lumi inventate, pline de culori vii, a unor realităţi virtuale aglomerate cu indivizi 
care ne cer prietenia, dragostea, trupul, intimitatea, secretele. Suntem în toate 
camerele unor social network-uri dar, cine ştie de ce, ne simţim tot mai bezmetici 
şi mai nostalgici. 
 Mitul platonician vorbeşte despre cum încă de la începutul lumii omul avea o 
dublă natură, împărţită în două de către zei. Iată de ce ne căutăm cu jind jumătatea 
pierdută. Orice nouă tehnologie e o speranţă de regăsire. În orice clipă, din zi şi din 
noapte, suntem accesibili, ne-am declarat altora disponibilitatea până şi în somn, 
în timpul cinei, în tren, în baie sau făcând dragoste.
 “Prietenia tăcută a lunii” de care se bucura Virgiliu nu ne aparţine, iar 
“abandonarea în gândurile dulci” (“the sessions of sweet silent thought”), care îl 
făcea fericit pe Shakespeare ne lasă mai mult decât indiferenţi. Doar apariţia în 
internet a unor vechi cunoştinţe ne reactivează amintirile, foştii iubiţi nu se pot 
ascunde o veşnicie, iar prietenii de suflet, imigraţi demult şi departe, sunt tot mai 
aproape de noi. 
 Nu mai suntem bolnavi de agorafobie, ci de contrariul ei. Suntem persecutaţi 
de o prezenţă constantă. Suntem întotdeauna cu toţii aici. 
 Această angoasă de a fi înconjuraţi de cuvintele şi chipurile altora penetrează 
orice fragment de poveste care ne iese în cale. Şi la Roma lui Petronius, Encolpius 
rătăceşte dintr-un muzeu în altul căutând chipul zeilor suferinzi de dragoste ca şi 
el. În China secolului al VIII-lea, Du Fu scrie că un bătrân înţelept vede în cărţile sale 
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un univers populat în continuă mişcare, haotică asemenea “unui vânt de toamnă”. 
Al-Mutanabbi, în secolul X, compara hârtia şi pana cu lumea întreagă: ca deşertul 
cu capcanele lui şi războiul cu exploziile sale. 
 Dar şi conexiunea are limitele ei. Cea de a cincea ediţie a DSM (The Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders) publicată în 2013 de American Psychiatric 
Association, indică Gaming Disorder - dependenţa de jocuri pe internet - drept o 
patologie care poate duce la probleme clinice cronice.
 “Plecarea” în căutarea altora -  pentru a juca împreună, pentru a face schimb 
de informaţii, ori email, un contact skype -  ne defineşte identitatea. Noi suntem 
sau devenim doar când cineva ne recunoaşte prezenţa în reţea. Motto-ul în era 
electronică este cel al filozofiei lui Berkeley: “Esse est percipi” (“a fi înseamnă a fi 
perceput”).
 Toate eforturile noastre de a fi - în mod deplin, absolut şi plăcut - cu ceilalţi 
se dovedesc falimentare. 
 „Noi trăim împreună, acţionăm unul cu altul şi reacţionam unul la altul”, 
a scris Aldous Huxley în “The Doors of Perception”, „dar întotdeauna şi în orice 
circumstanţă suntem singuri cu noi înşine. Martirii, când intră în arenă se ţin de 
mână, dar sunt crucificaţi singuri. Îmbrăţişaţi, amanţii încearcă disperaţi să îşi 
unească clipele de extaz izolate într-o unică autotranscendenţă. În van. Prin natura 
sa, orice spirit încarnat e condamnat să sufere şi să se bucure în singurătate”.
 Cohortele de prieteni promise de Facebook, mulţimea de corespondenţi care 
vor să intre în legătură cu noi în cyber spaţiu, negustorii de promisiuni care oferă 
averi pe tărâmuri străine, partener ideal pentru orgii virtuale, prelungirea organului 
sexual şi gonflarea sânilor, vise dulci şi viaţă mai picantă, nu pot face nimic împotriva 
melancoliei esenţiale de care suntem bântuiţi de la naştere.
 „Post coitum omne animal est triste”, după un raport sexual orice animal e 
trist, ar fi spus Aristotel, adăugând „cu excepţia cocoşului care după aceea cântă”. 
Poate că toate relaţiile - cu imaginile, cărţile, lumea, cu locuitorii virtuali din cyber 
spaţiu - generează tristeţe, deoarece ne amintesc că în cele din urmă, în mod 
esenţial şi iremediabil, rămânem singuri. 
 Suntem asemenea personajului din cartea lui Italo Svevo, “Conştiinţa lui Zeno”: 
un individ confuz şi nefericit, cedând adeseori în faţa realităţii pe care nu este în 
stare să o înfrunte, încercând în acelaşi timp să îşi ascundă propriile nelinişti, visând 
evadări, căutând un univers surogat. În analizarea acestor procese subconştientul 
are rolul principal.
 Mască după mască, demontând EU-l protagonistului, revelând în mod ironic 
complexele stratificării psihicului, instabilitatea sa în care trecut şi prezent, amintiri 
şi dorinţe se pierd unele într-altele, condiţionându-se reciproc. Această cercetare 
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analitică implică însă şi o încărcătură afectivă dureroasă uneori, descoperind o 
societate unde credinţa şi valorile, certitudinile sunt ca şi inexistente. Drama lui Zeno 
se joacă toată între o dezordine inevitabilă, vitală şi o ordine la fel de inevitabilă, 
dar lipsită de vitalitate, apropiată non-existenţei. Astfel, destinul său se dezvoltă ca 
o partidă de şah, în care dorinţa nu îşi întâlneşte niciodată obiectul şi, pierzându-l, 
îl înlocuieşte cu altul, la întâmplare.
 Adevăratul său secret e că după fiecare naufragiu îşi construieşte o altă iluzie. 
E atras de constelaţia posibilităţii, în timp ce e terorizat de principiul realităţii.
 Suntem singuri şi condamnaţi la incertitudine. „Eu nu propun adevăruri, ci 
jumătăţi de certitudini”, obişnuia să spună Emil Cioran, „erezii fără consecinţe grave, 
care nu au făcut nici rău, dar nici bine. Sunt singur şi nu mă lamentez. Nu îmi plâng 
singurătatea”. Cioran avea plăcerea însingurării. E de ajuns să amintim titlul volumului 
publicat la Humanitas în 1990, “Singurătate şi destin”. Aşa este. Singurătatea face 
parte din destinul fiecăruia. Nu trebuie să ne-o negăm sau să o iubim. Ar trebui să 
o acceptăm în momentele de haos şi să recunoaştem cu Cioran că în epoca vitezei 
digitale şi a fericirii virtuale noi nu fugim, noi “încă ne mai aşteptăm”.

Raluca Niţă
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“Left alone, I wanted to be with others. Being with others and unable to fit into the 
atmosphere, I prefered to be alone.“ (Octavian Paler)
It was already well known since ancient Rome. Petrarca called it “melancholy”, and 
Faust named it “a fire that consumes the heart.” The awareness that we are singular 
entities, separated and unhappy hasn’t disspeared even today. Despite invented 
worlds, full of vivid colors, virtual realities crowded with individuals who require our 
friendship, love, body, intimacy, secrets. We are connected through social networks 
but, who knows why, we feel more brainless and nostalgic.
Platon’s myth talks about how since the beginning of time, the man had a dual 
nature, divided in two by the gods. This is why we look longingly about our lost half. 
Any new technology is a hope of retrieval. At any moment of the day and night we 
are available, we can tell that others even in our sleep, during dinner, in the train, 
in the bathroom or during making love.
“The silent friendship of the moon” of Virgil, is not ours and “the abandonment in 
sweet thoughts” (“the sessions fo sweet silent thoughts”) that made Shakespeare 
happy, leaves us more than indifferent. Only the appearance on the internet of some 
old memories, our ex-lovers cannot hide forever and our friends are closer to us.
We are not suffering from agoraphobia, but it’s opposite. We are persecuted by a 
constant presence. We are always all here.
This anguish of being surrounded by the words and faces of others penetrate any 
part of the story that comes our way. And in Rome’s Petronius, Encolpius wanders 
from one museum to another seeking gods face suffering from love as he does. In 
China’s eight century, Du Fu writes that a wise old man sees in his books a chaotic 
universe populated in constant motion like an “autumn wind”.  Al-Matunabbi, in 
the tenth century, compared the paper and the leather with the whole world: like 
the dessert with his trappings and its war with explosions.
But connection has its limits. The fifth edition of the DSM (The Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders) published in 2013 by the American Psychiatric 
Association, indicated Gaming Disorder – internet gambling addiction – as a pathology 
that can lead to chronic clinical problems.
“The departure” seeking others – to play together, to share information, or email, 
Skype – defines our identity We are or we become only when someone recognize 
our presence in the network. The motto in the electronic era is that of Berkeley’s 
philosophy: “Esse est percipi” (“to be is to be perceived”).
All our efforts to be – absolutely and pleasantly – with others are proving bankrupt.

A megabyte of loneliness
By Raluca Niţă
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“We live together, we act with each other and react to each other,” wrote Aldous 
Huxley in “The Doors of Perception”, but always and in all circumstances we are 
alone with ourselves.  When the martyrs enter the arena, they holding by hands 
but are crucified alone. Embraced, the lovers are trying, desperately to join  the 
moments of ecstasy isolated in a single transcendence. In vain. By its nature, any 
incarnated spirit is doomed to suffer and enjoy in solitude.”
Many friends from Facebook, the many correspondents who want to connect 
with us in the cyber space, the promises merchants offering us fortunes in foreign 
lands, the ideal partner for virtual orgies, the extension of sexual organ and the 
breast-swelling, sweet dreams si spicy life, cannot do anything against the essential 
melancholy of which we are haunted since birth.
“Post coitum omne animal est triste”, after every sexual intercourse, every animal is 
sad, said Aristotle. He also said that “except the rooster which after that is singing”. 
Maybe all relationships – with the pictures, books, world, virtual inhabitants – 
generates sadness because they remember us , that in the end, essentially and 
hopelessly, we remain alone.
We are like the character from Italo Svevo’s book “Zeno’s Conscience”: a confused 
and unhappy individual, often succumbing to the reality that it is not able to face it, 
while trying to hide their own anxieties, dreaming escapes, searching for a surrogate 
univers. In analyzing these processes, the subconscious has the main role.
Mask after mask, dismounting the Ego, ironically revealing the complex psyche 
stratification, its instability between past and present, memories and desires that are 
combines. This analytical research involves also a painful emotional load, revealing 
a society where belief and values, certainties are nonexistent. Zeno’s drama is about 
the inevitable mess, vital and an order as inevitable but lacking vitality, near to non-
existence. Thus, his destiny is emerging as a chess game where the object of desire 
will never met his object and once lost, he replace him with another, randomly.
His real secret is that after every wreck he is building another illusion. Is attracted 
to the constellation possibility, while is terrorized by the reality principle.
We are alone and condemned to uncertainty. “I do not propose truths, but halfs 
of certainties”, used to say Emil Cioran, “heresies without serious consequences, 
which never made either worse or good. I am alone and I do not lament about that. 
I do not complain about loneliness.”
Cioran had the pleasure of loneliness. It suffices to recall the title of the volume 
published in 1990 at Humanitas, “Loneliness and destiny”. It is. Loneliness is part of 
everyone’s destiny. We should not deny it or love it. We should accept it in chaos 
times and to recognize that in the era of digital speed and virtual happiness we do 
not run, we “are still waiting for us”.

Translated by Alina Iordan



Recomandă:

                      Luni

19.30 – 20.30: Lecţie începători
20.30 - 21.00: Mini-practică începători 
                                  & intermediari
21.00 - 22.00: Lecţie intermediari
22.00 - 00.30: Practica TangoBrujo

                       Vineri

20.00 - 21.00: Lecţie începători
21.00 - 22.00: Lecţie intermediari
22.00 - 03.00: Milonguita de La Scena



Tango-ul argentinian
O emoţie dansată între un bărbat şi 

o femeie. Un dans ca o viaţă!

Articol de Laura Iaru

  De ce Tango argentinian? De-a lungul anilor am tot fost întrebată de 
anumite persoane de ce îmi place atât de mult şi ce mă atrage la acest dans. 
Ei bine, deşi e dificil de răspuns rapid, pentru că am putea povesti despre 
tango preţ de mai multe… cafele, ceaiuri, vinuri, zile, nopţi albe.., totuşi, în 
câteva cuvinte, tango-ul are acel ceva unic, aşa cum simt eu, care te vrăjeşte 
mereu, de fiecare dată altfel, are îmbrăţişarea unică, plină de căldură dintre 
doi oameni, are muzica lui inconfundabilă, fascinantă, care te trimite într-un 
alt peisaj.. 
Mai presus de paşi, structuri şi mişcare corporală care nu se învaţă chiar aşa de 
greu, tango-ul este o formă de expresie a fiinţei umane, plină de sentiment, 
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emoţie, eleganţă şi respect, o îmbrăţişare dintre un bărbat şi o femeie care 
îşi împărtăşesc bucuria, tristeţea, grijile, dramele, fericirea, dragostea,  timp 
de câteva minute într-un dans foarte viu, plin de improvizaţie.
Un dans prin care bărbatul şi femeia se redescoperă pe sine, regăsindu-şi 
fiecare frumuseţea rolurilor lor primordiale, pline de naturaleţe. Căci la tango 
bărbatul este cel care propune (fiecare pas improvizat) şi femeia - cea care 
răspunde invitaţiei bărbatului, la fiecare pas şi, subtil, îi transmite partenerului 
ce îşi doreşte şi ea din dans, ceea ce simte în timpul dansului. 
Astfel se creează un “dialog” nonverbal permanent între cei doi, plin de 
sinceritate, atenţie unul faţă de celălalt, amândoi punându-şi în valoare - el: 
atitudinea masculină şi ea, cea feminină, cu vibraţie, generozitate, căldură, 
unul faţă de celălalt. Cu fiecare partener/ă se întâmplă o comunicare… o 
conexiune diferită, pentru că nu suntem doi la fel pe lumea asta şi nu ne 
putem plictisi deloc dansând, ci, dimpotrivă, aşa descoperim mereu ceva 
nou… la fiecare pas şi cu fiecare îmbrăţişare… Prin intermediul tango-ului chiar 
poţi să descoperi foarte multe despre tine şi felul în care poţi interacţiona 
mai bine cu cei din jur.
Şi ce mai este extrem de frumos este că tango-ul argentinian are contextul 
social, mai mult decât competiţional.  Petrecerile de tango – aşa numitele 
“milongas”, născute la Buenos Aires în saloanele de tango, sunt evenimente 
la care participă iubitorii acestui dans, pentru a bea un vin bun şi pentru a 
dansa de plăcere, în timpul liber, după o zi istovitoare la birou. Toţi cei ce 
vin să înveţe tango la cursuri se relaxează mai întâi în acest fel, peste tot în 
lume, inclusiv în Bucureşti,  seara, după lucru, tocmai de aceea vor să înveţe 
să danseze tango, ca să poată dansa tango din pură pasiune şi plăcere, la 
petrecerile de tango să evadeze într-o lume fantastică în îmbrăţişări pe ritmul 
muzicii, uitând puţin (mai mult) de proiectul şi şedinţa de la birou...

Puţin din povestea mea de tango...

Dansez tango din iunie 2006. Îmi dorisem de mult să dansez tango, încă din 
adolescenţă ascultasem viniluri şi CD-uri cu tango din familie şi aduse de un 
prieten de familie din Argentina. Am descoperit însă tango-ul în Bucureşti, 
în iunie 2006 în Parcul Cişmigiu.. 
Neîncrezătoare că în Bucureşti se dansează cu adevărat tango argentinian, 
la fel ca pe străzile şi saloanele de tango din Buenos Aires, am pornit spre 
Cişmigiu, unde la acea vreme avea loc evenimentul “Aleea de Tango” – lecţii 
de tango şi milongas în Parcul Cişmigiu, organizat de prima şcoală de tango 
argentinian din România, “El Tango”, fondată de Alina şi Cătălin Dumitrescu. 
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După ce i-am văzut pe cei câţiva iubitori de tango care dansau pe malul 
lacului, perechi, perechi, pierdute în îmbrăţişare, în lumea lor, fără să observe 
privirile mirate ale trecătorilor, si după ce am trăit şi eu emoţia frumoasă a 
primei îmbrăţişări şi a primilor paşi de tango, am simţit şi am ştiut că eram 
deja parte din acea lume. 
După doi ani, tot din dragoste de tango, din setea permanentă de a descoperi 
tot mai multe despre misteriosul dans, am plecat spre aşa numita Mecca 
tango-ului, spre Buenos Aires, unde pentru o lună de zile m-am simţit ca 
parte din imaginile unui film documentar (unul pe care îl văzusem eu cu ceva 
vreme înainte, despre tango, la Buenos Aires).
Noptile albe petrecute in saloanele de milongas, pline de oameni care dansau 
si ascultau tango de-o viaţă, încă de la vârsta de 5-6 ani, în aproape fiecare 
noapte, emanând o energie şi o forţă de viaţă incredibile, orele petrecute în 
preajma marilor maestri de tango, care împărtăşesc cu atât de multă pasiune 
şi dăruire arta şi cultura tango-ului, mi-au schimbat pentru totdeauna viaţa. 
Odată ce te îndrăgosteşti cu adevărat de tango, el devine, fără îndoială, un 
stil de  trăi!
Este minunat să merg la milonga şi să dansez de fiecare dată cu alt împătimit 
de tango, să trăiesc de fiecare dată pe ringul de dans o experienţă inedită, 
să simt prin toţi porii o emoţie diferită de fiecare dată, să evadez şi să uit de 
toate grijile cotidiene, să închid uşor ochii, să ascult ce vrea să îmi comunice 
prin dans partenerul, să ascult muzica şi să ştiu că pentru câteva minute ne 
spunem o poveste unul altuia, “şoptită” pe moment... Să am mereu prilejul 
să cunosc oameni frumoşi, diverşi, care ajung să împărtăşească aceeaşi 
pasiune cu mine. 

La TangoBrujo – Şcoala şi clubul de tango argentinian din Bucureşti

Când am început să dansez tango în 2006, nu aş fi crezut vreodată că am 
să ajung şi să împărtăşesc altora pasiunea mea pentru tango - să ţin lecţii 
de tango. Dar cum viaţa te duce pe căi nebănuite câteodată, îţi schimbă 
firul, cum poate doar subconştientul simte, în 2009 am primit în grijă scoala 
TangoBrujo împreună cu ceilalţi 3 împătimiţi ai tango-ului cu care formăm 
echipa TB, de la doamna wonder woman - La Morocha, cea care a fondat-o 
în 2007 şi care a adus tango-ul argentinian în România, acum 10 ani. 
Şi de când predau, o simt ca pe o misiune minunată de a împărtăşi celor 
ce vin să afle şi să înveţe ceea ce tango-ul îmi transmite mie şi este absolut 
minunat când îi văd apoi că încep şi ei să ardă de nerăbdare să se îmbrăţişeze 
şi să danseze. 
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  Şcoala de tango argentinian “TangoBrujo” (este chiar numele unui 
tango vestit al orchestrei Juan D’Arienzo, în limba română Tango Vrăjitor) 
se adresează tuturor doritorilor de a descoperi şi învăţa acest dans, alături 
de arta, cultura şi fenomenul social pe care le înglobează.
TangoBrujo îşi desfăşoară activitatea în Bucureşti, în fiecare luni şi vineri, la 
Mansarda din La Scena, fiinfo uşă deschisă pentru cei ce doresc să pătrundă 
în lumea tango-ului argentinian autentic. 
Este locul unde ne întâlnim şi ne bucurăm de frumuseţea artei acestui dans.
Vă invităm să ne treceţi pragul la TangoBrujo şi să descoperiţi şi voi o altfel 
de lume, plină de frumos, de oameni calzi, de mister, de zâmbete, voioşie, 
muzica vrăjită... 
Aici adorăm să vă împărtăşim, vouă celor ce ne păşiţi pragul, cu sau fără 
parteneri/e, fără să mai fi  dansat vreun alt dans înainte, esenţa, frumuseţea, 
arta, cultura tango-ului argentinian, ca dans, ca stil de viaţă, să descoperiţi 
cât de minunat vă puteţi petrece timpul liber într-un mod atât activ, dar şi 
relaxant, plăcut, spiritual, chiar şi terapeutic, atât personal, cât şi în cuplu. Veţi 
descoperi că vă puteţi îmbogăţi realmente viaţa, că tango-ul e o deconectare 
de la această lume plină de stres.

Ne găsiţi aici:

Website: www.tangobrujoromania.ro

Facebook: Milonguita de La Scena

Fotografii asigurate de autor
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CRUCEA,
 UN SIMBOL

The cross,
A plurivalent symbol



Semnificaţiile Crucii 

Articol de Andrei Papadache

 Un foarte cunoscut şi familiar obiect pentru noi toţi este crucea. Acest semn 
se întâlneşte pretutindeni: fie tronează în vârful bisericilor, fie este sculptat pe 
case, fie îl întâlnim în legenda unui sigiliu medieval. Fiind un simbol ce are legătură 
în mare parte cu Divinitatea, aş dori în acest articol să vorbesc despre sensurile 
diverse pe care le are în Biblie, deci din punct de vedere religios, potrivit învăţăturii 
creştin-ortodoxe. Am dorit să subliniez metamorfozarea felului în care era privită 
crucea în Vechiul Testament faţă de cea pe care a luat-o odată cu venirea lui Hristos 
pe pământ, o schimbare absolut paradoxală, dar plină de temeiuri puternice.
 Dacă vorbim despre cruce la popoarele precreştine, trebuie să spunem că 
aceasta întruchipa fie focul sacru, fie simbolul desăvârşirii cugetării omeneşti sau, 
de ce nu, un semn cosmic, linia orizontală a crucii reprezentând bolta cerească, 
iar cea verticală ploaia. Odată cu apariţia creştinismului, sensul crucii urcă în 
dimensiunea teandrică, nu mai aparţine unui univers păgân, căci aceasta devine 
altarul prin care Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a adus „jertfă o singură dată, ca 
să poarte păcatele multora” (Evrei 9,28). 
 Încă din Vechiul Testament, crucea apare ca având mai multe semnificaţii. 
Astfel, ea este prefigurată sub forma pomului vieţii, imagine a crucii pe care va fi 
răstignit Mântuitorul: „Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de 
pomi plăcuţi la vedere şi buni la mâncare, şi pomul vieţii în mijlocul grădinii, şi pomul 
cunoştinţei binelui şi răului” (Facerea 2,9). De asemenea, crucea apare şi ca semn 
dătător de putere, iar în acest sens putem să amintim de episodul în care Moise îi 
biruie pe amaleciţi folosind rugăciunea, dar şi ridicarea mâinilor în semnul crucii. 
Mai apare şi ca semn al binecuvântării, pe care o dă Iacob celor doi fii ai lui Iosif, 
Efraim şi Manase sau ca semn al izbăvirii de la moarte: „Treci prin mijlocul cetăţii 
şi însemnează cu semnul crucii pe frunte, pe oamenii care gem şi care plâng din 
cauza multor ticăloşii” (Iezechiel 9,4). Cel mai reprezentativ simbol, însă, este acela 
al şarpelui de aramă, făurit de Moise pentru a-i vindeca pe oameni de muşcăturile 
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şerpilor veninoşi. Aceste sensuri relevă înţelesul tainic şi specific pe care îl avea 
crucea în comparaţie cu alte semne din cele mai vechi timpuri. Pedeapsa crucificării 
era una dintre cele mai degradante, fiind rezervată celor mai detestaţi oameni, dar 
şi sclavilor, fiind o adevărată metodă de tortură, comparabilă cu scaunul electric, 
vâna de bou sau cu laţul de spânzurat, folosite mai târziu în diferite circumstanţe, 
uneori şi în anumite locuri chiar şi astăzi. 
 Noul Testament îl aduce în centru pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care „S-a 
dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. 
La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, 
şi încă moarte pe cruce” (Filipeni 2, 7-8). Toată chenoza lui Hristos, care constă din 
Întrupare, Răstignire, Înviere şi Înălţare, a fost făcută din dragoste pentru Dumnezeu-
Tatăl şi pentru oameni, pentru a ridica umanitatea la slava dumnezeiască 1 . Prin 
aceasta, El şi-a îndeplinit slujirea de Arhiereu, curăţând firea umană de păcat şi 
fiind factorul determinant al reluării comuniunii omului cu Dumnezeu, al desfiinţării 
dezbinării de Dumnezeu şi al lepădării de egoism. Numai prin jertfa Mântuitorului, 
care a fost fără de păcat, omul a putut deveni parte a Absolutului dumnezeiesc 
personal, având posibilitatea mântuirii, printr-o dăruire totală motivată de iubire, 
ca răspuns la iubirea Sfintei Treimi faţă de noi. Jertfa Lui a fost deplină şi superioară 
celor din vechime: „El a intrat o singură dată în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de ţapi 
şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, şi a dobândit o veşnică răscumpărare” (Evrei 
9,12). Iisus Hristos a recapitulat în viaţa Sa întreaga creaţie, arătând finalitatea 
lumii şi mai ales a oamenilor, sortiţi şi ei morţii, care nu mai este decât un somn 
trecător, dar şi învierii în viaţa veşnică, la a doua Sa venire. În tot acest demers, 
crucea a jucat un rol primordial, în sens material fiind obiectul pe care Mântuitorul 
a fost răstignit şi pe care a curs sângele sfinţitor spre izbăvirea lumii de tot ceea 
ce este putred. Iisus şi-a dus crucea pe dealul Golgotei şi a avut de suferit insulte, 
batjocură, fiind mereu ameninţat de a fi ucis în cele mai barbare moduri. În sens 
spiritual, felul în care era privită crucea aproape că s-a inversat. Astfel, din obiect 
de ocară, a devenit instrument sfânt, dătător de viaţă. Acceptând crucea, Hristos 
a arătat că ţine la propovăduirea dumnezeirii Sfintei Treimi şi la însuşirea de către 
noi a adevărului. Expresia ”a-ţi duce crucea” se referă acum la moartea păcatului, 
la debarasarea de tot ceea ce ne împiedică să obţinem mântuirea. Spre deosebire 
de mentalitatea Vechiului Testament, în Noul Testament căutarea şi asumarea 
crucii aduce slava veşnică, înduhovnicirea, după modelul pe care ni l-a dat Iisus 
Hristos. Nu trebuie să căutăm răstignirea în sens propriu, însă devenirea crucii în 
noi merge de la sacrificarea unui anumit timp pentru celălalt şi până la încercarea 
de biruire a unei patimi care a pus stăpânire pe fiinţa noastră. Numai astfel putem 

 1 Stăniloae, D., (1995), Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, vol. II, Bucureşti, ed. Cristal, p. 150.
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avea nădejdea că vom sta la dreapta Tatălui, alături de Fiul, bucurându-ne de 
miresmele vieţii viitoare.
 Cinstirea care se acordă Sfintei Cruci în Biserica Ortodoxă se numeşte venerare. 
Cinstind Sfânta Cruce, creştinii se fac părtaşi ai jertfei lui Hristos şi îşi asumă 
responsabilitatea de a înainta pe calea asemănării cu El, urcând fiecare treaptă 
menită să ducă spre sfinţire. Astfel, crucea este o relicvă excepţională, dar şi o armă 
împotriva tentaţiilor care contribuie la stabilirea unei relaţii vii cu Dumnezeu.

 Andrei Papadache 

Bibliografie:

Andreopoulos, A., (2013), Semnul Crucii-gest, taină, istoric, Traducător Adrian 
Agachi, editura Sofia, Bucureşti.
Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, cu trimiteri.
Înălţarea Sfintei Cruci, în http://www.alternativaonline.ca/ortodoxie0609.html, 
accesat la data de 02.11.2009.
Moulinier, N., Scurt istoric al semnului Sfintei Cruci, Traducător Marinela Bojin, în 
http://www.crestinortodox.ro/religie/scurt-istoric-semnului-sfintei-cruci-69332.
html, accesat la data de 15.08.2014.
Sfânta Cruce şi semnificaţiile ei, în http://www.noutati-ortodoxe.ro/sfanta-cruce-
si-semnificatiile-ei_l29684_p0.html, accesat la data de 15.08.2014.
Sfântul Ioan Gura de Aur, Crucea, proslăvire a lui Hristos, în http://www.ioanguradeaur.
ro/761/crucea-proslavire-a-lui-hristos/, accesat la data de 15.08.2014.
Stăniloae, D.,  (1995), Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, vol. I şi II, editura Cristal, 
Bucureşti.
Stăniloae, D., Semnificaţia Crucii în viaţa creştină, în http://www.crestinortodox.
ro/sarbatori/duminica-sfintei-cruci/semnificatia-crucii-viata-crestina-140266.html, 
accesat la data de 15.08.2014.
Stăniloae, D., (1997), Teologia dogmatică ortodoxă, vol. II, editura Institutului Biblic 
şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti.

92   |   Crucea, un simbol



Instances of the Cross in the 
Byzantine and Roman-Catholic 

Religious Art throughout Romania

By Raluca E.Goleşteanu

 Abstract:  This short article represents in fact a more detailed explanation of 
some peculiarities of the cross and of its symbolicalness, as they can be encountered 
in various churches and cathedrals throughout Romanian territory, but also in 
several aspects of daily life. The punctual description of the cross is accompanied 
by its visual representation. Thus, it can be said that this material aims at being a 
small anthology of images centred on the theme of the cross, as it can be admired 
in the major provinces of today’s Romania.
 Keywords: Byzantine art, Roman-Catholic Art, Christianity, Protestantism, 
Architectural Stiles, Romanian Folk Art.

 Abstract: This short article represents in fact a more detailed explanation of 
some peculiarities of the cross and of its symbolicalness, as they can be encountered 
in various churches and cathedrals throughout Romanian territory, but also in 
several aspects of daily life. The punctual description of the cross is accompanied 
by its visual representation. Thus, it can be said that this material aims at being a 
small anthology of images centred on the theme of the cross, as it can be admired 
in the major provinces of today’s Romania.
 Keywords: Byzantine art, Roman-Catholic Art, Christianity, Protestantism, 
Architectural Stiles, Romanian Folk Art.

 The sign and the theme of the cross, as contained by various monuments 
found in all four corners of this country, represent perhaps the best illustration of the 
cultural diversity of the various ethnic communities inhabiting this land. Indeed, in 
modern times, Romania became the embodiment of a blend of provinces displaying 
distinct historical and cultural heritage to such an extent that monuments of Roman 
or Greek Catholic art compete with those of Protestant or Byzantine inspiration 
towards attracting visitors and pilgrims from abroad. 
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 The examples of the Roman-Catholic Cathedral of Cacica built in the 1900s 
by the Polish salt-mine workers, or of the Lutheran Cathedrals of Sighişoara, or of 
Bucovina Monasteries are telling inasmuch they represent samples of pre-modern 
and modern sacral art conceived by masons, carpenters and painters who got inspired 
from the important religious art centres of the time or who simply expressed their 
worldviews in their genuine uncultivated way. 
 Nevertheless, it is not only about the customs of the multi-ethnic population 
of this territory that provided the artistic syncretism of the religious monuments 
existing today, but also the richness of motives circulating within the same religion 
and territory. The inventiveness shown by the craftsmen of the village in representing 
religious symbols, the influence of the local traditions and oral folklore contributed 
to the creation of masterpieces of religious Byzantine art, where universal signs like 
the cross have been replicated in hundreds of patterns. One would not find two 
resembling crosses on the rooftops of Bucovina Monasteries. In the same vein, the 
religious monuments one can see in the South, in Muntenia or Dobrogea, such as 
the “troiţe”, bear an impressive number of patterns that have roots in both pre-
Christian, Christian traditions but also in the local adaptations of the universal top 
of the religion: the sacrifice, the death, the fight between good and bad, etc.        
 Accordingly, in order to render this multitude of interpretations based on 
different religions, but also the alterations suffered by the same symbol in uniform 
ethnic and cultural areas, I have amassed a small but, I hope, representative anthology 
of images which portray the cross and the instances related to the representation 
of the cross, this sign which is one of the oldest symbols in the world. Without 
having the intention to deal with the anthropological and philosophical meaning 
of the cross, I am trying to grasp the richness of the motives (and implicitly of the 
heritage) displayed by the crosses portrayed; in addition I hint to the role played 
by the cross in peculiar historical circumstances of our country seen as part of the 
wider European realm. 
 Provided that the historical analysis runs only in the background of my 
presentation of the instances in which one can meet the cross throughout Romanian 
territory, provided that my interpretation of the cross is performed on neutral 
grounds (let us say aesthetic, but not religious- militant), I proceeded to a personal 
selection of the photos1 shown in the present material, which would pay attention 
to all the features already mentioned above: historical, religious, ethnic, cultural, 
geographical. These photos have been divided in several categories that take into 
account, in an ascending manner, the so-called individualistic, domestic usages of 
the cross, then, the so-called instrumental, earthly usages of the cross, then the 
aesthetic ones and only then the national and the religious/metaphysical ones.     

1  The photos in this material have been taken by me in various parts of Romania in the period 2010-
2014. 
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 Let me introduce now the first category, the one of the cross seen as the marker 
of a place where the individual goes for retreat and reflection; in other words, the 
cross is in this instance the symbol of the everlasting values which crowns the life 
of the individual in antithesis with the petty habits and annoyances of daily life. 
The type of crosses shown to be presented here are the Byzantine model of the 
cross according to which the braces display a trefoil shape symbolizing the Holy 
Trinity, but also a version of the Byzantine cross, one displaying a combination of 
Ionic and Celtic patterns, all mingled with Greek texts and secular symbols (coats 
of arms) [see the photo Cross in Tenha Juvah]; this interesting cross, facing the 
Black Sea, can be seen in the park of Queen Maria of Romania’s residence in Balcik 
(present-day Bulgaria).

 The cross in trefoil shape can be seen adorning the cave of Daniil Sihastru2 
[see the photo the Cave of D. Sihastru], the place where a monk by this name, 
advisor and close friend of the medieval Voivode of Moldavia, Stephen the Great, 
spent the days in total reclusion; the other place bearing the cross in trefoil shape 
is the garden from the entrance to Moldoviţa church within the convent having 
the same name [see the photo Garden Moldoviţa Monastery]. 

2  Located in Suceava county. 

Cross Tenha Juvah, Balchik,
Raluca E. Goleşteanu

The Cave of Daniil Sihastru
Raluca E. Goleşteanu

Garden, Moldovita Monastery, Bukovina
Raluca E. Goleşteanu
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 The second category is related to the first to the extent that, the individual 
is aware that he/she cannot escape the ”predicament” of daily life, hence he/she 
employs higher symbols for conveying a sense of  immortality to the simple human 
rituals. In this case the cross may adorn the objects where the food is stored as one 
sees this version of Maltese cross (the cross of the knights Templers) on the cover 
of a cheese box [see the photo Cheese Case, Museum of Wood]; this handmade 
object comes from a region with Ruthenia population and, among this population, 
there are communities of highlanders called ”Hutsuls” known for their secluded, 
Conservative life style and for their picturesque objects of interior. 

 The third category is the one in which one can see the individual who aims at 
extending the power of the cross from his personal sphere to the one of the family 
and of the small domestic universe represented by house, which is perceived as 
the micro-version of the world. The most common embodiment of the cross in this 
case is the so-called ”troiţa” (”troica”, word originating in old-Slavonic refers to the 
Holy Trinity); usually, this is a lavishly decorated cross which may display at times 
three compounding parts as shelter for the central part, that is the cross. Troiţa 
is usually located near the houses, churches, at the crossways, generally, nearby 
symbolic places for the life of the community. Troiţa protects the environment 
from the evil. Wonderful pieces can be found in the Museum of Ethnography of 
Transylvania (located in Cluj-Napoca); here, various troiţe are the best illustration of 
the master hip of wood-carving in the region. The symbol of the Jesus on the cross, 
the so-called cross of the sufferings (the cross is on top of three stairs symbolizing 
the martyrdom of Christ on his way to Golgotha) is matched by the motive of the 
lily flower, as symbol of the purity of his ordeal [see photo Museum of Ethnography, 
Cluj]; other versions include the image of the cross where the body of Jesus is 
represented together with elements from the nature (the Sun and the Moon on the 
left and right sides of Jesus - the upper braces of the cross are united in a wreath 
of flowers [see photo Troiţa Museum of Ethnography 2] or the genuine vision of 

Cheese Case, Museum of Wood, C. Moldovenesc
Raluca E. Goleşteanu Museum of Ethnography Cluj Napoca

Raluca E. Goleşteanu

Museum of Ethnography Cluj Napoca
Raluca E. Goleşteanu
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several roofs disposed one on top of the other as a reference to the hierarchical 
disposition of social categories in the world (in the Christian vision), with the cross 
crowning the whole structure-the cross is the decorated version of the one of John 
the Baptist’s, a cross with eight braces, eight being the symbol of renaissance3 [see 
photo Troiţa Museum of Ethnography]. The same Museum hosts a wooden gate 
whose interesting display of several types of carved crosses (Maltese, Ionic and 
the cross of the martyrdom of Christ) demonstrates that the symbol of troiţa (i.e. 
protecting the intimate space of the family from danger) is to be found on other 
domestic objects (see also the second category) [see photo Gate Cross, Museum 
of Ethnography]. 

 The fourth category is dedicated to the representation of the cross as symbol 
of the wealth in the world, of the victory of the Christian values in people’s life. The 
most relevant cases to be presented are the image of the cross on top of the Earth, 
symbolizing the triumph of Christ’s Kingdom on Earth-in a typical Renaissance fashion, 
the cross is held by an angel as one can see on the facade of the memorial house 

3  In fact, a Greek cross is superimposed on the Greek letter that symbolizes the initial of Christ`s 
name. 

Museum of Ethnography Cluj Napoca
Raluca E. Goleşteanu

Troita Mus of Ethnography 2, Cluj
Raluca E. Goleşteanu

Museum of Ethnography Cluj Napoca
Raluca E. Goleşteanu

Gate Cross, Museum of Ethnography
Raluca E. Goleşteanu
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of Hungarian medieval king Matthias Corvinus4 [see photo Matia Corvin Market]; 
another appealing image is the one of the Latin cross held by a victorious Christ 
in the Lutheran Cathedral of Sighişoara - the simplicity of the Latin cross (this type 
is usually depicted without Christ on it, as symbol of the Resurrection) is in sharp 
contrast with the heavily decorated Baroque and Rococo altar5: the angels and the 
motive of the Ascension culminate with the figure of the Christ holding the cross 
[see photo Lutheran Church Sighișoara]; perhaps the most spectacular is the image 
of the cross of victory (version of cross that reads the initials of the Greek name 
of Christ, in the upper part, whereas the lower part displays the Greek word for 
”victory”, NIKA)  representing the blessing of The Virgin and the gate to the heaven 
as displayed by the Church of The Transfiguration in Cluj - this monument of golden 
mosaic and linden tree carvings represents a fusion between neo-Byzantine and 
Catholic motives [see photo Transfiguration Church, Cluj].    

 
4  The house is located in the square bearing the name of the king, in Cluj-Napoca.
5 The vagaries of the Catholic vs. Protestant fights are visible in this paradox of a Protestant church hav-
ing a Baroque altar.

Transfiguration Church, Cluj
Raluca E. Goleşteanu

Lutheran Church, Sighisoara
Raluca E. Goleşteanu

Matia Corvin Market, Cluj
Raluca E. Goleşteanu
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 Still, in this category, the symbol of the cross seen in predominantly aesthetic 
terms can be integrated, as it makes the connection between the cross as proof of 
the existence of Christ in the world of people and the cross as symbol of secular 
causes which crave for divine justification. Without forgetting its initial significance, 
the cross as element of decoration features, either the image that the particular 
artist who conceived it had about religious matters, or the local identity of the 
community dwelling that monastery and the surroundings; one village church 
currently within the Museum of Ethnography of Transylvania boast an interesting 
mix of a Byzantine and sufferings’ cross to which the symbols of the sun and of 
the windows (as path of communication between the sacred and the profane) 
were added [see photo Church in the Museum of Ethnography]; the well-known 
churches of Braşov neighbourhood (Şcheii Braşovului) and Bucovina (Suceviţa 
in this case) display crosses such as the trefoil cross and the cross of the Birth of 
Christ (the braces of the cross are united by rays of light symbolizing the Star of the 
North), but also decorated cross (a compound of one big cross and several smaller 
ones arranged between the braces of the central cross, symbolizing the victory of 
the Gospel of Christ in all four corners of the world) [see photo Șcheii Brașovului 
Church]. Apart from the cross of Christ’s birth, trefoil shape cross and the flowery 
cross (the design of the braces imitates the lily flower in an attempt to evoke the 
Holy Trinity), Suceviţa Monastery presents the amazing motive of a cross on top of 
the crescent moon, very clear allusion to the victory of Christianity over paganism 
as represented by the Ottoman Empire [see photo Sucevița Monastery, Moldavia]. 

Transfiguration Church, Cluj
Raluca E. Goleşteanu

Church in the Museum of Ethnography, Cluj
Raluca E. Goleşteanu
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 As mentioned already, the next category describes the image of the cross as 
encountered in secular contexts; the first example is actually an attempt to give to 
national ideals religious justifications, as this ”T-like” shape cross (cross of the Old 
Testament which represents the vagaries of the Jews during the exodus in Egypt) 
from St. Michael’s Church in Cluj shows: the political cause of Hungary is tied-up to 
the symbolicalness of Christ on the cross [see photo St. Michael Church, Cluj, 2]; the 
second example comes from the same city, Cluj, and it represents an ecumenical 
cross, a blend between the Latin and the Greek cross, this last one in a circle, 
symbolizing the Earth - this cross is on top of a roof (see the category dedicated to 
the troiţe) that rules over the nice panorama of the city - the monument is dedicated 
to martyrs of 1848 Revolution and in general to the people who sacrificed for the 
national cause [see photo To the Heroes of 1848 Revolution]; the third example is 
a cross displayed by a medieval flag as one can see in the main market square of 
Sighişoara’s fortress - the cross has the braces ending in lily flower, symbol of the 
knight’s cause purity [see photo Symbol of cross on flag].   

St. Michael Church, Cluj (2)
Raluca E. Goleşteanu

To the Heroes of 1848 Revolution, Cluj
Raluca E. Goleşteanu

Roman-Catholic Cathedral, Cacica
Raluca E. Goleşteanu

Scheii Brasovului Church, Brasov
Raluca E. Goleşteanu

Sucevita Monastery, Moldavia
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 The sixth category is devoted to the employment of the cross in its paramount 
meaning, namely the cross as symbol of the martyrdom of Christ. The already 
mentioned Roman-Catholic Cathedral of Cacica displays at the entrance the figure of 
the Christ on the cross, whereas inside there is the cross wrapped in Christ’s shroud 
[see the photos: Roman-Catholic Cathedral, Cacica; Roman-Catholic Cathedral, Cacica, 
2]; the protestant Church, the so-called Church of the Hill in Sighişoara shows the 
image of the Christ on the cross in a wooden shrine built in early-Baroque style, 
this cross bears the inscription: ”Jesus of Nazareth, the King of the Jews” [see the 
photo The Hill Church Sighişoara]. Other interesting displays of the cross as related 
to Christ’s ordeal can be found in the already described Church of Transfiguration 
in Cluj, where the cross is depicted as the braches of a tree, hence the cross is not 
so much the torturing instrument, but more the harbinger of the Resurrection 
[see the photo The Transfiguration Church, 2]; a cross with the inscription can be 
seen in Harman, fortified Church of Transylvania, in Braşov county [see the photo 
Harman Church]. 

Symbol of the cross on flag, Sighisoara
Raluca E. Goleşteanu

Roman-Catholic Cathedral, Cacica
Raluca E. Goleşteanu

Roman-Catholic Cathedral, Cacica 2
Raluca E. Goleşteanu
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 Here I am at the last, nonetheless important, category presented in this article, 
namely the case of the atypical crosses-in the sense that, aesthetically, they break 
the canon of the four braces. Not only that they represent a creative design from 
the artistic vantage point, they also are regarded in connection with important 
cultural and historical moments. 
 The first example is the one of the so-called patriarch’s cross, the cross which 
appears in the hands of the heads of the Christian church, be it Byzantine or Catholic 
- this cross has two horizontal braces, the upper one, shorter, the lower one, longer 
(the upper brace represents the inscription). One telling instance where one can 
find the patriarch’s cross is the altar of the Franciscan Church in Cluj-Napoca: 
this altar presents the rulers who Christianized Hungarian Kingdom, St. Stephen 
(969-1038) and St. Ladislas (1040-1095), they have in their hands several types of 
cross, the crusader’s cross, the patriarch’s cross, which adorn the Earth, stylistically 
represented by a bowl; St. Stephen, the one who brought Christianity to those 
lands, holds the cross of the cardinals, of the religious chiefs, as he has become 

The Hill Church, Sighisoara
Raluca E. Goleşteanu

The Transfiguration Church, Cluj 2
Raluca E. Goleşteanu

Harman Church, Brasov county
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in public mind not only the first political leader in the pre-modern sense, but also 
the head of the church; St. Ladislas consolidated the victory of the Christianity on 
those lands, hence he holds the cross of the knight in emphasizing that he was a 
warrior and Christianity was triumphant via fight [see the photo Franciscan Church, 
Cluj]. 

            
 The second example is the one of the so-called Eastern cross; similar to 
the patriarch’s cross, this version presents two horizontal braces, the upper one 
representing the inscription - the novelty resides in a third horizontal brace located 
in the lowest part of the cross, basically where Jesus’ feet had been nailed. This 
third horizontal brace is inclined and, together with the vertical brace make up 
the cross that is the symbol of St. Andrew, the one who introduced Christianity to 
Russia. This type of cross is represented in many parts of the country where Eastern 
Orthodoxy was stronger (such as Dobrogea). On the Western wall of a church of 
Russian community in 2 Mai villages (near Bulgarian border) one can notice such 
a cross [see the photo Lipovan Church].

This was my small anthology about the sign of the cross on Romanian territory. 
Without having the ambition of being exhaustive, my material attempted to present 
to the reader a selection of relevant instances in which the cross appears in the 
customs and traditions of the major communities inhabiting this land…then and 
now. 

                                                                   Raluca E. Goleşteanu

The Transfiguration Church, Cluj 2
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Franciscan Church, Cluj
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Legenda de ciment 

Articol de Răzvan Postolache

 Undeva, între siluetele gri ale masivelor construcţii comuniste şi lacul IOR, 
bate inima cartierului Titan. Dacă te străduieşti, îi poţi auzi freamătul în foşnetul 
frunzelor din faţa mall-ului Titan sau în sunetul ambuteiajelor de pe bulevard.
 Pentru a mângâia, probabil, orgoliul bucureştenilor ce se ştiau locuitori ai 
cartierelor Sălăjan, 1 Decembrie sau Balta Albă, cartierul Titan a crescut ca Făt 
Frumos din lacrimă, în câţiva ani cât alte cartiere în zeci de ani: aproape orice 
colţişor al sectorului 3 dincolo de Baba Novac este Titan.
 Pozele de la începuturile construirii cartierului vorbesc despre o lume enigmatică 
generaţiei mele, dar considerată de mulţi mai simplă şi mai prosperă.
 Când spui copilărie în Titan, spui tanti Vatăreasa, care vindea vată de zahăr 
chiar la intrarea în Parcul Titan, mereu cu zâmbetul pe buze. Staţia de metrou a 
cartierului, gândită şi ca adăpost anti-atomic, se remarcă prin ecourile şi zgomotele 
ciudate care se pot auzi în această uriaşă peşteră fără stâlpi de susţinere. În loc de 
lilieci, întâlnim deseori pensionari la plimbare, copii zvăpăiaţi sau găşti de cartier. 
În loc de izvoare, avem şinele groase de metrou şi trenurile ce se revarsă în staţie 
la fiecare câteva minute. Arhitectura, amplasamentul şi istoria, fac din staţia Titan 
un loc de neratat pentru vizitatorul Bucureştiului.
 Cartierul, fiind proiectat ca un dormitor, rivalizează în spaţii verzi, linişte şi 
aerisire cu Drumul Taberei. Titanul, această  fortăreaţă a clasei de mijloc bucureştene, 
a fost îmbogăţită în ultimii ani cu şiruri de case cu etaj, ca nişte dinţi zâmbitori ce 
răsar din ciment.
 Dacă vara asta nu ai fost la mare sau pur şi simplu vrei feeling-ul ăla de Faleza 
Eforie Nord, atunci fă o plimbare din Bulevardul 1 Decembrie pe Strada Postăvarului 
şi vei fi străjuit de terase cu vino-ncoa şi moteluri.
 Una peste alta, acest cartier le are pe toate: două cinematografe, unul mai 
vechi, Gloria şi unul mai nou, Cine Grand din Auchan, câteva centre comerciale în 
care te poţi pierde lejer, pieţe şi parcuri, piaţete şi băncuţe, statui şi statuete, chiar 
şi o salbă de hoteluri, pentru toate categoriile de preţ.
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 Titanul este o poveste continuă, scrisă de fiecare din locuitorii săi. Tu cum ai 
continua-o?
 Eu aş zice că până în 2030 Titanul va cuprinde uşor-uşor Baba Novacul, 
Pantelimonul şi va lua Bucureştiul prin învăluire. În curând, chiar Bucureştiul îşi 
va schimba numele în Titan. Doamna Vatăreasa va fi aleasă Primar al oraşului, iar 
lucrurile vor merge din ce în ce mai bine: va ninge cu fulgi de cocos, va ploua cu 
suc de portocale şi vodcă şi clădirile vor fi din turtă dulce, ca în Braşov, metroul va 
plimba tot mai mulţi vizitatori, iar industria va dudui. :)
 Până atunci însă, cartierul Titan, cu bune şi cu rele, vă aşteaptă să îi luaţi pulsul 
inimii sale mari, din ciment şi să povestiţi mai departe legenda cu peşteri create 
de mâna omului.
 Noapte bună, Titan! Bună dimineaţa, Bucureşti!

Răzvan Postolache
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Turnurile din Watts                                                                                                                               

Articol de Lucian Nan

 „Mi-am pus în gând să fac ceva, ceva mare”, sunt cuvintele cu care Simon 
Rodia şi-a descris fantastica creaţie la care a muncit neîntrerupt timp de 34 de ani. 
În curtea triunghiulară de 400 mp a casei sale din Watts, Rodia a construit între 1921 
şi 1955, 17 structuri din elemente decorate de beton subţire armat. Ansamblul pe 
care autorul l-a denumit Nuestro Pueblo1  şi care astăzi este cunoscut ca Turnurile 
din Watts, este compus din trei turnuri principale, două ziduri împrejmuitoare, un 
chioşc, câteva turnuri reduse ca dimensiuni, curtea pavată şi o structură asemănătoare 
unei prore de vapor. O decoraţie în pique-assiette îmbracă întreg ansamblul cu 
colaje care demonstrează talentul şi sensibilitatea deosebită a lui Rodia în dozarea 

1 Numele “Oraşul nostru” apare înscris în câteva locuri, ca o dedicaţie. Rodia a mărturisit într-un in-
terviu dat la începutul anilor 60: „Am vrut să fac ceva pentru Statele Unite, pentru că am fost crescut aici.” A 
History of American Art, Daniel M. Mendelowitz, Stanford University, 1970, pg. 504
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contrastului multiplelor materiale, a armoniei formelor şi a compoziţiei coloristice. 
Diversele reliefuri (plate sau volumetrice), materiale (ceramică, sticlă, ciment şi 
scoici), forme (geometrice sau libere) şi texturi, sunt echilibrate în grupuri care privite 
de la distanţă creează o armonie vibrantă în întreaga structură. De aproape, acest 
mozaic volumetric se transformă într-un caleidoscop de o diversitate fără sfârşit, 
în care solidul pare a se fluidiza şi care îşi schimbă continuu forma şi culoarea în 
funcţie de unghiul din care este privit şi de reflexiile razelor soarelui.
 Rodia şi-a creat structurile fără un plan prealabil, cu o tehnologie rudimentară, 
cu unelte simple2  şi cu materiale la care a avut acces uşor: mortar, resturi de metal, 
de ceramică şi sticlă, reliefuri imprimate în matriţe improvizate, scoici de pe plaja 
oceanului. „Nu am avut pe nimeni să mă ajute”, spune Rodia, „am fost un om 
2 Pe câteva panouri din zidul care înconjoară curtea, Rodia a imprimat în mortar formele uneltelor pe 
care le-a folosit: cleşte, ciocan şi o potcoavă cu care îndoia barele de fier.

sărac. A trebuit să fac câte puţin. Nimeni nu m-a ajutat. Cred că dacă aş fi angajat 
pe cineva, nu ar fi ştiut ce să facă. De un million de ori nu am ştiut nici eu ce să fac. 
Nu am avut niciodată niciun ajutor.”3 
 La nivelul solului, Rodia a construit o suprafaţă de beton armat de 10 cm 
grosime care uneşte bazele independente ale tuturor structurilor. Fiecare dintre 
aceste baze are o fundaţie de aproxmativ 60 cm adâncime şi suportă elementele 
verticale care susţin la rândul lor formele ansamblului. Pentru fiecare dintre cele trei 
turnuri principale (cu înălţimile de 30 m, 29,5 m şi 16,76 m), elementele verticale de 
susţinere sunt aşezate în trei rânduri concentrice în jurul unei coloane centrale care 
le uneşte la vârf şi sunt rigidizate între ele prin şiruri orizontale de inele. Rezistenţa 
la forţele orizontale este mărită prin arce butante care leagă toate structurile între 

3 William C. Seitz, (1968), The Art of the Assemblage, New York, pg. 77.
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ele. Întregul schelet este format din armătura din bucăţi metalice legate cu sârmă 
şi plasă de rabiţ (fără sudură, şuruburi sau nituri) şi de startul subţire de beton cu 
elementele decorative. Buckminster Fuller  le comentează astfel: „Rodia a fost un 
maestru al materialului în care a lucrat, cimentul. [El] a construit turnurile asemenea 
creşterii unui copac, cu inele care se dezvoltă unul după altul. Copacul poate deveni 
gol, dar nu îşi va pierde din stabilitate pentru că suprafaţa devine purtătoarea de 
rezistenţă. Turnurile sunt superbe.”4 
 Prin natura lor neconvenţională, structurile lui Rodia sunt dificil de încadrat 
într-o anumită categorie. Interpretările pot fi foarte diverse şi s-ar putea argumenta 
că o examinare teoretică ar banaliza caracterul unic al operei. Dar analiza teoretică 

4 Bud Goldstone şi Arloa Paquin Goldstone, (1997), The Los Angeles Watts Towers, The Getty Conser-
vation Institute, Los Angeles, pg. 50

duce la o înţelegere mai riguroasă şi mai diversificată, iar încadrarea într-o categorie5   
este primul pas spre o astfel de înţelegere. A privi opera lui Rodia doar ca un capriciu 
sculptural, artă naivă, pop, ca obiecte bizare sau “assemblage”, este o abordare 
prea simplistă. Voi propune, urmând interpretarea dată de Charles Jencks în 
“Bizzare Architecture” 6, categoria de “juxtapunere ad-hoc”7  din cadrul unei ramuri 
5 În “Normă şi formă”, E.H. Gombrich explică necesitatea clasificării: „… clasificarea este o unealtă 
necesară, chiar dacă ar putea fi un rău necesar. […] Omul este un animal care clasifică şi are imboldul in-
curabil de a considera reţeaua pe care el însuşi a impus-o asupra diversităţii experienţei ca aparţinând lumii 
obiective.”  E.H. Gombrich, Phaidon, (1998), Gombrich on the Renaissance. Volume 1: Norm and Form, 
Londra, pg. 82

6  Charles Jencks, Rizzoli, (1979), Bizzare Architecture, New York.
7 Termenul “ad-hoc” înseamnă “pentru un anume (specific) scop”. El se distinge de “nedirecţionat” 
sau de “hazard” prin urmărirea unui scop şi de “planificat” prin metoda empirică a combinarii unor lucruri 
situate la îndemână. Această metodă de execuţie cu materiale din imediata apropiere şi uşor accesibile, este 
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neconvenţionale a arhitecturii. Ad-hoc având sensul folosirii unei îngrămădiri de 
materiale pentru alcătuirea unei anumite lucrări. În cadrul ansamblului construit, 
fiecare dintre materialele folosite îşi păstrează autonomia, iar în părţile componente 
se recunoaşte caracteristica şi provenienţa obiectelor individuale. Construcţia este 
bizară nu numai prin alăturarea (juxtapunerea) părţilor, ci şi pentru că “detaliul poate 
câştiga în importanţă distorsionând percepţia întregului ansamblu”8 . Inversiunea 
importanţei detaliului în raport cu întregul este o caracteristică a arhitecturii 
bizare. La polul opus, eclectismul, manierismul sau Gesamtkustwerkul, urmăresc 
integrarea părţilor disparate în cadrul întregului, contopirea lor într-un tot unitar. 
Pe baza acestor caracteristici, structurile lui Rodia se încadrează într-o “juxtapunere 
ad-hoc”. Putem adăuga, în această categorie, palatul ideal al poştaşului Cheval şi 
grădina de pietre din Chandigarh9 . Creaţia lui Gaudi, în special Sagrada Familia10 , 
cu care am putea fi tentaţi la prima vedere să comparăm turnurile din Watts, este 
rezultatul unei concepţii diferite (opuse chiar) construcţiei empirice din colaje de 
materiale eterogene. 
 Prinderea diverselor materiale în suprafaţa neuscată a betonului este una dintre 
cele mai la îndemână şi mai des întâlnită modalitate de decorare în construcţiile 
artizanale. Nenumarate exemple ce oscilează între hobby şi obsesie pot fi găsite 
în special în mediile urbane, unde prada de materiale refolosibile este bogată şi 
diversă. „La niciun mod de creaţie nu se ajunge mai direct sau mai natural decât la 
acumularea sau aglomerarea de materiale găsite la îndemână”, spune  istoricul de 
artă William Seitz în “Arta asamblajului”11 .  Ceea ce deosebeşte creaţia lui Rodia de 
majoritatea asamblajelor este calitatea structurală a elementelor predominante şi 
a ansamblului în general. Marele talent al lui Rodia este rigurozitatea şi ordonarea 
intuitivă într-un haos aparent. În decoraţii se distinge o preocupare pentru 
compoziţie şi pentru gruparea culorilor.  Prin dominantele de albastru şi verde, 
siluetele turnurilor se conturează armonios pe fundalul cerului deschis al Californiei. 
Structural, forţele se descarcă prin elemente verticale, inele de legatură şi arce 
butante.  Compoziţional, traforajul, scheletul turnurilor apare în acelaşi timp ca 

analizată de Claude Lévi-Strauss în “Gândirea sălbatică”. Denumind-o “bricolage”, antropologul o aseamănă 
cu acţiunea meşteşugarului de a efectua un număr mare de activităţi diverse pe care (spre deosebire de cea a 
inginerului sau a omului de ştiinţă) nu le subordonează unei materii prime disponibile şi unor unelte create 
sau procurate în scopul proiectului respectiv. Astfel, universul ”bricoleurului” este închis şi limitat la “ceea ce 
este la îndemână”. Distincţia dintre ad-hoc (bricolage) şi inginerie (ştiinţă) este de metodă şi intenţie şi nu de 
calitate.
8  Charles Jencks, Bizzare Architecture, pg.11
9 Cele trei exemple enumerate sunt fiecare creaţiile unui artist amator. Rodia a fost lucrător pe şantier, 
Ferdinand Cheval a fost poştaş şi Nek Shand, birocrat. Acest fapt este o întâmplare (bizară) şi nu o condiţie 
pentru apartenenţa la categoria menţionată.
10 Când, după şase ani de la plecarea sa din Watts, Rodia a văzut pentru prima dată imagini cu Sagrada 
Familia, singura lui întrebare a fost dacă pentru construirea basilicii, Gaudi a avut oameni care să îl ajute. La 
aflarea răspunsului, Rodia a afirmat cu mândrie „Eu l-am făcut singur”.
11 The Art of the Assemblage, pg. 72.
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monumental şi fragil. Impresia de fragilitate este dată de desişul liniilor subţiri 
întrerupte de pete colorate. Efectul monumental este obţinut prin raportul dintre 
dimensiunile impresionante ale turnurilor şi scara elementelor componente. Rodia 
a clădit structura fără ajutorul unei schele, folosindu-se în etape de elementele 
executate. Pornind de la bază, Rodia a folosit rând pe rând inelele concentrice 
care prind elementele verticale, ca suprafaţă de sprijin şi ca trepte de acces către 
vârful turnurilor. Astfel, amplasarea elementelor este corelată cu distanţele la care 
Rodia putea avea acces pentru executarea lucrărilor. Scara întregului ansamblu este 
raportată la dimensiunile umane.
 După ce în 1955 Rodia a părăsit Watts-ul, donându-şi proprietatea unui 
vecin, construcţiile au fost abandonate capriciilor naturii şi nepăsării oamenilor. 
Clima aridă, vânturile puternice şi numeroasele cutremure au cauzat doar fisuri 
minore în materialul betonului de suprafaţă, dar repetatele acte de vandalism şi un 
incendiu au distrus câteva dintre structuri şi locuinţa lui Rodia. Autorităţile oraşului 
au încercat să le demoleze motivând o falsă fragilitate structurală şi doar norocoasa 
decizie de a testa stabilitatea turnurilor a împiedicat distrugerea lor. Turnul înalt 
de 30 m a rezistat fără nicio deformaţie unei solicitări egală cu forţa unui vânt de 
130km/oră. În 1959 au fost cumpărate cu ridicola sumă de 20 de dolari, apoi donate 
oraşului Los Angeles care, la rândul său, le-a cedat Statului California, beneficiind 
astfel de protecţie şi restaurare. În 1990 au fost desemnate Monument Naţional 
(cu denumirea oficială de “sculpturi”).
 Turnurile lui Rodia sunt impresionante prin cutezanţa lor constructivă şi prin  
puternicul impact vizual pe care îl posedă. Vraja lor însă, provine din umanismul pe 
care îl transmite. Un umanism care străluceşte în mii de culori sub cerul albastru 
al Californiei. Este strădania unui om de a înfrumuseţa locul în care se află, de a 
ne dărui nouă, celor care îi admirăm opera, un punct de reper şi un gând plin de 
nobleţe, transmiţându-ne un optimism cuceritor, viu, colorat şi presărat cu umor. 
Astfel, îmbogăţindu-ne pe noi, Simon Rodia şi-a dat un sens propriei sale vieţi. Sau, 
spus prin cuvintele lui: a făcut ceva mare. 

Lucian Nan
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Centru cultural şi lapidarium
 Mogoşoaia                                                                                                                               

Articol de A.Spirescu

 O atracţie ”irezistibilă”. Am avut cândva un vis frumos: veneam la palat 
(înot), urcam cele cinci trepte de piatră, deschideam uşa mare din „ferforgé” şi 
în holul de intrare erau nişte statui (coloane) din piatră impozante. M-am trezit şi 
într-o zi, acum cinci ani, colega mea, arhitecta Alexandra Chiliman m-a invitat să 
lucrăm împreună (să proiectăm) câteva lucruri în incinta Palatului Brâncovenesc 
de la Mogoşoaia. Eu trebuia să mă ocup de clădirea ce urma să adăpostească 
funcţiunea de lapidarium (pentru ceea ce mai rămăsese după dezastrul de la 
Mănăstirea Văcăreşti) şi un centru cultural/sală pentru concerte şi expoziţii, 
anexele necesare etc.). De data aceasta nu mai era vis! 
 Toată copilăria mea am trăit, am respirat, am râs, am desenat în spaţiile 
(gradină, palat, lac, pădure) incintei de la Mogoşoaia. Tatăl meu mergea frecvent 
împreună cu alţi colegi, creatori şi ei (scriitori, actori, critici de artă, artişti plastici) 
şi lucrau în zonă (desenau, pictau, discutau, comentau). 
Uneori îi însoţeam şi eu.  
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 De atunci am făcut ca visul minunat, descris la început, să persiste în timp.
Timpul a trecut şi, atunci când Alexandra mi-a propus să proiectez ”ceva” în acel 
loc, am văzut oportunitatea de a realiza ceva legat de ”casa din vis”. Farmecul nu 
dispăruse. După un timp în care proiectul a ieşit din actualitate, arhitectul Relu 
Botez m-a anunţat că vom porni lucrările de proiectare. Eu - Lapidarium-ul şi Centrul 
Cultural, el – restaurarea ansamblului Palatului Brâncovenesc.
 Într-o noapte am visat din nou Mogoşoaia... Eram în faţa ei, era ceva estompat, 
acoperit de pădure... Oricât de aromat, nostalgic, ar suna această mărturisire, ea 
este reală. Povestea-vis pune în pagină crochiurile de intenţie făcute: o galerie de 
peisaje, portrete de personaje care nu mai sunt, întâmplări şi împrejurări trecute, 
dezamăgiri şi euforii din care discursul conceptual al unei lucrări de arhitectură se 
hrăneşte. Astfel, povestea unei arhitecturi devine vie, concretă, tridimensională şi 
real vizibilă. Ea conţine un conglomerat de fapte şi efecte, de acte şi gânduri greu 
de separat printr-un efort intelectual. 

 Schiţele de început ale proiectului propun, într-un spaţiu-parc transparent, 
luminos, în armonie cu peisajul puternic (pădure de şes cu foioase, gard de incintă 
din zidărie aparentă) al zonei de acces în ansamblul Palatului Brâncovenesc de la 
Mogoşoaia: un Lapidarium şi un Centru Cultural Naţional, dar cu o identitate locală.
 Am gândit mai întâi un loc pentru fresce. O încăpere simplă, rectangulară, 
dar cu câteva stratificări, dilatări şi comprimări succesive, pentru că am dorit ca 
percepţia vizitatorului să fie activă. Ne-a orientat spaţial de cult ortodox ca spaţiu trăit, 
în care feţele sfinţilor nu sunt un lucru facil. Ochiul le caută prin lumina patina, lucrează, 
le descoperă, uneori le interiorizează. Ne-am străduit să punem frescele într-o astfel de 
postură spaţială, aşezate strâns unele lângă altele, atât de sus cât spun imaginile însele.
 Împreună cu frescele sunt coloanele, într-o dispunere spaţială în care coloanele 
contează ca prag. Am vrut să realizăm un fel de cortină pietrificată care flanchează încăperea 
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cu fresce şi voalează oarecum intrările către aceasta, pentru că ne-am gândit că accesul în 
încăperea frescelor are nevoie de o pregătire, de o anumită tensiune care să mobilizeze 
vizitatorul.
 Conferind coloanelor un rol mai degrabă spaţial decât de exponat - prag, pasaj, 
trecere - am încercat să realizăm o dublă mediere: în primul rând, între coloane şi fresce, 
dar şi între funcţiunile diferite ale spaţiilor casei: spaţiu de primire, sală multifuncţională, 
foyer, spaţial cu elemente litice de decoraţie ce au aparţinut Bisericii. De altfel, ideea de 
etalare vertical se regăseşte şi în aparenţa exterioară a casei pentru care siluetele copacilor 
din imediata vecinătate au reprezentat o formă de inspiraţie.

 Terenul de 10 hectare se continua într-un parc ce va adăposti expoziţia pe o 
succesiune de curbe ale terenului, imaginate ca replică la geometria planimetrică 
a casei. Colaborarea permanentă cu biroul atelier de peisagistică „Foaie Verde” a 
permis armonizarea liniilor grafice ale trunchiurilor copacilor şi a pădurii existente 
cu arhitectura casei şi a exponatelor, coloane, brâie, ancadramente din piatră etc. 
ale bisericii mănăstirii Văcăreşti. Alternanţa sticlei şi a tablei de cupru, jocul de 
transparenţe şi de reflexii ale locului permit o contopire a clădirii cu peisajul. 
 În prezent lucrarea este în curs de execuţie.

A.Spirescu
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Privire comparativă asupra 
reconversiei arhitectonice a Căii 
Rahovei şi zonei Kamionek: studiu 

de caz al Centrului Cultural The Ark 
(Bucureşti) şi al Centrului Cultural 

Soho Factory (Varşovia)1                                                                                                                                

1 Acest articol constituie a doua parte a studiului format din trei părţi şi dedicat reconversiei fostelor 
hale industriale din Bucureşti şi din Varşovia. Prima parte a apărut în numărul 27 al revistei noastre.

Articol de Raluca Goleşteanu

Partea a-II-a

Bursa marfurilor, Foto Andrei Gramaticu, www.panoramio.com

 Este aşadar momentul să prezentăm câteva detalii referitoare la istoricul 
clădirilor/locurilor în care funcţionează cele două centre culturale, precum şi 
aspecte ale statutului lor prezent, legate de rezidenţi actuali şi de proiectele pe care 
aceştia le desfăşoară. Dacă ne referim la The Ark, ansamblul iniţial de construcţii 
poate fi localizat temporal în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, în 1899, când 
Vama Bucureşti-Antrepozite, a fost dată în folosinţă. Complexul ce găzduia sediul 
administrativ al autorităţii vămii şi accizelor, bursa de mărfuri, precum depozite de 
vinuri, cărbune şi metale, a fost construit de arhitectul italian Giulio Magni (1859-
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Ansamblul industrial din zona Kamionek, Praga, intrare

1930), arhitect şef al Bucureştiului în acea perioadă1. Asemeni altor construcţii 
de tip industrial (Hala Traian), dar şi de agrement (vile ale unor demnitari publici) 
ce îi poartă semnătura, Magni a optat şi în cazul Vămii Bucureşti-Antrepozite, în 
special al Bursei de Mărfuri, pentru stilul eclectic francez2, însoţit de puternice 
accente locale, specifice stilului numit neoromânesc, cultivat de Ion Mincu, în fapt, 
versiunea autohtonă a curentului în vogă, fin-de-siècle. După cum arată şi astăzi 
reconvertita faţadă a The Ark, materialul folosit la construcţia clădirii a fost cărămida 
şi elemente geometrice de zidărie care se îmbină cu ornamentaţia preponderant 
florală; la interior, eşafodajul era susţinut de masive grinzi de cherestea, menite 
să fluidizeze circulaţia oamenilor şi a mărfurilor, în realitate o soluţie tehnică des 
uzitată în  arhitectura industrială pentru evitarea incendiilor. Totuşi, clădirea Bursei 
de Mărfuri contrastează cu modelul clasic al clădirilor industriale, aşa cum s-au 
răspândit ele începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, prin aceea că 
exteriorul nu era o prelungire a interiorului, faţada era decorată, aflându-se în 
contradicţie vădită cu modestele spaţii locative din împrejurimi (acest lucru se 
menţine şi astăzi, cu atât mai mult cu cât The Ark a accentuat discrepanţa prin 
implementarea unor materiale moderne, precum sticla şi aluminiul). Soluţia aleasă 
de Magni implică faptul că industria avea un statut aparte în perioada construirii 
bursei, astfel, se poate spune că prestigiul modernizării ţării era exprimat printr-o 
clădire care, deşi utilitaristă, prezenta ambiţii estetice, şi prin asta, sociale. 

1 Mai multe detalii despre activitatea lui Giulio Magni precum şi despre inovaţiile arhitectonice conce-
pute la Bucureşti a se găsi la următorul link: http://w3.uniroma1.it/strappa/?p=535#_ftn4 [accesat 27.06.2014]. 
2  Vezi intrarea în imobil deasupra căreia s-a păstrat şi astăzi inscripţia “bursa de mărfuri”. 
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 Ansamblul industrial din zona Kamionek-Praga3 nu datează dintr-un moment 
anume, ci constă într-o aglomerare de clădiri construite în ultima decadă a secolului 
al XIX-lea sau în primii ani ai secolului XX, când industria a luat avânt în această 
regiune a Imperiului Rus (Varşovia era, cum am mai menţionat, parte a acestei entităţi 
politice). Primele spălătorii şi vopsitorii deţinute de proprietari germani sunt ridicate 
în Kamionek. Situl se îmbogăţeşte cu noi adăugiri în perioada interbelică, perioadă 
în care ansamblul ia formă definitivă (şi ansamblul Vama Bucureşti-Antrepozite 
a luat formă finală tot mai târziu, în 1945, însă era constituit ca un nucleu bine-
determinat în timpurile în care zona înconjurătoare reprezenta un punct important 
pe harta industrială a Bucureştiului (exemplu: fabricile Bragadiru funcţionau tot în 
acest areal). În interbelic aşadar, pe suprafaţa Kamionek era localizată aproximativ 
un sfert din munca industrială a Varşoviei, în care industria grea (armament, metal), 
a aparaturii electrice şi a produselor alimentare ocupau locurile importante. 
 Arhitectura specifică siturilor industriale caracterizează ansamblul din Kamionek, 
cel puţin micul nucleu ce a scăpat neavariat în urma gravelor evenimente cu care 
s-a confruntat Varşovia pe parcursul celui de-al Doilea Război Mondial, culminând 
cu distrugerea unei mari părţi a acestui oraş. Se pare că nu au existat ambiţii în 
ce priveşte statutul construcţiilor ce adăposteau primele rudimente industriale 
varşoviene sau dacă au existat în concepţia iniţială, ele nu au fost reiterate în cadrul 
succesivelor reconstrucţii ale zonei. Aşadar, stilul este simplu şi sobru, cărămidă 
atât în interior cât şi în exterior, faţadele sunt aerisite, fiind marcate doar de 
ancadramente realizate tot din cărămidă, iar interioarele sunt degajate, punând 
în valoare ferestrele imense. Industria juca un rol de prestigiu în spaţiul polonez în 
3  Kamionek este un district situat în partea sudică a cartierului Praga; a fost ataşat Varşoviei, localizată 
în partea stângă a Vistulei, în 1889. Menţionat încă din secolele XI-XII, zona ce îşi trage numele de la 
locuinţele de piatră existente în împrejurimi (kamień în poloneză înseamnă piatră) a fost fundalul unor 
evenimente importante în istoria poloneză, precum încoronarea a doi regi, în secolul al XVI-lea şi respectiv al 
XVIII-lea (de văzut de asemeni:  http://www.sohofactory.pl/content/historia), [accesat 09.06.2014].

Cladiri din fosta 
incinta industriala Kamionek, Praga

Fatada de imobil din cadrul
 ansamblului Kamionek, Praga

124   |   Premium bonus



Fatada de imobil din cadrul
 ansamblului Kamionek, Praga

acea perioadă, asemeni cazului românesc, însă destinaţia clădirilor din Kamionek a 
prevalat mesajului ideologic, astfel utilitarismul s-a impus în detrimentul esteticului, 
menţinerea unui low-profile arhitectonic a consonat cu respectarea standardelor de 
siguranţă pe care un imobil în care se desfăşurau activităţi industriale se presupunea 
că le are (ferestre mari, spaţii interioare necompartimentate, acoperişuri plate, lipsa 
podurilor). În contextul polonez nu putem vorbi, astfel, de o discrepanţă exterior/
interior şi de un efect frapant al clădirilor ansamblului în comparaţie cu cele ale 
mediului înconjurător, cum este cazul Bursei de Mărfuri. Există şi în Varşovia o clădire 
de tip industrial asemănătoare Bursei de Mărfuri, ba chiar mai spectaculoasă în 
plan tehnic, cu o faţadă în care clasicismul, neo-goticul, se combină, amintind de 
clădirea în care este actualul Muzeu al Transportului din Londra, din piaţa Covent-
Garden. Este vorba de Hale Mirowskie (halele Mirów), construite în anii 1899-1901; 
asemeni Bursei de Mărfuri, aceste hale erau aşezate în zone sărace ale Varşoviei, 
constituind un contrast puternic cu mediul înconjurător.    
 După al Doilea Război Mondial, Vama Bucureşti-Antrepozite şi zona Kamionek 
au avut un parcurs diferit. Prima a fost lăsată în părăsire de către autorităţile 
comuniste sau, cel mult, a fost utilizată ca spaţiu anexă al proiectelor ceauşiste 

grandioase din vecinătate (Casa Poporului)4, în timp ce a doua, grav afectată de 
bombardamentele din timpul războiului, după cum am menţionat, a slujit drept 
sediu al companiilor de stat producătoare de maşini sau de… motociclete. 
 Reconversia ambelor ansambluri în actualele centre datează din preajma 
anului 2009, mai exact perioada 2004-2008 în cazul The Ark, în timp ce Soho Factory 
este caracterizat prin intervenţii ce se desfăşoară şi în prezent, primele re-utilizări 
de spaţiu din zona industrială Kamionek-Praga fiind din 2009, iar actualele evoluţii 
concentrându-se pe construirea unor imobile de locuit în spaţiul adiacent (proiect 

4  În anii 1980, Vama Bucureşti-Antrepozite era locul unde se organiza şantierul Casei Republicii.  

Culori indraznete ale fatadelor
 si numerotarea caselor

Imobile din cadrul 
proiectului Kamion Cross
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numit Kamion Cross). Şi în plan românesc şi în plan polonez, re-inventarea spaţiilor 
expuse în acest articol s-a făcut graţie eforturilor unor arhitecţi cu proiecte la activ 
în ce priveşte restaurarea, conservarea de clădiri-monument şi mai ales, reconversia 
acestora. Echipa de arhitecţi de la Re-Act Now s-a implicat în transformarea bursei 
în ceea ce este The Ark, în timp ce ansamblul din Kamionek a fost reconceput de 
arhitecţii de la WWAA. În primul caz, Mario Kuibuş5, ce se remarcase deja prin 
reconversia unei case de pe strada Mântuleasa din Bucureşti în spaţiu pentru 
birouri, a imaginat o continuitate simbolică dintre funcţia clădirii reconvertite şi cea 
a fostei Burse de Mărfuri. S-a păstrat practic doar faţada iniţială, în timp ce corpul 
principal (un melanj de forme şi conţinuturi geometrice, metal, sticlă, toate puse 
în valoare de corpuri de iluminat dispuse generos, atât în interior, cât şi în exterior) 
a fost conceput în flagrant contrast cu ce rămăsese din clădirea originală. Astfel, 
clădirea rezultată are aspectul unei “arce” în care elemente disonante sunt aduse 
împreună. Acest contrast la nivelul clădirii, ce se reflectă şi în exterior prin aspectul 
general, dar mai ales prin efectul pe care tuburile fluorescente îl creează, este în 
spiritul celui promovat de Bursa de Mărfuri. Clădirea The Ark se remarcă frapant 
pe fundalul zonei, este o revoluţie a stilului pe Calea Rahovei, întocmai Bursei de 
Mărfuri de odinioară. Mai există o continuitate cu fosta clădire: faţada principală a 
Bursei de Mărfuri arbora statuia zeiţei Minerva, aceasta a fost înlăturată la renovările 
ulterioare, însă a fost refăcută de către echipa actuală. Suliţa din mâna zeiţei (aşa 
cum o ştim pe Palace-Athena în reprezentările clasice) a fost înlocuită cu un neon, 
astfel, simbolistica acestei zeităţi, strâns legată de universul industrial (exemplu: 
simţul pentru comerţ, planificarea, înţelepciunea) este subliniată în plan vizual de 
incandescenţa neonului. Se poate spune că The Ark  se vrea a fi un far-simbol al 
industriilor creative reprezentate în interior (locatarii fiind companii din domeniul 
arhitecturii, deci vizualului şi al comunicării), marcând importanţa locului acestora 
în societatea contemporană; neonul de pe faţada The Ark este farul-simbol al zonei 
urbane în care clădirea este situată, izolând-o de spaţiul înconjurător dar, mai ales, 
reprezintă ambiţiile periferiei în raport cu centrul.
 Referindu-se la reconversie, Mario Kuibuş spune că ,,povestea oferită de noi 
casei de la fosta Bursă de Mărfuri trăieşte de fapt în mic MIRODENIA vieneză, unde 
melancolia imperială e pusă în cadru de contextul anarhic al sincerităţii şi simplităţii 
frumosului tehnic virgin”6. Mirodenia, spice-ul, reprezintă mixtul de tendinţe 
contradictorii, clasice şi avangardiste în arhitectură, tradiţionaliste şi moderniste în 
societate (iar Viena de la 1900, Viena imperială aşadar, era un laborator al acestor 
proiecte contrastante); asemeni, The Ark simbolizează contrastul în, se poate defini 
excelent aşa, peisajul ”anarhic” al suburbiei reprezentate de Calea Rahova. 
5 Arhitectul care a condus echipa de proiectare a firmei Re-Act Now. 
6 Citatul se poate găsi la http://www.arhiforum.ro/proiecte/reabilitare-bursa-de-marfuri-rahova. 
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 În cazul Soho Factory, echipa de arhitecţi de la WWAA7, formată din Marcin 
Mostafa şi Natalia Paszkowska, creează un spaţiu compozit presărat cu influenţe 
orientale, recognoscibil în special în coloristica depozitelor aflate pe teritoriul Soho 
Factory (alternanţă roşu-negru la exterior, exces de culori reci la interior pe un 
fundal negru etc.). Acest efort vine în continuarea tradiţiei acestei firme, dat fiind 
că WWAA a conceput pavilionul ce a reprezentat Polonia la expoziţia mondială de la 
Shanghai din 2010. WWAA are, de asemenea, contact mai îndelungat cu restaurările: 
după proiectul Soho Factory, în 2013, arhitecţii de la WWAA au reamenajat galeria 
de artă medievală din cadrul Muzeului Naţional de Artă din Varşovia. Ca şi în cazul 
Soho Factory, intervenţiile la nivel de decoraţie şi reamplasare au fost minime 
7  După cum spun chiar fondatorii companiei, WWA vine de la Varşovia (Warszawa în poloneză), iar al 
doilea A de la Arhitecţi (architektów). Vezi: http://www.wwaa.pl/en/about/profile [accesat 27.06.2014].  

(exemplu: nu există pereţi despărţitori), accentul căzând pe punerea în valoare a 
clădirii, a mediului înconjurător (exemplu: curtea interioară a muzeului) şi, evident, 
a lucrărilor de artă expuse.   
 Într-adevăr, dacă vorbim despre ansamblul Soho Factory, viziunea s-a limitat 
la a îmbogăţi în stil modernist-futurist depozitele industriale existente, fără a rupe 
cu tradiţia locului numit Praga, şi anume locuinţe sobre stil vagon şi amplasamentul 
exclusiv geometric al acestora. Există pavilioane, jardiniere, ce costau în reţele de 
forme geometrice dispuse simplu, acoperişuri de sticlă adăugate clădirilor iniţiale 
(cazul restaurantului Dworzec Wschodni, Gara de Est în traducere) sau semicercuri 
şi unghiuri drepte dispuse pe faţade într-o tentativă de stil clasicizant, dar şi clădiri 
care au fost promovate prin însuşi rolul pe care l-au avut iniţial (este vorba de 

Halele Mirow, sursa www.warsawtour.pl
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clădirea ce adăpostea coşul uneia din fabricile din zonă; clădirea este numerotată8 
şi implicit denumită Coşul nr. 73 şi este sediul firmei proiectante, WWAA); în cazul 
acestui fost coş de fabrică transformat în birou vorbim preponderent de opţiunile 
pentru amenajarea interioară, deoarece acestea preiau simbolistica amestecului 
de public şi privat (comunicată deja prin aspectul exterior, faţadă, acoperiş, în 
cazul celorlalte clădiri, exemplu: Muzeul Neonului, Dworzec Wschodni etc.). Peste 
toate aceste elemente insolite tronează o reprezentare vizuală menită să asigure 
joncţiunea cu trecutul locurilor pe care acum există Soho Factory, dar mai ales să 
definească expresiv noua identitate, una alternativă, critică, ironică, ce are ambiţia 
să înlocuiască simboluri vechi, venind din timpuri închistate, precum comunismul. 
Reprezentarea pe care o descriem este un graffiti ce îl înfăţişează pe regele Henric al 
III-lea al Franţei, ce a fost încoronat rege al Poloniei în secolul al XVI-lea, în Kamionek-
Praga. Desenul, aflat pe zidul uneia din cele mai înalte clădiri ale complexului, arată 
un rege cu şapcă de ciclist, piercing, un tot aducând aminte de un hispter şi nu de 
o personalitate istorică9.   
Aşadar, prin stilul modernist, internaţionalist cultivat, Soho Factory face parte 
integrantă din zona imediat-înconjurătoare, dar şi din Varşovia, traducând aspiraţiile 
acesteia. Prin vicisitudinile istorice, Varşovia este un oraş nou, reconstruit în cea mai 
mare parte, astfel că amenajările arhitectonice propuse de către cei de la WWAA la 
Soho Factory exprimă spiritul îndrăzneţ, de pionierat (pe care îl simţim de altfel şi la 
zgârie-norii din centrul oraşului), dublat de un aer cosmopolit, asemeni mesajului pe 
care Varşovia îl transmite: oraş modernist în plan estetic, actor economic important 
pe piaţa central-europeană.        

                                                          Raluca E. Goleşteanu    

8  În Soho Factory, casele-foste depozite nu au denumire, ele sunt numerotate (întocmai precum străzile 
New-York-ului), o altă aluzie directă a ambiţiilor actualului ansamblu de a reprezenta un Soho new-yorkez în 
variantă varşoviană. 
9  Povestea amuzantă a desenului poate fi citită pe blogul Soho Factory, care este, din păcate, exclusiv 
în limba poloneză: http://www.sohofactory.pl/blog/walezy-na-przebitych-blachach [accesat 09.06.2014]. 
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Abatele, schivnicul şi diavolul                                                                                                                              

 De Adrian Botez

 În cartea sa, Minuni care aşteaptă beatificarea şi beatificări care aşteaptă 
canonizarea, despre care, deja, am vorbit (carte scrisă de-a lungul unei vieţi întregi, 
de peregrinări şi observări adânci a firii umane, dar apărută abia prin 1638 sau 
1639, se pare) - nobilul abate Bernardo Gaizca Mendieta y Savayo y Alcàntara scria 
aşa, într-un rând (foarte aproape de finalul cărţii sale celei ponegrite, năpăstuite şi 
prigonite): „Drumeţul care se avântă prin munţii Abruzzi 1, riscă ori să fie victimă 
a tâlharilor (cei mai mulţi, ajunşi <<ladrones>>, cum le zic localnicii, din pricina 
sărăciei, piaza cea rea, care roade necruţătoare, ca o ciumă, Italia de Mijloc şi de 
Sud) sau victima nălucirilor mistice. M-am închinat, şi eu, cu luciditatea înfrântă, la 
biserica marelui castel spaniol, din orăşelul L’Aquila. 
 Pe vremea papei Celestin al V-lea2 , oraşul L’Aquila3 (fiind construit pe locul 
unui lac secat, de parcă oamenii oraşului ar fi voit să caute, cu orişice preţ, sub glie, 
chiar şi cu preţul revelaţiei ultime, originile apelor de la-nceputurile lumii, spre a 
înţelege mai limpede cerul -  a devenit unul dintre cele mai cutremurate pământuri 
ale Italiei!) a fost dăruit cu două lucruri de luat în seamă: întâi, cu o frumoasă şi 
tristă biserică  - apoi, cu o sărbătoare paradoxală - <<La Perdonanza Celestiniana>> – 
<<Iertarea Celestină>> (care trebuia să însemne smerenie întru curăţia paradisiacă, 
dar trezeşte, mai curând, în oameni, dezmăţul). Multă trufie şi pompă deşarte, nicio 
credinţă care să înalţe ochii spre cerul de aici - un cer atât de intens albastru, încât, 
fără să vrei, privindu-l numai, cazi în genunchi, dacă nu eşti împietrit. 
 Munţi exasperaţi întru înalt, catifelele râului Aterno, neliniştile vălurite mistic 
ale mării Adriatice – dar, mai cu seamă, cer tragic. În rest, tâlhari sălbatici, înţepeniţi 
în cruzime (modul savant şi, fireşte, sofistic, de a rezolva problemele cerului de aici) 
-  şi preoţi şi călugări, tălăzuiţi de întrebări fără de răspuns, împotriva cerului, şi de 
răspunsuri fără de urmări, întru dezvăluirea afundurilor de cer şi iluminatelor valuri 
1 Abruzzi sunt munţi în centrul Italiei, în lanţul Apeninilor. Altitudinea maximă 2 914 m (vîrful Corno, 
în masivul Gran Sasso d’Italia). Sunt constituiţi din calcare şi au numeroase forme carstice.
2 Papa Celestin al V-lea, pe numele laic Pietro Angelerio (n. 1215 – d. 19 mai 1296), a fost un papă al 
Romei. Este notabil pentru faptul că - făcând abstracţie de papii din timpurile tulburi ale Schismei apusene - 
a fost ultimul suveran pontif, până la Benedict al XVI-lea, care a renunţat la funcţia de conducător al Bisericii 
Catolice.
3  L’Aquila este capitala regiunii Abruzzo şi al provinciei L’Aquila, din centrul Italiei, aşezat în valea largă 
a râului Aterno, în munţii Abruzzi.
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de mare -  amândouă cetele umane, deopotrivă hoinărind prin pustiul conştiinţei. 
 Am ales să mă înfund, singur ca de obicei, în munţi. Este singurul fel de a te 
împotrivi, eficient, sofismelor ipocrite şi deznădăjduite ale lumii căzute. Şi de a 
continua să-ţi visezi, cu fiecare stâncă urcată, nădejdea. 
 Se vestea, printre <<contadini>>, cum îşi zic, pe aici, ţăranii, că, într-o grotă 
a muntelui, s-ar afla paradisul de bezne al unui anahoret tare bătrân. Era mai 
bătrân (grăiau ei în dodii) decât timpul. Nu ieşise de acolo, din munţi şi din peşteră, 
niciodată, de când se ştiau ei şi moşii lor, pe pământ - parcă de la naşterea lumii 
încoace. Şi spuneau, pe la mesele cinei, că sihastrul ar fi fost atât de aproape de 
îngeri, încât mulţi îl vedeau, înspre amurg, zburând fără de aripi, precum o ceaţă cu 
chip, prin luminile aerului mătăsos. Şi, tocmai de aceea, de câteva săptămâni era, 
din nou, bolnav de moarte şi scârbit de lumea asta. Se spunea că zace în peştera 
lui, înconjurat de arhangheli, de serafi şi heruvi, şi de duioşia brutală a morţii.
 Am suit mult, printre umbre de copaci şi am ajuns acolo unde nu rezistau la 
lumină decât jnepenii. Cât am umblat printre arbori, mereu mi se părea că sunt 
urmărit, furişat, de fiare umane rătăcite, setoase de sânge şi de Dumnezeu, dar 
neajutorate, şovăielnice. Am călcat şi urcat stânci întunecate, ca de pe lună. Şi 
am ajuns în dreptul intrării unei grote. Nu greşisem mult, în părerile şi nălucirile 
simţurilor mele. Înaintea mea ajunseseră, la bătrânul schivnic, patru drumeţi, 
care deja tăiaseră, cu umerii, întunericul de la intrarea peşterii – scufundându-se, 
ca în moarte, în tăcerile adâncului ei. Păşind, şi eu, dincolo de iluzie, am intrat în 
beznă. Întâi nu vedeam nimic, şi-mi tot frământam degetele transpirate şi palmele 
supraîncălzite - apoi începu să joace, în întuneric, lumina prepuielnică a unui foc 
adânc, de fund al unui abis revelator. La lumina flăcărilor lui întrebătoare, am zărit 
chipul pustnicului, care, cu adevărat, zăcea, întins pe o coastă, în partea cealaltă a 
focului. Era, după câte puteam să-mi dau seama, un om înalt, dacă s-ar fi îndurat 
să se ridice în picioare. Extrem de slab, cu o barbă albă şi nefiresc, incredibil de 
lungă, împrejurul lui răsfirată, precum o băltoacă albă, care lumina orişice beznă, 
fără să mai fie nevoie de jarurile lemnului ars. Presupunând că n-ar fi luminat barba 
fantastic, de poveste - atunci ar fi fulgerat, în mod sigur, orişice întuneric, cu ochii 
lui albaştri, enormi. Atât de larg deschişi, dilataţi spre uimire mâhnită, de parcă 
aşteptau, în cuprinsul lor (scăpărând ferm şi sever!), să se verse, dinafară într-înşii 
(nu conta când, ci înfăptuirea în sine!), toate răzgândirile şi amânările lumii, spre 
izbăvirea întru siguranţă. Vizitatorii care ajunseseră la pustnic înaintea mea nu mai 
erau, acum, învăluiţi în mantii, ci-şi desfăcuseră chipurile, larg, desăvârşit, spre 
cercetarea ochilor schivnicului. Erau patru. Trei stăteau împreună, găvozdiţi unu-ntr-
altul, ca trei vite speriate de urletele tot mai apropiate ale lupului - iar al patrulea 
era singur, stingher. Fireşte, nu îndrăzniseră să înainteze toţi deodată, nici măcar cei 
trei, care se vedea că sunt legaţi prin sânge - ci-l lăsaseră pe cel dintâi dintre ei trei 

130   |   Premium bonus



să se târască în genunchi, până la marginea focului. De partea cealaltă a dansului 
luminii se aflau ochii cei imens deschişi ai cercetării, sau ai unui vis adevărat, bolnav 
şi înfrigurat. Drumeţul mişcat spre limita luminii era, de fapt, o tânără fată.
 - Preasfinţite, îndură-te şi binecuvântează! – se auzi, din pământ, glasul ei 
melodios şi sfios. Am venit, aici, tocmai din Friuli, cu un frate al meu, oştean de 
vază, şi cu sora noastră, întoarsă din tristeţea mânăstirii. Sunt fiica ducelui…
 - Ştiu cine eşti şi sunteţi toţi. Te du acasă şi mărită-te, cu grabă. Cel hărăzit ţie 
te aşteaptă.
 - Dar părinţii mei nu-l vor…că-i sărac şi nu-i nobil…
 - Dacă vrei să împlineşti două vieţi, du-te chiar acum şi fă ce trebuie, în acest 
ceas. Nu pot părinţii din lumea asta, de azi, să schimbe crugurile stelelor, dar pot, 
în schimb, clipa de fericire s-o dea otrăvii. Faci cum îţi zic – şi va fi mai bine, cu o 
lumină, în lume - …şi bătrânul îşi opri brusc grăirea, de parcă vorbele lui ar fi trecut, 
dintr-odată, în alt loc şi-n alt timp, ca dintr-o odaie într-alta.
Nemaiauzind vorba schivnicului, fata se trase, tot în genunchi (dar, parcă, mai umilită 
de cum venise…), înafara bătăii flăcărilor. În felul acesta, lăsă loc pasului trufaş al 
fratelui ei, care nu îngenunchease, ci mergea, ca spre o redută deja cucerită de 
soldaţii lui.
 - Eu, părinte… - îşi drese vocea, cu evident efort de îndulcire falsă, tânărul.
 - …Ieşi afară din peşteră, golane! – se auzi, deodată, în mod cu totul neaşteptat, 
glasul tunător (cât să prăbuşească pereţii grotei peste cei de faţă!), al celui ce părea 
că-şi stinsese toate puterile, în vorbele cele dinainte, grăite pentru fata cea mare a 
ducelui. Aerul peşterii de bezne se despărţea şi se-nmulţea, în triunghiuri tot mai 
ascuţite şi, parcă, tot mai luminos-arzătoare, zbătute amarnic, precum faldurii unei 
mări, şi reverberate la infinit.
 …Se auziră nişte lipăituri sfioase, scrâşniri surde şi mărunte dărâmări de pietriş 
- iar cel trufaş dispăru, precum o felină mică şi jigărită, în beznă (într-o parte ori alta 
a locului), copleşit, ca de un ordin de general celest, de glasul schivnicului. Gândeam 
că, afară, îşi va regăsi sora mai mare (a cărei mişcare spre ieşirea din peşteră n-o 
auzisem). Ori, poate că nu.
 …Fata cea mică, rămasă singură, faţă în faţă, cu flăcările trosnitoare ale focului, 
poate din pricina fricii, căzu, şi ea, în genunchi, târându-se, după pilda soră-sii, până 
la marginile suportabile ale luminii:
 -    Preasfinte, eu aş vrea să ştiu dacă mă voi mărita cu fiul…
Nu se auzi decât trosnetul înăbuşit şi continuu al focului. Fata îşi făcu, iarăşi, curaj:
 -    …Cu fiul contelui… - şi vocea i se frânse, iarăşi.
Niciun răspuns, din partea de dincolo de foc. Nedumerită şi înfricoşată, fata tăcu 
frânt şi se ghemui în propria-i tăcere.
 …Aşa se scurse aproape un sfert de ceas. Poate. Eu stăteam în picioare, 
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rezemat de o stâncă. În cele din urmă, frângându-şi mâinile şi muşcându-şi buzele 
până la sânge, fata se ridică, umilită, şi se întoarse să plece. Atunci auzi, de dincolo 
de luminile focului:
 -    Străduieşte-te şi fii mai bună. Dar ştiu că e zadarnică fie şi încercarea, pentru 
cei 
slabi şi fără de vlaga hotărârii… - …şi fata se întoarse şi se pierdu, de tot, în beznă. 
Nu ştiu, poate că a aflat, în cele din urmă, intrarea peşterii.
 …Al patrulea hoinar venit şi oprit aici, în peşteră, ieşi de dincolo de umbra 
singurătăţii sale. În genunchi, parcă vorbind cu sine, zise, cu tristeţe:
 - Am venit să văd dacă e adevărat că vezi. Am venit să întreb nu despre mine, 
ci despre lumea asta, preasfinţite. Dar văd că tu vezi numai ceea ce toţi văd, şi te 
interesezi mai curând de fleacuri, de zadarurile clipei, decât de veşnicie…
 - Pleacă, Satană – se auzi, blajin, glasul schivnicului. Nu eşti venit prima dată, 
şi nici pentru ultima. Dar îţi repet, doar ca să nu crezi, vreodată, în izbânda ta (deci, 
să nu sângeri mai mult decât trebuie) – şi, astfel, să te gândeşti la înfrângerea ta şi, 
poate, prin înfrângere, la mântuire: nu există vecie, ci există clipa. Nu există sfinţi şi 
nici ceruri, dacă nu există oameni. Iar tu nu vei birui, pentru că priveşti prea departe, 
ca să poţi vedea ceva. Eşti, diavole, prea savant, pentru a putea fi înţelept. De aceea 
pierzi mereu – de aceea se tot lungeşte lumea asta ca orbire, de aceea viaţa este 
gâtuită de melancoliile tale, cu care te mândreşti, Satano, în loc să le vindeci…iar 
învierea întârzie, cu fiecare amânare, cu fiecare şovăială, poleită cu aureola vană a 
gândului…
 …Eu n-am mai zăbovit. Ce nu înţelesesem cu ochii şi mintea, simţisem, cu 
lumina cea mare: inima.
 Ieşit din grotă, umblând şi revenind în lumea zadarului şi larmei fără de minte 
şi folos, am auzit, după mulţi ani, că fata cea mare a ducelui din Friuli, măritată cu 
un meşteşugar din Pescara, era, de către oamenii săraci, cea mai iubită şi respectată 
dintre femeile provinciei. Iar copiii ei cei trei o însoţeau, din colibă în colibă, întru 
luminarea vieţilor oamenilor sărmani, fie şi cu o scânteiere a focului celui mai înalt 
- focul milei lui Crist. Fratele ei fusese ucis, într-o încăierare pentru muieri, dintr-o 
tavernă. Iar sora ei mai mică se întorsese în mânăstire, devenind, cu timpul, maica 
superioară a mânăstirii cu pricina.
 …Nu l-am mai văzut, de atunci, pe schivnic, şi nici nu i-am mai întrebat, pe 
oamenii Abruzzilor, despre el. Când mă întorc, uneori, în Italia, rememorând locurile 
tâlcurilor vieţii mele - prefer să privesc cerul de deasupra munţilor, ori pe cel răsfrânt 
şi adâncit, fratern, în apele râului Aterno, sau în cele, încă mai mistice, ale Adriaticii. 
Pretutindeni, însă, aud plânsul diavolului.” 

Adrian Botez
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In his book “Wonders Awaiting Beatification and Beatifications Awaiting 
Canonization”, of which I already talked about (book written over a lifetime of 
wandering and observations over the human nature, but apparently published 
only in 1638 or 1639) the noble abbot Bernardo Gaizca Mendieta y Savayo y 
Alcantara wrote so, in a line (very close to the end of his slandered, plagued and 
persecuted book):

“The traveler who soars the Abruzzi1 mountains may either be a victim of thieves 
(most people end up as << Ladrones>>, as locals call them, because of the 
poverty, of the jinx which, like a pestilence, consumes Middle and South Italy), 
or a victim of dreamlike visions. I, as well, bowed with defeated lucidity at the 
church of the great Spanish castle in the town of L’Aquila.1

In the times of pope Celestin the Fourth2 the city of L’Aquila3 (being built on a dried 
lake, as if the city people would have wanted to search, at any costs, underneath 
the earth, even with the price of the ultimate revelation, the origins of the primal 
waters, in order to understand better the sky- became one of the most staggering 
place in Italy!) was given with two things to take into consideration: first with 
a beautiful and sad church- then, with a paradoxical holiday- <<La Perdonanza 
Celestiniana>>- < The Celestine Forgiveness>> (which was supposed to be about 
humility and paradisiacal purity, but it rather awakens debauchery in people). 

1  - Abruzzi are mountains in the center of Italy,in the Apenini chain. The maximum altitude is 2 914 m 
(mt. Corno, in the Gran Sasso d’Italia massive). They are made of limestone and karst of many forms.
1   - Pope Celestin V, on his secular name Pietro Angelerio (b. 1215 – d. 19 mai 1296), was a Pope of 
Rome. He is known for the fact that -apart from the Popes of the Western Schism troubled times- was the last 
pontiff sovereign, until Benedict XVI, who resigned from the leadership of the Catolic Church.
1  - L’Aquila is the capital of Abruzzo region and the Provence of L’Aquila, in central Italy, located in the 
wide valley of the river Aterno, in the Abruzzi mountains.

The Abbot, the Hermit and 
the Devil (3h and a half)

An article by Adrian Botez

Premium bonus |   133



Pride and boastfulness, no faith to make you look at this sky- so intensely blue that 
without notice, by looking at it, you get to your knees, if you’re not dumbfounded.
Exaggeratedly high mountains, the velvets of the Aterno River, the wavy and 
mystical anxieties of the Adriatic Sea- but, more importantly, the tragic sky. As 
for the rest, wild thieves, stuck in cruelty (of course, the scientific and sophistical 
way of solving the matters of the sky) - priests and monks billowed by questions 
without an answer against Heaven/the sky, and answers without trace, fully into 
showing the depths of the sky and the illuminated waves- both human hordes 
alike, wandering through the wilderness of the consciousness.

As usual, I chose to go deeper into the mountains. It’s the only way efficiently 
fight against hypocritical and hopeless sophisms of the fallen world. And, with 
each rock climbed, to dream about hope.

It was rumored among <<contadini>>, how the peasants call themselves around 
here, that in cave in the mountain would be the Paradise of Darkness of a very 
old anchorite. He was older than time itself (they said). He had never come out 
of there, out of the mountains, of the cave, never in their or their ancestor’s 
existence on Earth- from the birth of the Human race. And they said, while dinning, 
that the hermit was so close to the angels that many people would see him in 
the evening flying without wings as a fog without a face, through the lights of 
the silky air. And that’s why, for several weeks, he was again sick to death and 
disgusted by this world. It was told that he was lying in his cave, surrounded by 
archangels, seraphim and cherubim and by the brutal tenderness of Death. 

A climbed a lot, among the shadows of the trees and I arrived where only the juniper 
trees where growing. While I walked among trees I always had the impression 
that I was being followed, sneaked by human beasts that were lost and thirsty 
for blood and for God, but helpless and reluctant. I stepped and climbed dark 
rocks, as if they were from the Moon. And I arrived to the entrance of a cave.

I wasn’t entirely wrong in my senses’ opinions and dreamlike visions. Four 
travelers had arrived before me at the cave of the old hermit who already cut the 
darkness from the entrance with their shoulders- sinking into it, as into Death, 
in the quietness of its depth. 
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I stepped as well/too beyond illusion, into darkness. At first I was seeing nothing, 
and I kept kneading my sweaty fingers and overheated palms- then, in the 
darkness, started playing the newborn light of a deep fire, from the bottom of 
a revealing abyss. In the light of the questioning flames I saw the hermit’s face, 
who was indeed lying on one of his rib on the other side of the fire.
As far as I could tell, he was a tall man if he endured getting up. Extremely thin, 
with a very white and abnormally long beard, scattered around him as a white 
puddle, that lit any darkness, without needing the burn wood. Assuming that 
his beard wouldn’t have fantastically lit as in a story- then definitely his huge 
blue eyes would have lightened any dark. So widely opened and dilated to sad 
astonishment, as if they were waiting (sparking firmly and severely!) to shed 
from outside into them, for safe redemption, (it didn’t matter when, but the act 
itself!) all the changes of mind and sorrows of the world.

The visitors that had arrived there before me weren’t covered by robes anymore; 
they had their faces uncovered to study the hermit’s eyes. There were four of 
them. Three were sitting together, creamed into each other, as if they were 
three cattle scared by the increasingly closer howls of the wolf- and the fourth 
was alone.

Of course they didn’t dare to come close all at once, not even the three of them, 
who were obviously related by blood- but they left the first of them to crawl 
to his knees to the edge of the fire. On the other side of the dancing light were 
those huge eyes opened for a quest or a real dream, sick and cold. The traveler 
who got close to the fire was in fact a girl.

-Reverend, have mercy and bless! – Her melodious and coy voice was heard 
from the ground. I came here from Friuli with a brother of mine, an honorable 
soldier and with my sister, returned from the sadness of the monastery. I am 
the daughter of the duke…

-I know who all of you are. Go home and get married, in a hurry. The one destined 
for you is waiting you.

-But my parents don’t want him… because he is poor and not a noble…

-If you want to fulfill two lives, go right know and do what is meant for in this 
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hour. Your parents from this nowadays world can’t change the orbits of the stars 
but in return, they can poison the moment of happiness. Do as I tell you to- and 
it will be better, with a light, in the world-… and the old man suddenly stopped 
talking, as if his words went to another place and another time at a dash, as if 
they were moving from a room to another.

Unhearing the hermit’s words no more, the girl went away still in her knees (but 
even more humble than when she first came…), outside the beating flames. Thus, 
she left room for her brother’s haughty stride, which didn’t kneel, but walked 
as to a redoubt already conquered by his soldiers.

-I, fathe…- the young man cleared his throat, with a false effort of sweetening.

-… Get out of the cave, you ruffian! – the thunderous voice was heard suddenly 
and unexpectedly (enough to crumble the walls of the cave over them!) of that 
who seemed to have lost all his powers in those words before, uttered for the 
eldest daughter of the Duke. The air from the cave of darkness was separating 
and multiplying in increasingly sharp triangles and even more bright-burning 
and struggled in vain as the folds of the sea, and reverberating into infinity.

…Some coy splashed were heard, deaf gnashing and small debris of gravel – 
and the haughty one went away in darkness like a small and weedy cat (to one 
side or the other of the site) overwhelmed by the voice of the hermit, which 
sounded as an order from a celestial general. I was thinking that maybe outside 
he would find his older sister (whose movement toward the exit I hadn’t heard). 
But maybe he wouldn’t.

…The young girl, left alone, face to face with the crackling flames of the fire, or 
maybe out of fear, fell as well in her knees, crawling just as her sister until he 
the bearable margins of the light:

-Your holiness, I would like to know if I marry the son of…

Only the muffle and continuous crack of the fire could be heard.

-… With the son of the Count… - and her voice broke again.
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No answer frim beyond the fire. Confused and scared, the girl fell silent and 
crouched in her own quietness.

… Almost a quarter of an hour passed. Maybe. I was standing up, leaning against 
a rock. Finally, wringing her hands and biting her lips until they bled, the girl got 
up humiliated and prepared to leave. Then she heard, from beyond the lights 
of the fire:
-Do your best to be better. But I know it’s futile even to try for those weak and 
without the vigour of the judgement… - … and the girl turned around and got 
lost for good in the darkness.

I don’t know, maybe she eventually found the entrance to the cave.

…The fourth traveller came out from beyond the shadow of his loneliness. In his 
knees, as if he was talking to himself, he said with sadness:

-I came to see if it is true that you see. I came to ask not about me, but about 
this world, your holiness. But I know that you see what everybody else sees 
and you are rather interested in babbles, the futile of the moment, than the 
everlastingness…

-Leave, Satan – the voice of the hermit was heard mildly. You are not here for the 
first time and not for the last. But I repeat, only so that you will ever believe in 
your victory (so you won’t bleed more that you should) – and thus to think about 
your defeat and maybe through defeat to forgiveness: there is no everlastingness, 
but the moment. There are no saints, no Heaven if there are no people. And 
you will not prevail because you look too far, to see something. You are, Devil, 
too learned to be wise. This is why you are always losing – this is way this world 
lengthens as blindness (?), this is why this life is strangled by your melancholy 
that you are proud of, Satan, instead of curing them… and the revival is late, with 
every delay, with every hesitation, gilded with the vain aureole of the thought.

…I didn’t linger anymore. What I didn’t understand with my mind and my eyes, 
I felt with the great light: the heart.
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Out of the cave, wandering and returned to the world of vain and noise without 
sense and mind, I heard, after many years, that the oldest daughter of the Duke of 
Friuli, married to a craftsman of Pescara was the most loved and respected woman 
from the province by the poor people. And her three children accompanied her 
from hut to hut, to enlighten the lives of the poor even with just a spark from 
the highest fire – the fire of the mercy of Christ. Her brother had been killed in a 
fight for women, in a tavern. And her young sister had returned to the monastery, 
becoming in time the Mother Superior of that monastery.

…I haven’t seen the hermit since then and I haven’t asked the people from Abruzzi 
about him. When sometimes return to Italy, remembering the significant places 
of my life – I prefer to look at the sky above the mountains, or the one reflected 
and deepened in the waters of the Aterno River or in the even more mystical 
ones of the Adriatic Sea. However, everywhere I hear the crying of the Devil. “

Translated by: Alexandra Gogoşaru

Interpretarea unor texte
 din Hans Gadamer                                                                                                                             
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Interpretarea unor texte
 din Hans Gadamer                                                                                                                             

Articol de Maria Roxana Bischin

 Fenomenologia hermeneutică a lui Hans Gadamer se bazează pe teoria non-
verbalităţii, având ca element principal comunicarea umană de toate tipurile de 
comunicare, în special cea simbolică. Limbajul non-verbal, lumea simbolurilor în care 
trăieşte omul, imaginile artistice, precum şi imensa lume a culturii, dovedesc faptul 
că aceste limbaje sunt universale. Dincolo de raţiune şi concept se întinde o lume 
de o vastitate simbolică. Dacă limbajul este creaţia raţiunii mentale, cu siguranţă, 
lumea non-verbală este înţelepciunea sufletului, relevând în om dualitatea sa şi 
puterea sa de a le îmbina pe ambele: „Ce vrea să însemne simbol? Este, în principiu, 
un cuvânt tehnic din limba greacă ce înseamnă tăbliţă de amintire. Amfitrionul îl 
dăruia oaspetelui său, numindu-l tăbliţă de ospitalitate/tessera hospitalis. Rupea 
o tăbliţă în două, ţinea o jumătate pentru sine şi cealaltă o făcea cadou oaspetelui 
pentru ca la sfârşitul a 30 sau a 50 de ani să vină în casă un descendent al acestui 
oaspete şi să se poată recunoaşte mutual împreunând cele două bucăţele. Era un 
fel de paşaport în epoca antică. Acesta este sensul tehnic al cuvântului simbol. Ceva 
cu care se recunoaşte un vechi cunoscut.”1 
 Gadamer aduce în discuţie Banchetul lui Platon „în care se relatează o istorie 
frumoasă. Aristofan relatează o poveste fascinantă despre esenţa dragostei. La 
începuturi oamenii erau sferodoidali.” Însă, Zeus a tăiat Androginul pe din două, 
iar cele două bucăţi se vor recompune într-un tot când se vor reîntâlni. Funcţia 
simbolului este aceea de a reaminti de cealaltă bucată ruptă dintr-un tot. Aceasta 
este şi poziţia ontologică a omului în lume. Este ceea ce la Hegel înseamnă frumosul 
în artă, ”apariţia sensibilă a Ideii.2” Trebuie să evităm capcana cuvântului ”operă” şi 
să păstrăm cuvântul ”conformaţie3”, pentru că desemnează unitatea unei dubluri  
identitare şi finitudinea fiinţei umane - „doar aceasta ne poate duce spre o semnificaţie 
adecvată artei.”4

1 Gadamer, H., (1991), La actualidad de lo bello, Universidad Autonoma de Barcelona, Biblioteca Fayl, 
Barcelona, pp.40-42.
2  Gadamer apud Hegel, op. cit., p.41. 
3  ibidem, p.42.
4  ibidem, p.43.
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  Fenomenologii nu mai privesc omul ca pe o fiinţă raţională, ci ca pe o fiinţă intuitivă 
şi empatică, dacă ar fi să folosim termenii lui Wilhelm Wörringer. Raţiunea nu este capabilă 
să descompună şi să înţeleagă formele vieţii culturale şi spirituale ale omului. În om 
trăieşte o lume infinită de arhetipuri şi simboluri care trădează o ereditate a imaginarului 
uman, dar şi a  subconştientului. Raţiunea se loveşte în mod dramatic de nevoia omului 
de subiectivitate şi de artă, chiar de contemplare a frumosului. Obiectivitatea rămâne 
doar un cult al ştiinţelor pozitiviste. 
 Cercetarea hermeneutică presupune participarea/coparticiparea la esenţa lucrurilor. 
Comprehensiunea este legătura ideală dintre mental şi emoţional, într-o armonie de cele 
mai multe ori ciclică, dar imperativă condiţiei culturale a omului modern. 
 În creaţiile artistice se manifestă o dialectică subtilă între ceea ce este lăsat vederii 
şi ceea ce este ascuns, hermetizat privirii, dar nu şi subconştientului. Conlucrarea cu 
ambiguitatea este o intenţie a creatorului de operă artistică pentru a trezi conştiinţe 
spirituale. Ascunderea, contrafactualitatea şi imprecizia sunt categorii folosite nu doar în 
artă, ci şi în literatură, în limbaj, în filosofie. Ele pot fi ipostaziate ca limite gnoseologice. 
Omul se află mereu în faţa unor interogări permanente şi îi rămâne o marjă de neînţelesuri 
şi mai mari. Această ascundere şi disimulare determină sufletul să rămână conştient, 
activ, mai degrabă decât pasiv.
 Jean Paul Sartre spunea că aparenţa nu poate trimite spre esenţa ascunsă a realului: 
„Aparenţa trimite la seria totală a aparenţelor şi nu la un real ascuns care şi-ar fi drenat 
pentru el întreaga fiinţă a existentului.”5 Alexander Baumgarten analizează într-o manieră 
neoplatonică esenţa intenţionalităţii medievale. În aria filosofiei patristice sau a artei 
iconoclaste, intenţionalitatea aduce la lumină valoarea imaginii şi limbajul abscondito al 
acesteia. Filosofia intenţionalităţii cunoaşte o schimbare de paradigmă odată cu Franz 
Brentano prin preluarea problematicii medievale a lui intentio şi prin reconstituirea 
acesteia într-o manieră a psihologiei moderne. Scrierile lui Alexius Meinong dezbat 
relaţiile intenţionale cu obiectele nonexistente, cum este şi cazul filosofiei sartriene.
 Dubletul intenţionalitate-imaginaţie pătrunde inevitabil în aria fenomenologiei 
husserliene - intuiţia eidetică şi reducţia arhitectonică devenind consubstanţiale. 
Din perspectivă hermeneutică, se urmăreşte oficializarea unui nou concept, acela de 
”intenţionalitate ontologică”6, după opera italianului-filosof Luigi Pareyson. ”Intenţionalitatea 
ontologică” este urmărită din umbra unui sens psihanalitic mai degrabă decât din umbra 
unui sens pur ontologic. 
 Dominik Perler7 susţine că intenţionalitatea nu mai trebuie privită sub efortul 
neuro-fiziologic al minţii care decodifică imaginea din faţa ochilor, ci trebuie 
înţeleasă ca o subiectivitate activă, dar medievalii puneau însă accent pe pasivitatea 
conceperii subiectului. Medievalitatea este un turnir între aristotelism şi platonism. 
Scolasticii vor abandona modelul peripatetic pentru a prelua noi forme de gândire: 

5  Sartre, J.P., (2004), Fiinţa şi neantul, Editura Paralela 45, Piteşti, p.11.
6  Pareyson, L., (1950), Esistenza e persona, Editura Taylor, Torino.
7  Perler, D., (2003),  Théories d´intentionnalité au Moyen Age, Vrin, Paris, p.36.
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nominalismul, realismul, conceptualismul8. Intenţionalitatea este un produs spontan 
al subiectivităţii, la fel ca şi imaginaţia. Ea implică o voinţă de reprezentare a unei 
lumi a fenomenelor intenţionale – acesta fiind substratul platonician al conceptului. 
Al doilea substrat, cel aristotelic, presupune că intenţia clădeşte în mod ontologic 
relaţia dintre obiect şi semnul universalităţii sale. 
 Intenţionalitatea este surprinsă mai bine din perspectiva psihologiei descriptive: 
„Orice fenomen psihic este caracterizat prin ceea ce scolasticii Evului Mediu numeau 
inexistenţă intenţională sau poate mentală a unui obiect şi prin ceea ce noi am 
numi, deşi nu cu expresii complet clare, relaţia cu un conţinut, orientarea spre un 
obiect, prin care aici nu trebuie înţeleasă o realitate sau obiectualitatea imanentă. 
Fiecare obiect psihic conţine în sine ceva ca obiect, deşi nu fiecare în acelaşi mod. 
În reprezentare este ceva reprezentat, în judecată este ceva acceptat sau respins, în 
iubire, iubit, în ură, urât, în dorinţă este ceva dorit.  Această inexistenţă intenţională 
este caracteristică exclusiv fenomenelor psihice. Niciun fenomen fizic nu prezintă 
ceva asemănător. Şi astfel, putem defini fenomenele psihice spunând că sunt acele 
fenomene care conţin intenţional în sine un obiect.” 9

 Kasimir Twardowski introduce distincţia dintre conţinutul reprezentării şi obiectul 
reprezentării. În lucrarea sa, Despre teoria conţinutului şi obiectul reprezentării, se 
arată că pentru a descrie o stare mentală intenţională trebuie să admitem nu numai 
un act mental şi un conţinut mental, dar şi un obiect. 
 În secolul XX, intenţionalitatea este una de factură husserliană. Prin urmare, 
intenţionalitatea ontologică10 este una târzie. La 1950, Luigi Pareyson scrie studiul 
Existenţă şi persoană11 în cadrul căruia, capitolul De la personalismul existenţial 
la ontologia libertăţii, instituie pentru prima dată conceptul de intenţionalitate 
ontologică ca fiind „coincidenza de autorelazione ed eterorelazione12” („coincidenţa 
dintre autorelaţie şi heterorelaţie”) sau coincidenţa dintre Sine şi Celălalt: „Când în 
paginile acestei cărţi se afirmă că omul e pozitiv, dar nu suficient, insuficient, dar 
nu negativ, se înţelege întocmai că raportul omului cu fiinţa nu poate fi interpretat 
în termenii metafizici ai unei relaţii dintre parte şi întreg sau în  general în sensul 
unei integrări în totalitate, ci trebuie să fie înţeles ca o intenţionalitate ontologică 
care nu doar califică omul în proprietăţile sale, ci îl determină în natura sa şi îi 
epuizează complet esenţa.”13

 Însă, această formulare a lui Luigi Pareyson nu devine oare caducă atunci 
când o plasăm în terenul limbajului filosofiei analitice, al structuralismului sau 
al deconstructivismului? Să întrebi asupra esenţei omului şi să răspunzi atât de 

8   ibidem.
9  Brentano, F., (2002), Psihologia din punct de vedere empiric, Editura Paideia, Bucureşti, pp.39-40.
10  Ciocan, C., Lazea, D., (2007), Intenţionalitatea de la Plotin la Levinas. Metamorfozele unei idei, Casa 
Lovinescu Colloquia,  Bucureşti, p.225.
11  Pareyson, L., (1950), Esistenza e persona, Editura Taylor, Torino. 
12   ibidem,  pp.13-14.
13   ibidem.
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categoric? Mai credibil este Heidegger când spune „esenţa Dasein-ului rezidă 
în existenţa lui”.14 În cazul lui Pareyson, Fiinţa este înţeleasă ca intenţionalitate 
ontologică ce descrie ”fără rest” esenţa umanului; „esenţa umanului nu este 
o quidditate15”, ci dimpotrivă, o esenţă a ontologicului. Concepţia lui Pareyson 
este una derivată din existenţialism şi nu din fenomenologie: „Este exclusă din 
considerarea filosofică a Dasein-ului orice posibilitate de a-i fixa o quidditas/ 
Was-sein, având mereu prevalenţă, în Das-sein, fiinţa (essere) şi legătura pe care 
o are cu Dasein-ul însuşi. Dacă fiinţa Dasein-ului este existenţa, aşadar raportul 
cu fiinţa, atunci nu se va putea da niciodată esenţa substanţială a Dasein-ului, ci 
doar şi mereu natura sa rafinat ontologică.”16 Omul este raportul dintre identitatea 
de sine şi fiinţa sa.
 Există, în absenţă, o forţă care întregeşte: „În centrul universului nu găsim 
firavul nonsens, ci enigma, adică un sens pe care îl descifrăm prost, pentru că 
strălucirea lui orbeşte.”17  Misterul nu înseamnă neantizare sau tăcere, ci „cealaltă 
latură a unei prezenţe”18. Este catalizatorul unei virtuţi umane, aceea de a da 
sens şi lucrurilor lipsite de sens, de a umple un gol.
 De ce în artă mesajul este  ascuns şi neîncheiat?
 Decepţia în faţa limbajului, ca mod de exprimare a dus la un fel de apatie 
mentală şi muţenie, aspecte manifestate la Hölderin, la Mallarmé, la Baudelaire. 
Mallarmé va denunţa şi el ”intimitatea ameninţătoare”19 a întâlnirii cu opera. Şi 
Witgenstein se arată dezamăgit de limbaj, denunţând cadrul restrictiv lingvistic 
când, la 1919, îi scria unui prieten următoarele: „scrisoarea se compune din două 
părţi: aceea prezentată aici plus aceea pe care nu am scris-o. Şi această a doua 
parte este cea mai importantă.”20 Se atestă deci, caracterul limitat al limbajului 
în ceea ce priveşte comunicarea, dar mai ales transmiterea a ceea ce ţine de 
conţinutul interior al sufletului. Pentru aceasta avem la îndemână cuvintele, 
culorile, dar ce sunt ele fără conţinutul intern al lui Psyche?
 Dacă „fiece cuvânt a fost cândva o operă de artă originală,”21 în sensul că a 
existat un protolimbaj saturat în forme infralogice, a fost necesar ca din sincretismul 
amorf şi confuz de construcţii cvasi-intelective, să fie extrase, prin suprimarea oricăror 
nume de efuziuni afective, noţiuni stabile pentru nivelul socio-comunicativ. Însă, 
a obliga limbajul să fie ca un algoritm algebric, înseamnă ”a-l unidimensionaliza şi 
a-l lipsi de seva care îl menţine viu”22. Ne-am îndepărta de magia interioară şi am 
deveni nişte ”bestii exacte” în formula lui Paul Valery. 

14  Heidegger, M., (2010), Fiinţă şi Timp, Editura Humanitas, Bucureşti, p.56.
15  Ciocan, C., Lazea, D.,  op. cit., p.229.
16  Pareyson, L., (2001), Studi sull´ essistenzialismo, în Opere complete, vol.2, Editura Mursia, Milano, 
pp.143-144.
17  Camus, A., (1976),  Eseuri, Editura Univers, Bucureşti, p.148.
18  Starobinski, J., (1958), Jean Jacques Rousseau. Transparence et l´obstacle, Editura Plon, Paris, p.29.
19  Blanchot, M., (1980), Spaţiul literar, Editura Univers, Bucureşti, p.29.
20  Steiner, G., (1983),  Language and languages,  Editura Univers, Bucureşti, p.28.
21  Read, H., (1971), Originile formei în artă, Editura Univers, Bucureşti, p.21.
22  Wald, H., (1970), Homo significans, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, p.90.
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 Mikel Dufrenne  ne asigură că „nimeni nu vrea să spună decât ceea ce vrea 
să spună şi ceea ce ştie deja să spună şi totuşi, ceea ce voia să spună nu este 
exact ceea ce voia să spună, deoarece cuvintele exprimă şi alt lucru.”23  Cuvântul 
are capacitatea de a exprima mai mult, „el depăşeşte sensul obiectiv sesizat de 
inteligenţă24.” El produce o „rezonanţă a întregii sale istorii anterioare25.” Cuvântul 
sau tabloul sunt mijloace care încearcă „să sugereze mai mult decât să deseneze 
sau să definească; el a evadat din propriile graniţe, pentru a deveni artă. Arta este 
exact acea expresie care-i lipsea indicibilului ca să nu rămână închis în taina fiecărei 
vieţi26.”  În acest fel se previne „destrămarea omului prin exces de inteligibilitate”27, 
prin învăluirea mesajelor cu ”armonice afective.”28

 Maximum de artă este atunci când creatorul tace, când creaţia se reduce 
la un „mod negativ în care caracterele sociale sau mitice ale limbajului artistic 
se abolesc în profilul unei stări neutre şi inerte a formei.”29 Spunerea mesajului 
înseamnă şi moartea lui. Agonia artei în trecerea de la tăcere la ţipăt presupune o 
concentraţie maximă de mesaje. Arta tinde asimptotic spre zero până în momentul 
în care privitorul decodifică sensurile. Sondarea indeterminării şi golului sunt 
specifice picturii. Spaţializarea şi zonele neclare în arta peisajului pot fi socotite 
drept materializări ale unui instinct de pierdere. Există în peisaj o dimensiune 
utopică instituită după exigenţele unei interiorităţi orientate anagogic. În pictura 
europeană, Leonardo da Vinci este şi inventatorul imaginii intenţionat estompate/
tehnica sfumato şi al formei acoperite de văl. Mai târziu, în pictura impresionistă, 
trăsăturile de penel nu mai constituie un sprijin în citirea formelor de către 
receptor. Tabloul stimulează mecanismul proiectării. Astfel, se instituie după E.H. 
Gombrich o nouă funcţie a artei prin care „artistul îi dă din ce în ce mai mult lucru 
privitorului, îl atrage în cercul magic al creaţiei şi îi dă putinţa să trăiască din acel 
for al plăsmuirii.”30 Cu arta abstractă se accede spre noi posibilităţi de apropiere şi 
de îmbogăţire a obiectului estetic. Propunând un ”nou concret” dematerializabil 
mai degrabă, ea cere mai mult de la inteligenţă şi de la sensibilitatea publicului, 
favorizând o co-participare mai empatică din partea spectatorului/privitorului. 
Dacă se presupune că arta contemporană a abolit funcţiile referenţiale, atunci 
ea a devenit mai mult „o manieră de a te comporta faţă de lucruri”, furnizându-
ne ”obiecte de gândit”31. Ea refuză descrierea plată în beneficiul cripticului şi 
al insolitului, transformându-se astfel într-un „simbol, decât într-o afirmare a 
adevărului.”32 
23  Dufrenne, M., (1971), Fenomenologia experienţei estetice, Editura Meridiane, Bucureşti, p.151.
24  George Steiner, op. cit., p.197
25   ibidem, p.47.
26  Huyghe, René, (1981), Dialog cu vizibilul, Editura Meridiane, Bucureşti, p.245.
27  Berger, René, (1976), Artă şi comunicare, Editura Meridiane, Bucureşti, p.124.
28  ibidem.
29  Barthes, R., (1980), Critică şi adevăr. Pentru o teorie a textului, Editura Meridiane, Bucureşti, p. 39.
30  Gombrich, E.H., (1973), Artă şi iluzie, Editura Meridiane, Bucureşti, p. 241.
31   Moles, A., (1974), Teoria de los objetos,  Gustavo Gili, Madrid, p.110-129.
32  Read, H., (1969), Semnificaţia artei, Editura Meridiane, Bucureşti, p.57.
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 În artă, fantezia receptorului nu mai are o funcţie de a regla, ci una 
constructivă33,  care pe baza semnului-indiciu lăsat de artist, este invitat să 
reconstruiască demersul operei de artă/etapele creaţiei şi astfel, să acceadă 
spre un mesaj structurat în parte, pe cont propriu. Încât sensul nu se dă, ci se 
redă - „arta nu este dare, ci este redare”, era un silogism expresionist. 
 Mesajul artistic nu este un dat care se emite, ci un fenomen care se constituie 
pe măsură ce comunicarea se desfăşoară: „Nu mai este vorba de cifrare şi 
descifrare: arta transformă actul de comunicare într-o geneză”34 şi „mesajul este 
cu atât mai original cu cât el este mai imprevizibil”35. Estetica fenomenologică 
a lui Mikel Dufrenne consemnează faptul că obiectele estetice nu sunt decât 
„semne care aşteaptă să se desfăşoare într-o reprezentare.”36 Obiectul creat 
de artist şi existenţa sa autentică se poate realiza numai prin comunicarea cu 
spectatorul, prin aducerea operei la conştiinţă. Opera de artă devine un şantier 
arheologic în care suprapunerile stratificate pot fi oricând descoperite.  Maltese 
atrage atenţia că multiplicitatea de supoziţii şi de ambiguităţi pe care le putem 
emite ca privitori ai unei opere de artă poate să conducă spre o idee conform 
căreia „esenţa comunicării artistice ar ajunge să constea în abolirea unuia dintre 
termenii esenţiali ai comunicării şi deci, din abolirea comunicării însăşi.”37

 Arta contemporană a ajuns într-un stadiu în care, în loc să ofere mesaje, 
oferă simulacre de mesaje, meditaţii asupra semnelor în loc de semne. În unele 
romane ni se oferă cazuri de distanţare dintre semnificaţi şi semnificanţi. Mesajele 
se prezintă vide de semnificaţie doar în aparenţă, căci „negarea dobândeşte 
semnificaţie de metaforă existenţială, de apel la caracterul pozitiv al inutilului, 
iraţionalului, non-funcţionalului.”38 Tot Corrado Maltese observă că opera este 
pura interpretare a privitorului: „semnificaţia semnului însuşi depinde de receptor; 
mai mult chiar, este în oarecare măsură creaţia sa.”39 
 În Opera aperta, Eco explică „o deschidere de gradul întâi a unei opere de artă 
şi o deschidere de gradul doi.”40 Pe linia lui Luigi Pareyson că „lectorul trebuie să 
fie puţin artist” ca unul care deschide şi revelează permanent ceea ce vede, Eco 
abordează chestiunea operei în mişcare, care creează o multitudine de intervenţii 
personale interpretative. Lectorul dispune de un mecanism „de a filtra pasiunile, 
şi nu de a le dezlănţui.”41  Lucrarea de artă devine sursa unui act de comunicare, o 
comunicare fortuită, dat fiind faptul că autorul real rămâne nedeterminat, „uneori, 
acesta fiind emiţătorul, alteori fiind destinatarul.”42 

33   Maşek, V.E., (1977), Arta ca ipostază a libertăţii, Editura Univers, Bucureşti, p.284.
34  Berger, René, op. cit., p.124.
35  ibidem, p.125.
36  Dufrenne, M., op. cit., p.65.
37  Maltese, C., (1976), Mesaj şi obiect artistic, Editura Meridiane, Bucureşti, p.27.
38   ibidem, p.28.
39   ibidem, p.37.
40  Eco, U., (2006), Opera deschisă, Editura Paralela 45, Piteşti, p.125.
41  Mincu, M., (1983), Avangarda literară românească, Editura Minerva, Bucureşti, p.75.
42  Eco, U., op.cit., p.349.
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 Există o problemă a unei „dilatări semiologice”43. Arta modernă a servit şi 
literaturii ca sursă de inspiraţie, dar la un moment dat a devenit sclava unor canoane 
estetice, nemaiputând să fie complet liberă. Avangardiştii, de fapt, elaborează un 
manifest al artei libere şi liberale, de ce nu. Opera de artă sfidează de multe ori 
privitorul şi conştiinţa acestuia, fiindcă ea caută „inexprimabilul şi inarticulatul.”44 
 Dimensiunea polisemantică a artei este concepută într-un mod specific şi în 
actul critic. Niciodată interpretarea unui mesaj estetic de către un critic de artă 
nu este unică sau finală, ci ea va lăsa mereu un loc deschis şi altor interpretări. 
Fiecare critic va interpreta diferit, „în funcţie de care logică anume sunt generate 
sensurile.”45  A interpreta un text (cum a făcut Barthes cu nuvela Sarrasine a lui 
Balzac) sau o operă de artă, nu înseamnă a-i găsi sensurile printr-un procedeu 
ingenios, ci înseamnă a deschide o ”galaxie de semnificaţii”46 şi nu o structură de 
semnificaţii. Arta este acel loc al transformărilor. Opera întreagă este un tot instabil, 
iar ea, raportată la alte opere, dispune de un context de alte opere care o premerg: 
„Fiecare frază/operă este un citat, adică a fost adusă pe această suprafaţă, venind  
de pe altă suprafaţă adusă aici pe ocolite.”47 O operă se poate pătrunde în altă 
operă prin ”mai multe intrări.”48 
 Astfel, opera de artă devine ”un fapt antropologic” şi nicio istorie nu o poate 
epuiza. Îi fixăm sensuri şi acestea se realizează „în conformitate cu chipul acestei 
lumi şi al acestor realităţi ce subzistă şi în care ne aflăm din nevoia de a rămâne”49, 
dacă ar fi să îl cităm pe Maurice Blanchot. Opera ”îşi face” sensuri după modelul 
realităţilor  exterioare. Opera „rămâne mereu un lucru care începe”50 sau o 
deschidere-de-sine în termeni heideggerieni, deci, e posibil ca cercul hermeneutic 
închipuit de Gadamer să nu se închidă, de multe ori. Caracterul principal al oricărei 
creaţii culturale este durabilitatea, după cum ne atenţiona şi Tudor Vianu în 
Filosofia Valorilor. Această capacitate a artei de a deţine timpul înseamnă că ea 
se re-deschide mereu ori de câte ori este privită de către lector: „Orice operă de 
artă deţine un noroc temporal propriu care i se impune. Acesta nu este valabil doar 
pentru artele tranzitorii precum muzica, dansul sau limbajul. Dacă ridicăm privirea 
noastră spre arta statuilor ne amintim că la fel construim şi citim  imaginile şi că re-
fugim sau că re-mergem pe edificii arhitectonice. Toate acestea sunt procese-de-timp. 
Nu se acceptă în  arhitectură. Una dintre marile falsificări comise de către tehnica 
reproductivă a epocii noastre este că cel puţin, când vedem pentru prima dată în 
original construcţiile arhitectonice ale culturii umane, le contemplăm cu o certă 

43  Gombrich, E., op. cit., p.264.
44   ibidem.
45  Barthes, R., op.cit., p.167.
46   ibidem, p.101.
47   Risset, J., (1980), Întrebări asupra regulilor jocului, Editura Meridiane, Bucureşti, p.150. 
48   ibidem, p.150.
49  Blanchot, M., op. cit., p.135.
50   ibidem, p.136.
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decepţie. Nu sunt pe atât de pitoreşti pe cât le ştim din reproducerile fotografice. 
În realitate, această decepţie vrea să ne spună că încă nu s-a transcens în totalitate 
calitatea pitorească a fotografiei edificiului până nu se consideră artă. Trebuie să 
mergi acolo, să te plimbi, să înconjori, străbătându-l progresiv şi admiţând ceea ce 
conformaţia îi promite  pentru propriul său sentiment vital şi pentru evaluare. Aş 
vrea să rezum consecinţele afective ale acestei scurte reflecţii: în experienţa artei 
este vorba că trebuie să învăţăm  să ne dărâmăm într-un mod specific în opera de 
artă. Cu cât mai mult ne surmenăm în ea, ne dărâmăm, cu atât mai elocventă, bogată 
şi multiplă ni se va manifesta opera de artă. Esenţa experienţei temporale a artei 
consistă în a învăţa să te dărâmi. Şi poate că aceasta este corespondenţa adecvată 
a finitudinii noastre pentru ceea ce se numeşte eternitate.”51

 Nu este bine să accedem spre o explicare exhaustivă a mesajului artistic. 
Aducerea artei în situaţia de a fi explicată total este o activitate nu doar sterilă, dar şi 
periculoasă. Ancorarea în univocitate şi în finitudine ne-ar duce pe paliere înţepenite 
şi absurde ale sensului absolut, un loc periculos pentru conştiinţa umană.

                                                       Maria-Roxana Bischin

        

51  Gadamer, H., (1991), La actualidad de lo bello, Universidad Autónoma de Barcelona, Biblioteca 
Fayl, Barcelona, p.53: „Así pues, toda obra de arte posee una suerte de tiempo propio que nos impone, por 
así decirlo. Esto no sólo es válido para las artes transitorias como la música, la danza o el lenguaje. Si 
dirigimos nuestra mirada a las artes estatuarias, recordaremos que también construimos y leemos las imá-
genes, o que «recorremos» y caminamos por edificios arquitectónicos. Todo eso son procesos‐de‐tiempo. No 
se accede en la arquitectura. Una de las grandes falsificaciones cometidas por la técnica reproductiva de 
nuestra época es que, a menudo, cuando vemos por primera vez en el original las grandes construcciones 
arquitectónicas de la cultura humana, las contemplamos con cierta decepción. No son, ni mucho menos, tan 
pintorescas como las conocíamos por las reproducciones fotográficas. En realidad, esta decepción quiere 
decir que aún no se ha trascendido en absoluto la mera calidad pintoresca de la foto del edificio hasta con-
siderarlo arte, arquitectura. Hay que ir allí, entrar y dar vueltas, recorrerlo progresivamente y adquirir lo 
que la conformación le promete a uno para su propio sentimiento vital y su elevación. Quisiera que resumir 
las consecuencias afectivas de esta breve reflexión: en la experiencia del arte, se trata de que aprendamos a 
demorarnos de un modo específico en la obra de arte. Cuanto más nos sumerjamos en ella, demorándonos, 
tanto más elocuente, rica y múltiple se nos manifestará. La esencia de la experiencia temporal [111] del arte 
consiste en aprender a demorarse. Y tal vez sea ésta la correspondencia adecuada a nuestra finitud para lo 
que se llama eternidad.”

146   |   Premium bonus



          
 

Bibliografie: 

Barthes, R., (1980), Critică şi adevăr. Pentru o teorie a textului, Editura Meridiane, 
Bucureşti.
Belting, H., (1944), Likeness and presence. A History of the Image before the Era of 
Art, University of Chicago Press, Chicago.
Berger, René, (1976), Artă şi comunicare, Editura Meridiane, Bucureşti.
Blanchot, M., (1980), Spaţiul literar, Editura Univers, Bucureşti.
Brentano, F., (2002), Psihologia din punct de vedere empiric, Editura Paideia, Bucureşti.
Camus,  A., (1976), Eseuri, Editura Univers, Bucureşti.
Dufrenne, M., (1971), Fenomenologia experienţei estetice, Editura Meridiane, 
Bucureşti.
Eco, U., (2006), Opera deschisă, Editura Paralela 45, Piteşti.
Gadamer, H., (1991), La actualidad de lo bello, Universidad Autonoma de Barcelona, 
Biblioteca Fayl, Barcelona.
Gombrich,  E., (1973), Artă şi iluzie, Editura Meridiane, Bucureşti.
Heidegger, M., (2010), Fiinţă şi Timp, Editura Humanitas, Bucureşti.
Huyghe, René,  (1981), Dialog cu vizibilul, Editura Meridiane, Bucureşti.
Maltese, C., (1976),  Mesaj şi obiect artistic, Editura Meridiane, Bucureşti.
Maşek, V.E., (1977), Arta ca ipostază a libertăţii, Editura Univers, Bucureşti.
Meinong, A., (1999), Über Gegenstandstheorie, in Österreichische philosophie von 
Brentano bis Wittgenstein, Wien Universität, Viena.
Mincu, M., (1983), Avangarda literară românească, Editura Minerva, Bucureşti.
Moles, A., (1974), Teoria de los objetos,  Gustavo Gili, Madrid.
Pareyson, L., (1950), Esistenza e persona, Editura Taylor, Torino.
Pareyson, L., (2001), Studi sull´ essistenzialismo, în Opere complete, vol.2, Editura 
Mursia, Milano.
Perler, D., (2003), Théories d´intentionnalité au Moyen Age, Vrin, Paris.
Peters, F.E., (1996), Termenii filosofiei greceşti, Editura Humanitas, Bucureşti.
Read, H., (1969), Semnificaţia artei, Editura Meridiane, Bucureşti.
Read, H., (1971), Originile formei în artă, Editura Univers, Bucureşti.
Risset, J., (1980), Întrebări asupra regulilor jocului, Editura Meridiane, Bucureşti.
Starobinski, J., (1958), Jean Jacques Rousseau. Transparence et l´obstacle, Editura 
Plon, Paris.
Steiner, G., (1983), Language and languages,  Editura Univers, Bucureşti.
Wald, H., (1970), Homo significans, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti.

Premium bonus |   147



“Artistul a devenit liber”                                                                                                                           

Articol de Cristina Iancu

 Keywords: Pygmalion, Galatea, tradition, The Second World War, Op Art, 
Victor Vasarely.

 Arta - abisul dintre efemer şi etern
 Pygmalion şi Galatea. Creatorul şi creatul. ”Lutul” din care se modelează 
eternitatea, căci în artă se materializează dorurile de veşnic zbor al omului care nu 
se poate împăca cu natura sa efemeră. Arta descinde din zei. Este darul lor către 
inimile torturate de Căutare… 
 Revenind la o definiţie mai pragmatică, arta este o formă de cunoaştere, 
”vedere” a sufletului prin ceea ce creează el însuşi, astfel sufletul înseamnă înţelegere 
prin vedere, acest simţ având un loc privilegiat în cultura elenă. Arta este o formă 
de cunoaştere, aripile care-l pot înălţa pe creator spre marginea lumii şi apoi spre 
Continuu.
 Secolul al XVIII-lea - momentul naşterii esteticii reprezintă momentul de 
ruptură în tradiţia artistică şi începutul unui nou ciclu în istoria artei, acela modern 
şi contemporan. Când se introduce o nouă concepţie despre artă, artiştii încearcă 
să i se adapteze. Arta nu mai înseamnă doar înalte idealuri cognitive, religioase, 
morale, ci un ideal specific estetic. Astfel se afirmă autonomia absolută a artei. 
Ruptura în tradiţia figurativă s-a produs.
 Artiştii au fost nevoiţi să-şi definească opera în raport cu ceea ce se întâmpla 
în jurul lor. Acest fenomen a fost anticipat încă din secolul al XIX-lea prin apariţia 
criticilor de artă, a academiilor, a amatorilor şi mai ales, a libertăţii pe care artistul 
şi-a luat-o, însă cu cât creştea această libertate de creaţie, cu atât se adâncea şi 
discrepanţa dintre gustul artistului şi cel al publicului. Dacă secolul al XIX-lea este 
secolul experimentului, atunci în secolul XX viitorul va aparţine doar celor care vor 
hotărî să pornească de la 0 şi să se debaraseze de preocupările pentru tradiţie. 
Secolul XX a eliberat arta. 
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 Arta zugrăveşte realitatea imaginată de artist, ecourile lumii înconjurătoare 
iau o formă asemănătoare cu motivul original. De exemplu, arhitectura creează 
după legile realităţii, dar rezultatul final este o variantă a realităţii, o producţie 
paralelă cu aceasta. Conform concepţiei marxiste, arta constituie o a doua realitate, 
o realitate care concurează cu cea adevărată, reală. Realitatea artistică, imaginată, 
ni se înfăţişează ca fiind ideală, frumosul este umanizat, coborât la nivelul nostru 
de înţelegere. Scopul ei este acela de a evidenţia esenţialul, semnificativul estetic, 
posibilul din realitatea obiectivă, posibil manifestat în lumina idealurilor noastre 
despre frumos. Realitatea imaginată este o lume în care individul se retrage până 
în zonele obscure ale propriului subconştient, iar realitatea palpabilă - lumea din 
care se încearcă a se evada.
 După cel de-al Doilea Război Mondial s-a prezis moartea Artei, ba chiar se 
considerase că deja survenise. Absolut logic. Într-o societate mutilată de război, 
obligată să accepte genocidul, actele creatoare nu au cum să existe. Nimic valoros 
nu poate exista în timpuri sterile, iar arta este o valoare acronică, este o moştenire 
care ne apropie de condiţia Creatorului.  Arta nu a dispărut, ea s-a transformat, s-a 
adaptat, s-a reinventat. A oferit societăţii exact ceea ce avea nevoie: o evadare, 
un mesaj puternic, o formă de comunicare, libertatea de exprimare când aceasta 
era un lux. Arta – până acum creaţie a omului, va prelua rolul artizanului. Arta a 
creat o lume nouă. Este mai clar ca oricând că artistului, eliberat de convenţii, 
se deschid noi orizonturi creatoare, însă acesta nu mai poate să revină asupra 
operelor tradiţionale. Eliberarea modului de “a vedea” şi de “a crea” porneşte de 
la impresionism, păşeşte spre cubism, Mondrian şi constructivismul prin încercarea 
sa de a construi o legătură între cele două “culturi”, cea ştiinţifică şi cea umanistică, 
ajungând până la Op Art American.  

 Op Art

 Op Art este termenul utilizat ca abreviere pentru sintagma Optical Art şi se referă 
la arta care exploatează iluzia sau diverse efecte optice ale proceselor perceptive, 
cu o focalizare pe adăugarea unor calităţi kinetice pieselor de artă staţionare. Acest 
termen a fost folosit pentru prima dată într-un articol apărut în revista Time şi a 
intrat în uzanţa comună indicând, în special, structuri bidimensionale care stârnesc 
puternice efecte psiho-fiziologice. 
 Op Art este un exemplu bun pentru felul în care arta a început să se contureze 
ca o sferă particulară, dar în acelaşi timp, făcând parte dintr-un organism în care cele 
mai diverse domenii sunt interconectate, convieţuiesc în paralel, îşi influenţează 
reciproc funcţionarea şi conlucrează.
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 Artistul a devenit liber - Victor Vasarely

 Victor Vasarely (9 April 1906 – 15 March 1997), considerat a fi părintele artei 
optice, creează o artă matematică prin folosirea repetiţiei formelor şi culorilor simple 
pentru a crea forme, efecte, iluzii optice, o senzaţie exagerată de profunzime şi de 
mişcare continuă. 
 El a început să lucreze cu elemente grafice şi cu suprapuneri, folosindu-se de 
materiale transparente pentru a obţine efecte vizuale subtile şi impresia unui spaţiu 
care merge în adâncime, printr-o suprapunere de planuri. Dar doar introducerea 
culorii la ”unităţile sale plastice” a dezvăluit adevăratele lor valenţe şi legăturile 
inerente dintre ele: o altă formă geometrică într-o culoare sau tonalitate diferită 
este adăugată elementului de bază (în general un pătrat ce joacă rolul de fundal), 
oferind o infinitate de posibile combinaţii. Aceste lucrări, împreună cu ”algoritmii” 
seriei Planetary Folklore, trebuiau considerate, în viziunea lui Vasarely, nu doar 
germeni ai aplicării lor în arhitectură şi urbanistică, ci şi sub forma unui program 
structuralist ce putea fi aplicat în zona ciberneticii. 
 Vasarely a ajuns la concluzia conform căreia o ”geometrie internă” poate fi 
văzută sub ”pielea”, sub aparenţele, sub suprafaţa întregii lumi. El a declarat că: 
„Nu mai pot admite o lume internă şi o alta, o lume externă, deosebită, aparte. 
Interiorul şi exteriorul comunică prin osmoză, sau ai putea spune mai degrabă: 
universul spaţial-material, energetic-trăind, simţind-gândind, formează un întreg, 
indivizibil...limbajele spiritului nu sunt decât supervibraţiile măreţei naturi fizice”. 
Vasarely a realizat că atât muzica, cât şi scrisul au propriile alfabete simbolice cu 
care se pot crea noi lucrări, în schimb nu existau asemenea pietre de temelie, de 
această natură, pentru artele vizuale. Prin urmare, a creat un ”alfabet plastic” 
compus din mici pătrate colorate, în care era încadrat un cerc, un alt pătrat sau un 
triunghi de altă culoare. 
 Aranjând piese ale acestui alfabet în diverse feluri, putea fi creat un număr 
nelimitat de lucrări de artă, din permutaţii mozaicate de formă şi culoare. Prin acest 
alfabet plastic, Vasarely voia să democratizeze arta, în primul rând prin crearea de 
lucrări bazate exclusiv pe caracterul direct al percepţiei vizuale, fără a recurge la 
pregătirea sau educaţia privitorului, iar în al doilea rând, prin ruperea de pieţele de 
artă tradiţionale - în cadrul cărora lucrările originale, unice, de artă, sunt luxul unor 
puţini privilegiaţi - în favoarea artei ieftine, produsă în masă şi accesibilă tuturor, 
oricui, indiferent de avere sau statut social. Alfabetul plastic a fost expus în cadrul 
expoziţiei sale din Paris din 1963, intitulată „Planetary Folklore” (Folclor Planetar) 
şi doi ani mai târziu, în 1965, în carul expoziţiei „The Responsive Eye” de la MoMA, 
în New York. 
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 Manifestul anticapitalist al lui Vasarely a ajuns la un tip de concluzie în 1969, 
când a scos pe piaţă o ”trusă” cu care oamenii puteau să-şi creeze propriile piese 
de Op Art, denumite Participări la Folclorul Planetar Vasarely Nr. 1 şi conţinând 390 
de piese ale alfabetului plastic şi o ramă în care să fie aranjate. Prin prisma acestei 
atitudini anticapitaliste şi anticonsumeriste, denumirea de Op Art, sferă din artă în 
cadrul căreia a fost iniţiator şi pionier, se îmbogăţeşte cu încă o valenţă: ar putea 
fi, în afară de o abreviere pentru ”optical art”, un tip de replică jucăuşă la pop art.

                                                                                      

                               Cristina Iancu
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