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Exterior.Interior.Intimitate a pornit de la întrebările dintre două prietene care
voiau să înțeleagă intimitatea relației lor.

Discuțiile dintr-o vară la mansarda unei case din București, cafeaua, apa și un
motan agitat, ne-au ajutat să realizăm că sigur mai sunt alți oamenii ca noi. Cu
întrebări similare și dorință de exprimare experimentală.

Așa că am căutat un trib.

Expoziția Exterior.Interior.Intimitate a prins viață într-un document pe drive în
toamna lui 2019. Iar de atunci s-a extins în telefoane, mailuri, chaturi, grupuri,
ședințe, întâlniri și ateliere.

Jumătate de an mai târziu, 14 tineri vasluieni s-au aventurat într-o excursie
creativă alături de noi.

Am pornit de la o întrebare:

Cum ne raportăm la intimitatea noastră și ce putem crea din asta?

Pe harta explorării aveam trei repere: Exterior.Interior.Intimitate.

A fost un traseu de descoperire, creație și închegare a unei expoziții online. O
enciclopedie de intimități subiective alimentată de curiozitate și gândire
critică.

Am organizat trei weekenduri de ateliere online de scriere, fotografie și creație
vizuală dedicate adolescenților din Vaslui cu vârsta între 15 și 19 ani.

Rezultatul lor și a discuțiilor online sunt acest album din mâinile tale și
expoziția online.

//

Pandemia ne-a contorsionat.

În zece martie, cu o zi înainte de închiderea școlilor, eram în Vaslui, cu
posterele A3 la subțioară. Aveam în plan comunicarea și selecția
participanților. Dar știrile, urgența lor și necunoscutul, ne-au blocat. Am
respirat și am încercat să nu ne agităm, ci să așteptăm să vedem ce se
întâmplă în lume.

Acum credem că acea pauză de respiro și haosul general extins ne-au oferit
timpul necesar pentru a fi chibzuite, răbdătoare și înțelegătoare.

Întrebarea care ne apăsa atunci era: cum am putea crea online
interacțiuni intime, sigure, încurajate de încredere pentru a avea un demers
creativ și sincer?

Pornisem la drum cu convingerea că tinerii se vor deschide doar dacă le creăm
un spațiu sigur fizic, în care ne simțim, de la om la om, unde microreacțiiile
fețelor noastre se traduc treptat în încredere și confort.
Însă timpul ne-a arătat că încrederea poate exista și pe net, atâta vreme cât
vrem să lucrăm împreună pentru valorile politice, etice, și profesionale în care
credem.

Fiindcă încercăm să construim un viitor în care și adolescenții din noi și din voi
s-ar fi simțit încrezători să fie ei înșiși.

De ce să vorbim despre intimitate?

Vulnerabilitatea e adesea portretizată ca slăbiciune, trăirile emoționale sunt în
general asociate unui anumit gen, iar rolurile sociale atribuite în funcție de
sexul cu care ne-am născut ne pot încadra strict în ochii celor care nu ne
cunosc. Trăirile noastre interioare sunt parte din substanța noastră, iar
înțelegerea și explorarea lor ne arată cât de multe temeri, frici, necunoscute,
întrebări și curiozități ne leagă.

Exprimarea liberă ne aduce împreună.

Suntem indivizi independenți, dar interconectați.
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ANAMARIA

Sunt fascinată de dreptatea căutată cu impolitețe;
îmi place să observ lumea cu ochi curioși și să îmi
imaginez ce am putea avea în comun dacă ne-am
cunoaște; mă pierd în propriile gânduri și iubesc
aerul rece al dimineții. Pe jumătate sunt prezentă, pe
jumătate visez la nisip și am pe buze gust de mare.
Prea des mă închipui a fi un personaj în cărțile lui
Murakami ori mă văd conversând cu Jane Eyre; apar
cu greutate extrema în poze și mă pierd fără
explicație în arta abstractă, în conversațiile cu
necunoscuți și în ecuațiile de gradul doi.

Tot ce știu despre mine sunt piese mici dintr-un
puzzle încurcat. Ca într-un tablou haotic sau ca într-
un cântec ascultat de la coadă la cap, mai multe
despre mine stau sa reiasă timid din pozele încropite
cu stângăcie de mine. Enjoy!

ELENA

Mă numesc Mania Elena și de 16 ani de când sunt,
mă aflu într-o misiune de căutare a sinelui, care
inevitabil, este din când în când presărată și cu
obstacole.

Astfel, încerc să mă regăsesc în diverse hobby-uri, în
culori și acuarele, poate și în câteva fotografii nu
chiar profesioniste.Mai cochetez din când în când cu
o chitară și mă refugiez în paginile romanelor.

Pe de-o parte, simt nevoia de a-mi explora cât mai
mult latura creativă încercând mereu experiențe noi.
Pe de alta, mă concentrez și pe dezvoltarea
capacităților cognitive ce țin de domeniul științelor
exacte.

Și astfel mă găsesc deseori într-o dilemă cu privire la
cine sunt eu și ce vreau să fiu. Cert este că din acest
orășel oricum voi pleca, acum depinde cât de
departe. Deocamdată mica mea lume își trasează
ușor conturul, fiind filtrată de niște lentile antireflex
cu dioptrii negative.

participanți
IASMINA

Sunt Iasmina Angheluță, am (1)7 ani și mintea în
toate părțile. Mă consider un cameleon cu suflet de
copil, în continuă reprofilare, care nu s-a hotărât ce
vrea de la viață încă.

Am descoperit recent pasiunea de a-mi transforma
în colaje sentimentele și frustrările, în special atunci
când cuvintele nu-mi sunt de ajuns. Mă pierd în prea
multe caiete de schițe, păstrez bonuri și scrisori din
clasa a 7a și țin cărți neterminate pe noptieră pe care
mă mint că o să le termin.

Îmi ocup timpul, până când nu mai încape nimic, cu
voluntariatul și diferite proiecte (în special) despre
feminism și artă, iar când nu fac asta, probabil sunt
afară cu câinele meu.

Cred în iubire, cred în oameni, cred uneori și în mine,
dar în special cred că viața e prea scurtă și prea
imprevizibilă ca să îți fie frică de adevăratul și
necenzuratul "tu".

PETRA

Bonjour! Sunt Petra și am 16 ani.

Îmi place să văd lumea din toate unghiurile, dar
ajung să mă uit mai mult la cele luminoase.

Nu cred că mă pot descrie bine pentru că oamenii
sunt așa cum îi vedem, dar știu sigur că sunt curioasă
și îmi place să văd frumusețea în cotidian.

Mereu mă simt ori mai tânără ori mai bătrână decât
sunt de fapt. Energiile funcționează. Toate lucrurile
sunt conectate și au nuanțe, dar suntem învățați să
simplificăm în loc să ne bucurăm de asta. Totul poate
fi mai mult decât e.

BIANCA

I always feel younger or older than I actually am.
Energies work.All stuff is interconnected and has
multiple shades, but we are taught to simplify it
instead of enjoy it. Everything can be muchmore
than it already is. 109



ELENA

Mă numesc Elena și mă apropii, puțin confuză, de
minunata vârstă de 18 ani.

Pe de-o parte, abia aștept să plec din acest oraș și să
mă redescopăr în altul, poate mai mare, dar pe de altă
parte, nu vreau să părăsesc mica lume pe care mi-am
creat-o în Vaslui.

Îmi place să scriu, în special proză, dar recent am
început să îmi transpun emoțiile și în câteva versuri cu
ritm instabil și rimă pe alocuri.

Câteodată mai fac și poze la cemi se pare captivant, iar
unele dintre ele îmi plac, altele ajung să fie șterse din
memoria telefonului și totodată din memoria mea.

Anii de adolescență m-au ajutat în a-mi contura un
sine destul de fragil, dar care sper că va căpăta o
formă definitivă cândva.

Până atunci, probabil voi continua să mă uit în oglindă
și să mă pierd în propria reflexie.

ALEXANDRA

Ola, mă numesc Cozma Alexandra și am minunata
vârstă de 16 ani.

Până acum am realizat că ador să descopăr cât mai
multe lucruri, în special în domeniul artistic.

De aceea, ca pasiuni, am descoperit că iubesc să
transmit ceea ce simt prin desen, rareori și muzica.

Liniștea mi-o găsesc în oameni, deși de multe ori am
probleme în a înțelege multitudinea de sentimente
umane, de aceea sunt mereu deschisă către a
experimenta și învăța.

Nu aș putea să mă descriu fără să menționez iubirea
mea nespusă adresată pisicii mele, Misha (teoretic,
practic pis-pis) sau față de orice animăluț.

DRAGOȘ

Salut! Mă numesc Diaconu Dragoș, am 18 ani
și sunt elev în clasa a 12-a la un liceu din Vaslui.

Sunt un adolescent care teoretic a devenit
adult, dar care încă nu se simte pregătit pentru
ce va urma după liceu.

Sunt un copil care încă nu vede lumea prin
prisma răului din ea și mai presus de toate
acestea, sunt un individ care vrea să schimbe
ceva în jurul său.

Îmi place să cred că tot ce am făcut în anii mei
de liceu a avut un impact câtuși de mic asupra
oamenilor din jurul meu și poate chiar asupra
unei mici părți a comunității Vasluiene.

În ultimii ani, mi-am ocupat tot timpul cu
activități de voluntariat și m-am implicat în
diferite proiecte care au compensat lipsa de
oportunități care vine la pachet cu traiul într-un
oraș mic.

Momentan acesta sunt eu, dar abia aștept să
văd cine voi deveni.

DIANA

Mă numesc Diana și am în spate 18 ani în care
m-am chinuit să înțeleg cum funcționează
sentimentele umane (încă n-am reușit).

Îmi place să transform în desene sau colaje tot
ceea ce simt pentru că nu știu cum să mă
exprim mai bine în alt mod, de aceea mi-aș
dori să fac asta toată viața. Uneori îmbin
vizualul și cu poezia sau cântatul, dar și cu
sesiuni lungi de overthinking.

Îmi ascund insecuritățile în hanorace prea mari
pentru mine, de aceea pare (aproape) mereu
că știu ce fac.

Visez la titlul de „artist”, dar până atunci îmi
creez scenarii fanteziste în minte și mă
consolez cu desene animate proaste (sau nu).
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EVA

Ego

Intrinsec în mine,

de la șaisprezece, șaptesprezece
încolo,

definită momentan de cifra cinci pe
șapte,

păstrându-mi triumful.

Real, uman, sunt medic în drept,

citind plagiaturi de dorințe și
lacrimi,

apostrofându-mă neîncetat.

Trec cu mașina prin Stockholm,

de fiecare dată făcând accident.

Scrâșnește-mi umbletul.

DIANA

Formată din experiențe plăcute și mai puțin
plăcute. Născută într-o zi de vară cu ghinion,
însă consider că sunt foarte norocoasă. O
familie iubitoare, prieteni nu prea mulți, însă
suficienți pentru a reuși să-mi aline sufletul.
Iubesc oamenii, dar și ideea de a iubi și de a fi
iubit. Deși sunt zodia leu, iar în viața de zi cu zi
mă comport ca unul, uneori sufletul meu este
ca al unui pui de pisică pierdut, care plânge
după alinare. Pierd și câștig persoane, însă
întotdeauna, persoane la care nu mă aștept
vreodată.

Scriu ce simt, însă rareori persoanele reușesc
să citească, uneori se pierd printre rânduri,
alteori printre gânduri. Am așteptări de la
mine, de la viață, de la oameni.

Deși “someone's mom is totally using me as a
bad example to her kids”, sunt un om foarte
pașnic și pozitiv, în ciuda învelișului meu.

RUXANDRA

Eu sunt Ruxi, am 17 ani, multe opinii, dorința de
a face bine, de a valorifica la maximum
oportunitățile care îmi ies în față și, sper eu, toată
viața înainte pentru a învăța și, ulterior, a da
înapoi celor din jur.

În ultimii ani am încercat să acumulez cât mai
multe experiențe variate, fie că e vorba de
voluntariat, călătorit sau organizarea de proiecte
pentru tinerii din comunitatea mea, experiențe
prin care am cunoscut oameni incredibili de la
care îmi iau constant doza de motivație și prin
care am ajuns să mă formez și să mă dezvolt într-
un mod pe care nu mi l-aș fi putut imagina în
trecut.

Prin încetinirea inevitabilă a ritmului vieții,
ultimele luni m-au făcut să mă gândesc mai mult
la ceea ce e cu adevărat important pentru mine,
să găsesc un anumit echilibru de care nici nu
știam că am nevoie și să explorez lumea
intimidantă a sentimentelor și a autocunoașterii -
proces pe parcursul căruia cred că arta, cărțile și
natura au avut un rol deosebit.

VLAD

Eu sunt Vlad, un ins de 18 ani cu toată viața
înainte, dar care simte constant că anii au trecut
pe lângă el mult prea repede, un adolescent
devenit un teoretic adult pe timp de stare de
urgență.

Lucrul pe care l-am prețuit mai mereu în viață a
fost echilibrul, de orice fel ar fi el, și, deși încă lupt
spre a atinge unul propriu așa cum mi-l doresc,
mă bucur că încep să îl regăsesc în din ce în ce
mai multe locuri. L-am regăsit recent când mi-a
fost deschisă mintea spre a înțelege cum pot
face în mai multe moduri acel lucru care mă
neliniștește teribil: exprimarea de sentimente, pe
bune.

Arta cu siguranță a avut un rol fundamental în
asta: deși până într-un punct nu o făcusem, am
început să urc ușor ușor în ale înțelegerii artelor
vizuale, aspirând să le folosesc cândva pentru ale
mele trăiri. Văd o creștere a mea, a ta, a noastră,
și sincer îmi place.
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lucrări
Dacă-ar fi trebuit să descriu ilustrații de enciclopedii, probabil m-aș fi referit la acuarele

copiate după fotografiile obiectelor explicate: mamifere, șuruburi, clădiri văzute izometric,
mecanisme complicate formate din piulițe și discuri rotative. Alcătuite identic din punct de
vedere plastic și formal, ilustrațiile clasice nu ar fi funcționat – sub nicio formă – în demersul
alcăturii unei enciclopedii intime. Ilustrațiile care se chinuie să explice absolut totul nu sunt
altceva decât repetate căderi ale lui Icar în mare.

Lucrările aflate în aceste pagini nu sunt, nici pe departe, ilustrații. Sunt ferestre
deschise către interioare diferite, către vitrine expoziționale ascunse și dezvăluite doar
anumitor ochi și anume celor dispuși să asculte ecourile spațiilor descrise în fața lor.

Ca mic îndrumar în analiza acestei enciclopedii, sugerez a nu se căuta logica firească
a lucrurilor, pura rațiune a sistemelor clasice de indexare a cuvintelor sau inerția de a rămâne
blocați în firescul obiectiv.

Cititorul trebuie să trateze această enciclopedie ca pe un ,,objet d’art”, intrând în
universul propriu subiectiv, pentru că, dacă nu v-ați dat seama până acum, dialogul pe care
îl deschide această enciclopedie este unul cu latura interioară, cu un (in-)conștient subiectiv.

Așadar, se remarcă o relație trinitară între „exterior”, „interior” și „intimitate”.
Fotografiile, colajele, desenele și textele realizează un spectru complex de reflexii subiective.

În încercarea mea timidă de a concepe un text curatorial, mă voi referi la acest mic
,,cuvânt înainte” drept un text de sală. Fiecare încăpere este, până la urmă, câte o pagină a
acestei enciclopedii, iar în acest palat de încăperi și coridoare bine ascunse se caută
principiul zero (al termodinamicii): stabilirea echilibrului (termodinamic).Mă refer la echilibru
pentru că, din varii motive, enciclopediile de până acum sunt destul de dezechilibrate și reci.

Fotografiile, trase pe 35mm, își păstrează atribuția de a fi unice, deoarece, la baza unui
presupus număr infinit de copii, se află un singur negativ. Unic în timp și spațiu, cadrul
surprins pe fina granulație a peliculei impresionate cu halogenură de argint devine o
mărturie a unui moment din existența celui care declanșează butonul aparatului. După
procesul de developare, care, de cele mai multe ori, durează exact atât cât timpul necesar
uitării aproape tuturor cadrelor, rezultatul, fie că vorbim despre fotografii cu prieteni, pisici,
auto-portrete, peiaje, duble-expuneri sau de fotografii cu subiecte non-figurative sau
abstracte se metamorfozează instant într-o arhivă personală a propriei lumi.

Colajele oferă un și mai bun exemplu de arhivare personală. Dacă fotografia te
limitează în a capta doar elemente aflate în proximitatea ta, colajul îți permite o mapare a
întregului univers propriu. În general colajele au marcat, în istoria artei, momentele de
avangardă, de schimbare sau de manifest (ca manifestul futurist al lui Marinetti, manifestul
dadaist al lui Hugo Ball sau arta activistă a celor de la Guerilla Girls).

Că tot vorbeam de manifest, „SEX RIGHTS Q&A” poate fi citit ca un text-program
asupra liberei exprimări, asupra stigmatizării anumitor subiecte care, deși sunt complet
normale, sunt văzute drept tabu și ca un semn de întrebare pentru direcțiile în care ne
îndreptăm, ca societate și nu numai.

În EXTERIOR, fotografiile analog, textele și colajele din această subdivizune invită la o
analiză – pe cât se poate de sinceră – a experiențelor dintre tine și tine.

Surprinse în texte și în fotografii, ,,Exterior. Interior. Intimitate’’ vorbește despre repere
personale. Despre puncte de focalizare în oraș în care se dezvoltă experiențele intime.
Despre perceperea subiectivă a spațiilor pe lângă care unii oameni ar trece nepăsători.
Despre ce înseamnă interior, și ce evoluează în acest cerc dinăuntrul fiecăruia.

Secțiunea dedicată orașului este un studiu asupra nepalpabilului, însă, dacă te-ai
rătăcit și vrei să vezi unde te poziționezi, consultă harta. Între Strada Eternității și a
Nonspațialității și reperul poreclit Gușterul galben se află un soare cu nor roșu.

Exterior vorbește despre epicentrele emoționale ale fiecăruia și raportul cu un exterior
– de cele mai multe ori – interiorizat.

INTERIOR se referă tot la spații și la delimitările dintre acestea, fie internalizate sau
exteriorizate. În centrul lor, al acestor spații, se află cel personal. Afirmație bazată nu pe
intuiție, ci pe feeling. Despre aceste spații aminteam că se rezumă, în mare parte, la mici și
inerente detalii împrăștiate între patru (sau mai mulți) pereți. Între colțurile acestora reușim să
înghesuim amintiri, cărți, obiecte de valoare, obiecte fară valoare și, în general, propria
noastră existență, determinată de un jonglat din perete în perete. Viața, până la urmă, dacă-
ar fi să o luăm așa, este o fugă dintr-un colț într-altul. Colțuri care se tot măresc, depărtându-
se și abstractizându-se față de punctul de plecare inițial: adică din acel spațiu unde dormi,
unde îți petreci inert între două și douăsprezece ore în minunata lume a viselor.

Ca exercițiu de imaginație, trebuie să ne închipuim cum inimi de zidărie și tencuială
zdruncină - dar fără mișcare – pereții spațiilor noastre. (O) psihanaliză a pereților, de altfel,
regăsită între aceste pagini, va scoate la iveală un alter-ego exterior, sătul de emoții puternice
și de stări ciudate, pe care îl împopoțonăm așa cum vrem noi (nu el) cu fotografii, postere,
dulapuri, biblioteci, birouri, tablouri și haine, care este martor (fie că vrea fie că nu) la orice
moment intim, orice moment fericit sau trist din viețile noastre. A venit momentul să ne
gândim și la ei, la pereții care nu ne judecă niciodată, care sunt mereu acolo pentru noi și care
nu ne critică, sper. Iar dacă ne judecă, măcar au decența de a păstra părerile pentru ei.

INTIMITATE, capitol despre care pot spune, evitând un generic cvaziprezent, că se
referă la planete. Fără să intru în subiecte metafizice, aș încerca să fac afirmația că fiecare
dintre noi se aseamănă cu câte o planetă. Nu mă refer la cele cunoscute, la Jupiter, Marte,
Saturn ș.a. nici la cele rupte din „Micul prinț” a lui Saint-Exupery. Planete cu iz metaforic, cu
centre de gravitație diferite, unice și bizare. Deși vrem să credem că fiecare planetă este la
fel, trebuie să mărturisim că nu știm absolut nimic despre oricare altă planetă în afară de cea
a noastră. Planetele sunt, desigur, corpurile.

La anatomie aflăm că toate aceste planete au ficat, stomac, intestine, creier și tot felul
de măruntaie care, laolaltă, într-un scop comun, încercă să producă suficentă energie încât
planeta să funcționeze. Ce e dincolo de chestiile pe care le putem vedea înainte sau după
disecție, știința le-a catalogat și dez-catalogat în numeroase feluri. Numai omul modern,
cartezian de-a binelea, putea să considere că sufletul are vreo greutate (21g). 21 de grame
de probleme, de idei, de trăiri și de amintiri.

Un corp este o realitate pe care fiecare o vede altfel. Fiecare se raportează la el diferit,
lucru complet normal. Fiecare planetă cu legile ei, dac-ar fi să învăț ceva din Star Wars.O serie
de analize despre corp, de întrebări sau răspunsuri definesc capitolul „CORP.realitate”.

Exerciții cromatice bizare, forme cu ecou interior, linii, abstacțiuni și pictograme
îmblânzesc, sau provoacă – după caz – dialogul despre intimitate. Mărturii vizuale ale vieții
de-dincolo-de-sine, formate din forme și litere elocvente, ce reafirmă statutul de
„enciclopedie” al acestei publicații.

Văd „MANIFEST.necesitate” ca pe un program avangardist. Degeaba a zis Descartes
dubito ergo cogito, că nu s-a mai dubito de multă vreme. Întrebări care trebuie puse, dar
mereu când sunt puse, ori se preferă să nu se audă, ori nu sunt luate în serios. Secțiunea – fără
vreun dubiu – vorbește despre conștientizarea unor gânduri ce trec din particular în general.
Ce se transformă din experiențe proprii în experiențe colective.

Așadar, revenind la propoziția cu care a debutat acest text, nu a fost cazul să scriu
despre ilustrații sau texte de enciclopedie clasică, tipică, cunoscută ș.a. Asta nu înseamnă că
o enciclopedie tipică concurează sau înclină balanțe înmomentul comparării acesteia cu una
de avangardă. Nici nu vreau să cred că ,,ucidem vreun clar de lună”, însă ce știu că se poate
face e să fim mai deschiși, să ne gândim la pereți, să uităm de noi uneori, să simțim mai tare
că simțim și să încerăm să montăm piese puțin mai vesele și complexe pe scenele teatrelor
noastre – și la propriu, și la figurat.

Theodor Niculae
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Orașul e un gând trecător, uitat ușor.

Un cimitir de culori plouate, șterse și moarte.

O stradă mare și lată, iar asfaltul râde ironic când îl calci.

De o parte și de alta, blocurile gri încovoiate inspiră frig.

Orașul e asemenea unui deșert pustiit de tot ce-i contemporan, înghețat într-un timp
îndepărtat.

Și totuși, lumina e dată de tinerii care vorbesc în jazz și se simt inefabili.

Ei sunt cei care fac constelațiile să prindă viață și cu siguranță o să-mi fie dor de
sufletele lor purpurii.

E un oraș cu unghiuri unde ai putea să pui scrisori fără să te temi că le ia
altcineva decât trebuie - oamenii fie nu umblă, fie nu sunt interesați de o
hârtie. Sunt cam crudă de obicei când mă gândesc la el: văd multe lipsuri,
monotonie, cafea decofeinizată, te plictisești rapid dacă nu stai cu cine
trebuie, oamenii au împământenite în cap fie gânduri de îngropăciune, fie
gânduri de migrație.

În videoclipurile despre oraș apar mereu aceleași chestii: parcul, statuia,
teatrul de vară, toate astea pe o coloană sonoră considerată "filmică".

E totuși o stradă care mă face să fiu inconștientă că sunt într-un oraș
anume, care ar putea să fie oriunde, pentru că mă transportă în altă
dimensiune.

Orașul meu e cel care mi s-a părut interesant abia după ce am
stat două luni în casă, într-o seară, după ploaie. Cred că e atât
de simplu, încât contează mai degrabă cum te simți tu, îți lasă
spațiu să te pui pe tine pe toate străzile, pe toate locurile unde
s-au scos băncile, și în clădirile care ar putea să fie muzeu sau

cinematograf, dar nu sunt.
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Oraș curat, primitor, ocean de tineri implicați. Sunt câteva locuri care îmi
provoacă răscoliri, care îmi activează simțurile, care îmi aduc aminte de
iubire. Îmi provoacă sentimente de incertitudine legate de viitor, mă simt

solitară uneori. Atunci mă trezesc la realitate și gândesc rațional.

Voi abandona acest oraș.

Trebuie? Trebuie.

De ce?

Nu pot să îmi văd viitorul aici, prea puține oportunități, ceea ce îmi provoacă
o confuzie puternică. Simt durere în suflet când sentimentul că nu pot fi cea

mai autentică versiune a mea în acest oraș mă izbește.

Mi-e frică.

N-o să uit oamenii aștia vreodată. N-o să uit nici măcar un apus pe care l-am
văzut mergând spre casă, spre Cafe 80 sau spre gară.

singur/nesigur
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Fiind o tablă magnetică, pot spune cu regret că nu am reușit
până acum să explorez orașul Vaslui. Singurele clipe în care
l-am văzut, de fapt, au fost când am fost adusă din mașină în
apartament.

Totuși, din camera asta, reușesc să observ, în fiecare zi, ce
înseamnă cuvântul „Vaslui”, să observ oameni care vin și
pleacă (deși acum, în izolare, e mai greu) și să examinez
vinilurile din colț. Am pe mine badge-uri, flyere și poze de la
nenumărate proiecte care caracterizează comunitatea
vasluiană.Vasluiul e liniștit, cerul e albastru, apusurile superbe.
Când aud Vaslui mă gândesc la ceva autentic, trăiesc un
sentiment transcendent foarte specific. Mă gândesc la familie.

Oamenii de aici pot fi ignoranți, superficiali, vulnerabili și
mânați de incertitudine. Uneori poți simți frică în loc de
echitate. Cu toate astea, nu regret că am fost adusă aici. De ce?

Pentru că preconcepțiile anterioare sunt cu mult depășite de
spiritul de comunitate, de spiritul proactiv al tinerilor de aici.
Aud cum li se spune des că nu au avut noroc născându-se aici,
că nu au oportunități și că „nu le pot face pe toate”. Și totuși, ei
fac fix opusul.

Sunt printre cei mai creativi și implicați oameni pe care i-am
văzut, toată lumea știe pe cineva din Vaslui despre care ar
putea vorbi la nesfârșit.

Secu este deja un loc cunoscut de majoritatea persoanelor
care vin aici din alte orașe. Am auzit că Parcul Copou este
printre cele mai frumoase din țară. Orașul are un istoric foarte
interesant, despre care poate prea puțini oameni află.

Mi-ar plăcea să pot ajunge în Lesotho sau în Ouagadougou
pentru a le vorbi despre Vaslui, despre oamenii incredibili care
s-au format aici, au plecat de aici, și despre cei care aleg să se
întoarcă pentru a schimba ceva în cadrul comunității locale.

Din câte am înțeles,Vasluiul, deși are părțile lui mai puțin bune
specifice orașelor de provincie, nu se reflectă în
preconcepțiile și stereotipurile pe care lumea se grăbește să
le vocifereze.

Lumea care nu știe despre Open Camp, despre Festivalul
Umorului Constantin Tănase, despre asociațiile de voluntariat
și nivelul lor de implicare în comunitate, despre rezultatele
elevilor vasluieni, despre poveștile oamenilor care mișună pe
străzile astea mult prea verzi pentru vizitatorii din orașe mai
mari și mai aglomerate.

Ca tablă magnetică, te poți simți foarte bine în Vaslui.

Deși nu voi mai sta mult pe aici, sper să continui să acumulez
din ce în ce mai multe amintiri care reflectă atmosfera orașului
și să descopăr prin ele ce înseamnă de fapt Vasluiul pentru cei
de aici.

Alex a fost urmărit și în urma raportului de filaj s-au constatat
următoarele: trăiește cu părinții la parterul unui bloc din zona gării, aflat
pe malul Bârladului.

Cum te apropii de această zonă, îi poți observa geamul lui Alex, acesta
făcând parte dintr-un apartament cu 3 camere. Dacă te uiți cu destulă
atenție, poți observa după geamurile fumurii, un pat perpendicular pe un
perete saturat de diferite poze. Blocul în care locuiește este unul dintre
primele blocuri din Vaslui, zona gării fiind dezvoltată la începuturile
industrializării orașului.

Revenind la camera subiectului, s-a putut observa prin geamurile
întredeschise multitudinea de lucruri așezate pe perete, lucruri care
vorbesc despre pasiunile lui. Rafturi, un skateboard și un tapet
îngreunează pereții deja obosiți de etajele superioare. Dezavantajul de a
sta la parter se simte și la propriu și la figurat, mirosul subsolului învecinat
cu gârla numită în mod popular râu, fiind câteodată insuportabil.
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„Ce vrei de mâncare?”mă întreabă anchetatorul pe un ton agresiv.

Este întrebarea care mă sperie cel mai tare. Proprietara mea nu știe să
răspundă niciodată la întrebarea asta. Anchetatorul îmi adresează încă alte
100 de întrebări legate de mâncare, singura la care știu să răspund este
„Vrei să fac negrese azi?”. Răspund afirmativ. Îmi place acel parfum de
negrese scoase din cuptor. „Cântă și mie melodia aia!”, aud dintr-o dată.

Încerc panicată sa îmi trezesc proprietara din starea de confuzie și blocaj
artistic în care este, dar fără roade.

„Ia chitara aia de pe perete! Ce-ai făcut la scoala online?”. „Nimic.", îmi
răspund în minte. Dar gândurile îmi sunt întrerupte de altă întrebare: „Ai
ieșit și tu azi pe geam la soare?”. Unde să iasă? Plouă. „Și ce dacă? Cu cine
ieși în oraș?”. Zic repede cele patru nume pe care le aud cel mai des. „Ce
mai face Petra?”. Asta e singura întrebare la care ofer un răspuns complex.

Îmi place. Se face tarziu.

„Sunt așa stresată!", aud. Proprietara mea s-a trezit. În sfârșit mă poate salva
de anchetator.

Îi spun „Nu mai plânge!", „O sa fii ok!".

Sper să înțeleagă.

Salveaza-mă, te rog. M-am săturat de incertitudine.
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public/privat

An de desfășurare: 2012

Areal: Centrul Orașului

Descrierea zonei: Pe latura dreptă a persoanei orientată spre clădire este strada
principală, la un aproximativ de 20 de metri fiind amplasat un șir de mici întreprinderi în
cadrul unor blocuri turn. Pe latura stângă după criteriile menționate anterior, se poate
observa o zonă de spațiu verde întinsă și în arealul căreia pot fi observați și arbori stufoși.
În fața clădirii la 50 de metri este o statuie. Mult înaintea statuii, poate fi observată o
clădire înaltă de minim 5 etaje.

Descrierea clădirii: Aceasta cuprinde 3 etaje, având două intrări, una principală în fața
căreia sunt scări din marmură gri, și una secundară pe laterala stângă a clădirii, la nivelul
străzii și cu acces liber. Acoperișul este unul cărămiziu din tablă. Lumina bate înspre
lateral-stânga la răsărit. Clădirea a fost construită cu mai bine de 25 de ani în urmă. Pe
pereții exteriori ai ultimului etaj, este scris în litere îngroșate albe „Casa Culturii Ct.
Tănase”.

Puncte cheie: Zona este una populată și din interior, Gușterul Galben are acces la a
vedea întregul areal al zonei cu usurință cu excepția ieșirii laterale. Ieșirea laterală este
cea mai frecventată de Gușterul Galben. Geamurile sunt de tip oglindă ceea ce ne
alimentează suspiciunile. Subiectul poate fi auzit spunând des cuvinte străine precum
ielău. Identificarea vizuală e ușor de făcut mulțumită hanoracului galben.
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Camera ***-ei se situează într-un bloc mai ca oricare altul, probabil comunist, un
bloc situat lângă piață („nu cea din centru, ci cea mai apropiată de gară”). Încă de cum
se intră în acest spațiu, „în fundul apartamentului”, primul lucru reperat este o
bibliotecă dublă plină atât de cărți, cât și de obiecte cu semnificație pentru ea.

Deși atmosfera generală e una plină, încărcată de obiecte, biroul e ordonat mai
mereu. Între cei 4 pereți ai încăperii se regăsesc alte piese de mobilier alb, dar și un
pian (deasupra căruia se văd un televizor dar și cupe și medalii din concursuri), o
canapea unde ordinea pernelor este specifică și importantă, o comodă pe
care *** lasă mereu 3 cărți: cea de-abia terminată, cea în proces de citire și cea ce
urmează a fi explorată, dar și un pick-up ale cărui discuri sunt acum împrăștiate. Pereții
camerei ***-ei sunt deosebiți: în timp ce unul dintre ei e decorat cu amintiri și imagini
semnificative, altul e vopsit în albastru, culoare în care și-a ținut părul vopsit mult
timp, și acoperit de zeci de citate, marcate cu cretă, din filme, cărți sau din mințile
prietenilor ei. *** speră că toți au scris câte ceva acolo sau o vor face cândva.

Atmosfera generală, creată de mobila albă, muzica pick-up-ului, de acea lampă cu
lumină caldă sau chiar de covorul de un roz care „nu e nasol” este una relaxantă, poate
chiar psihedelică. Peisajul camerei ***-ei este finisat de o fereastră mare, cu gratii și
draperii roz, de lângă panoul ei magnetic cu amintiri, fereastră de pe care se vede
pășunea din spatele blocului, plină de pungi după cum ea ne-a zis și ieri.

Prima mea interacțiune cu Rățușca a fost una de natură foarte neobișnuită. Eram,
bineînțeles, pe undeva printre blocuri, pentru că nu mi se repartizează orice om
anost de pe strada principală. Dar nu știam ce să fac ca să nu dau de bănuit, așa că
m-am oprit să admir grădina de lângă scară. Deodată m-am trezit cu mâncare de
pisici peste tot în jurul meu.

-Vai, îmi cer scuze, nu era pentru tine, era pentru pisică...

Și atât a fost. A dispărut după fereastră. Suflet bun. N-o să reușească prea mult
în perioada asta. Ai zice că are balcon în cameră, pentru că sunt plante cât vezi
cu ochiul. Grădinărit, deja nu-mi place. Plictisitor.

Mai bine mi se repartiza un om de pe strada principală. Însă dacă mă îndepărtez
puțin, uite. O chitară. Chiar două, de mărimi diferite. Ukulele cred? Poate le cântă
plantelor ca să crească mai repede. Sau poate dă concerte „moca”, cine știe. Ce e
drept, verdele plantelor nu se potrivește deloc cu rozul pereților. Sau cel puțin nu s-ar
potrivi, dacă n-ar fi așa multe poze pe pereți.

Ce văd? Amy Winehouse? O fi vreo depresivă, ceva. Și Édith Piaf? Așa da. Primul
lucru care îmi place la ea. Începe să danseze cu căștile în urechi și îmi distrage atenția
de la pozele de pe pereți. E puțin nostalgică, puțin tristă. Enigmatică chiar.

Poate vrea să-și ia gândul de la ceva. Se construiește un bloc vis-à-vis și sincer, nu
mai suport înjurăturile muncitorilor, sirenele ambulanțelor sau sunetul de blocuri de
piatră aranjate și răsaranjate.Oricum, nu am să raportez mare lucru. E prea blândă, nu
reprezintă nicio amenințare. E cel mult acea non-conformistă într-o familie de
conformiști, camuflată ca un cameleon prin verdele plantelor care sunt puse acolo
doar așa, de fațadă.

Totuși trebuie să îi găsesc un nume de cod. Strânge în brațe un pluș.O rățușcă? Nu
mă surpinde. I se potrivește. I-or fi plăcând rațele, cine știe.
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Second-handul din care vă vorbesc este situat pe o stradă de mare
anvergură a Vasluiului, într-un colț micuț de lângă un magazin de reparat
ceasuri.

Eu sunt o pălărie și mă ascund în întunericul unui coș de la intrarea acestui
SH, de unde aud și percep cu ochiul minții ceea ce se întâmplă în jur.

Muzica e mereu de pe Rock FM și atmosfera dinăuntru aparține unei alte
epoci.

Ai crede că doar bătrâne plictisite pășesc ușa magazinului, însă pașii
tinerilor Vasluiului mai pătrund și ei în acest SH.

De-abia a plouat și cimentul este ud însă eu cred că Vasluiul este mai
frumos ca niciodată.

O baltă se află la intrarea în magazin și pot auzi pași de adolescenți care sunt
departe de a fi uscați.

O doamnă intră cu o traistă plină de căpșuni și palmele puțin transpirate în
mănușile pe care le poartă, împotriva virusului. A fost la piață și sigur a lua un
autobuz până aici.

Altă fată cu buze cărnoase, zâmbește larg văzând o pereche de cercei cu scoici
care o duc cu gândul la plajă.

La radio se aude cuvântul ”Sex” și un copil iși dezvăluie dinții într-un râset
luminos, însă afară se întunecă. Nu mai ajunge în parc.

Iar apoi a intrat el. Purta haine femeiești și părea zodia vărsător. Teneșii lui l-au
purtat pe toate străzile și magazinele Vasluiului. Avea ceva lipicios pe talpă, și m-
a ales pe mine, pălăria din coș, și n-am mai fost așa de fericită niciodată.
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Secțiunea dedicată
orașului este un
studiu asupra
nepalpabilului, însă,
dacă te-ai rătăcit și
vrei să vezi unde te
poziționezi, consultă
harta interactivă
accesând QR codul.

Între Strada Eternității
și a Nonspațialității și
Gușterul galben se
află un soare cu nor
roșu.
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RE: camere și...
FWD: conversații



RE: camere și...



Bună ziua!

Am o urgență, domnule, mi s-a întâmplat o nedreptate.

Persoana pe care o găzduiesc de 2 ani, mi-a violat intimitatea.

Aceasta…mi-a prezentat părțile intime…

Sunt o cameră normală, da? Am și eu viață, ce contează că nu sunt foarte mare?
Nu e suficient să găzduiesc acest omuleț lipsit de rușine? M-am săturat să o văd
plângând sau să o aud cum se plânge de mine „Ce mă enervează patul ăsta!",
și ea mă enervează, dar nu mai fac atâta scandal. Mi-au fost încălcate
drepturile de cameră vasluiană de atâtea ori. Am obosit să mai aud de la
subiectul din camera alăturată de fiecare dată când revine acasă „Bună! Ce
mâncăm în seara asta?" sau „Înveți? N-ai ce face".

Sper să plece câtmai repedede aici... cum să vină cu prietenii aici? Cum să vină
cu persoana aia care i-a fost apropiată? Fie vorba între noi... prea se priveau nu
știu cum, și nu că trag eu cu ochiul, dar cred că erau cam apropiate aceste două
persoane, auzisem un „Te iubesc" la un moment dat.

Doamne... sau când are stări proaste, o văd așa cu fața aia enervantă, m-am
săturat să o aud zicând „M-ai dezamăgit", omul ăsta vorbește singur... Deci pe
bune că vreau pe altcineva, deși știu că o să plângă când o să mă părăsească,
bine, poate și mie o să îmi pară puțin rău, adică oamenii care veneau aici
spuneau „Ce cameră mișto ai!".

Uneori o aud cum vorbește la telefon, iar persoana de la capătul firului îi
răspunde „Bine, mami, tu ce faci?", e ciudată mama subiectului, de ce își
vorbesc amândouă cu „mami", nu înțeleg, care e mama adevărată?????

Vecinii se aud în fiecare duminică „facem grătar?". Alteori se aude de la ei „Pisi
pisi, hai la mama" sau "„a și învață!". Și de parcă nu era de ajuns, copilul șefilor
mei ascultă „Elefantul Cici și-a pierdut", continuare nu o știu, îmi pun mereu
mâinile la urechi...

Vă rog să-mi faceți dreptate, nu mai suport, îmi vreau intimitatea și pozele
înapoi, cine știe pe ce site-uri ajung. Îndur preamulte, uneori apar în pozele de
la story a subiectului, că o urmăresc... dacă vă spun cum m-a prins într-o zi, vai,
nici nu vreau să-mi amintesc, îmi e rușine...

Vă rog să mă ajutați!
42



Eu, filată de securitate? Pentru ce?

Toată viața am fost o cameră cuminte, m-am comportat exemplar la cutremure
și mereu am servit cu folos familiei care locuiește aici de 16 ani. Este adevărat,
câteodată am mai făcut praf sau mi-am stricat câte o ușă, dar nimic mai mult de
atât! Am fost atentă la toate slujbele ținute la biserica de vis-à-vis, am ajuns chiar
să știu slujbele pe de rost.

Securist: - Lăsați asta acum! Care sunt detaliile din actul de construcție?

Camera: - Păi mă numesc Dormitorul Mare, am aproximativ 20 m2 și sunt
mobilată într-un mod clasic și deloc extravagant. Îmi place culoarea lemnului de
stejar deoarece aceasta este culoarea mea predominantă și sunt foarte bine
îngrijită în fiecare vineri.

Securist: - Sunteți acuzată de scurgere de informații confidențiale!

Camera: - Eu? Niciodată! Sunt izolată fonic foarte bine. Doar vecinul care în
cearta lui spune „du-te la mă-ta dacă nu îți convine!” poate dizolva liniștea mea.
Ei bine, și preotul care în fiecare dimineață de duminică spune „Doamne
miluiește!”, dar asta nu mă deranjează că sunt o încăpere cu frică de Dumnezeu.

Securist: - Altă acuzație care vi se aduce este obstrucționarea căii de acces
pentru rezidenți.

Camera: - Numai minciuni! De fiecare dată când aud „Haide la masă!” sau „Sună
cineva la ușă!” deschid automat calea pentru rezidenți.

Securist: -Oricâte scuze ați inventa, deja sunteți sub acuzare și nu mai este
cale de întoarcere. La revedere!

Camera: - Off. Măcar să le spuneți rezidenților mei că îi iubesc!

- Cam anost. Nicio poză pe pereți. Și ce cameră rămâne fără perdele?

- În apărarea mea, nu rămân fără perdele mai mult de o zi, cel mult două. Mi se pare
rușinos. Și... cum să am poze pe pereți? Este posibil așa ceva? Să-mi expun vopseaua ultra-
lavabilă doar ca să ce? Ca să demonstreze ea că are personalitate, că are gusturi, sau mă rog,
ce vor adolescenții din ziua de azi să demonstreze? Nu, nu mulțumesc. Există și alte moduri
de a face așa ceva.

- Se pare că nu v-ați adaptat atât de bine la rolul de cameră de adolescent.

- Recunosc, inițial nu am fost o cameră pentru adolescenți. Sunt camera ei de trei ani și
ceva. Înainte, aveam mai mult rolul de depozitare a obiectelor ce nu își aveau locul în
celelalte camere. Că uite, sufrageria este prea pretențioasă pentru bibeloul acela prăfuit din
anii '80.

- Și îți place să fii o cameră de adolescent?

- Sincer, da. Mă adaptez ușor. Bineînțeles că m-am săturat până peste cap de „Culcă-te,
mâine mergi la școală!”, „Culcă-te, mâine ai școală online!” „Cineva în casa asta spală vasele
azi, și nu sunt eu acea persoană.” și de nelipsitul „Iar pleci?” sau „Iar ai ședință la UN?”. Of,
părinții ăștia. Cum ți-i crești, așa îi ai.



FWD: conversații
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Iar își bate joc de mine.Urăsc să am rolul de jurnal sau de agendă intimă sau de ce mă
consideră ea. Nu e că nu scrie frumos. Îmi place cum scrie, doar că e așa nehotărâtă
și se uită la mine și înghite în sec și... nu spune nimic.

Nu scrie nimic. E prea rigidă. Vrea să iasă totul atât de perfect încât uită de
originalitate, în încercarea de a găsi sinonime pentru un cuvânt care se repetă de
două ori și care, în opinia mea, are nevoie de un antonim.

Dar stai, se întâmplă ceva. Ieșim afară. O speranță aveam să scap de bormașina și de
ciocanul vecinului de sus, și uite că a a venit. Mă întreb câți dintre oamenii de care s-a
îndrăgostit voi cunoaște. Pentru că da, se îndrăgostește o dată la două săptămâni și
da, scrie despre fiecare. Sau cel puțin, încearcă.

Paginile ajung să fie rupte cu o riglă, deoarece nu le consideră îndeajuns de
frumoase. Nu se consideră îndeajuns de frumoasă și asta e păcat. Bine, dar de ce mă
ține în mână? Atât respect are față de mine? Abia acum înțeleg. Vrea ca eu să văd
acest oraș de care se plânge, de care spune că e preamic, prea lipsit de personalitate,
prea anost. Și ce va plânge după el când va pleca... Plânge din orice, în fond. Nu e
mare lucru. Dar câtă culoare, cât de frumos. Ce nu îi place la el?

Se aude ceva. O voce care murmură sunete abstracte și concrete în același timp,
metamorfozându-se într-o simfonie haotică, aproape imperceptibilă pentru urechea
neformată a unui jurnal. Parcă disting ceva, totuși.

„Ce faci, Vasile?”. Cine e acest „psihopat”, pe numele lui Vasile-din-Secu, nu vreau să
știu. Ajungem undeva. Ne oprim. E iarbă demai în jur și parcă nu semai aud așamulte
voci. Poate a venit aici să scrie, în sfârșit.

Da, se pare că sunt deschis. Însă textura degetelor este alta. Una mai fermă, mai
persuasivă, total diferită de degetele ei delicate și nesigure care tremură de fiecare
dată când mă ating. Și mai disting o voce: „Hai, că nu scrii așa urât.” Se înțelege. Nu
scrie urât. Scrie foarte urât. Probabil ești și tu un amator al aceluiași stil, dacă înțelegi
ce scrie. Deși nu pari. Ești prea diferit. Atunci înțeleg.

Sunt citit. Mereu am visat să ajung unmanuscris într-o vitrină de muzeu. Dar uite că în
orașul acesta mic, pe lângă un loc care se cheamă „Vechea Poartă”, cineva mă citește.
Este un început bun. Pe neașteptate, îmi dau seama că ultimele pagini care au fost
scrise, paradoxal, nu au fost rupte. Și acele degete așa sigure ajung să tremure și ele
la citirea acestora. A...înțeles.

Nu mai are rost să descriu ce s-a întâmplat după aceea. Este prea personal și prea
lipsit de o oarecare sistematizare logică sau cronologică. Ca și cum ai încerca să faci
divizibilă o cantitate exprimată printr-un număr prim: imposibil.
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Mă întind pe pat și mă gândesc:
„Care-i rostul acestei chestii?".

Încerc să mă concentrez, să fac ce mi s-a spus, dar nu reușesc. Îmi
îndrept privirea spre niște flori, care mă fac într-un fel să mă

gândesc la mine și la fragilitatea corpului meu. Ironic este că prima
dată mi-am vizualizat așa-zisele defecte:

„ai picioarele prea scurte, ai nasul prea mare, ai obrajii prea mari, ai
un zâmbet urât, ce e cu degetele alea?".

De ce?
De ce ne vedem mereu părțile negative întâi?

Ce înseamnă „prea"?
Cine stabilește toate lucrurile astea?

Mă gândesc la conversația de mai devreme. „Normele sociale", îmi
zic în vocea entuziasmată a lui Dragoș atunci când a găsit în sfârșit

cuvintele potrivite.
Asta mă face să mă întreb:

„Oare tot așa aș arăta dacă nu aș avea setea inconștientă de a
mă încadra în standardele societății?”

Și totuși... mă iubesc. Sau?
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Ce este asta?

Cine este ăsta?

Văd o siluetă întinsă pe un pat cu un calculator lângă el.

De ce face asta?

Cred că este parte dintr-un atelier, dar totuși de ce nu stă cu
fața în sus?

Văd un băiat cam cât patul de lung și relativ slăbuț care își
afundă capul într-o pernă. Pare că amețește deoarece își

schimbă des poziția capului.

E îmbrăcat în pĳamale, are un tricou alb și pantaloni vișinii cu
dungi negre.

Singurele părți care se văd sunt mâinile lungi și subțiri
aruncate dizgrațios pe planul patului și picioarele care nu se

mai reazemă pe pat ci în aer.

Nimic nu iese în evidență.

Spatele ascuns de tricoul alb este contorsionat de poziția în
care se află.

Scrie, citește, doarme, pierde timpul, râde, plânge, de multe ori
în același timp, cântă, dansează, stă mult la birou. De obicei e grăbit,
agitat, trântește ușa, mai puțin atunci când începe să facă yoga.
Cam în fiecare zi aud soneria de la telefon, un lătrat sonor de câine,
în timp ce locatarul se machiază stând pe jos în fața oglinzii.
Răspunde grăbit și spune de fiecare dată „Plec acum de acasă”.
Niciodată nu se întâmplă așa. Locatarul întârzie mult.

În ultimele săptămâni am văzut multe fețe noi în cameră – pe
laptop, pe Zoom. Profesori, elevi, oameni necunoscuți de la diverse
workshop-uri sau webinarii. În fiecare dimineață aud câțiva profesori
puțin depășiți de situația școlii online, care întreabă obosiți și cumva
stresați „Mai trebuie să intre cineva?”. De aici încolo nu mai ascult.
Îmi mut atenția spre altceva. Mă uit pe pereți, în bibliotecă, găsesc
un subiect în care să mă cufund.

Poate o carte, poate un postcard din colecția locatarului, poate
poza cu David Bowie de pe perete, poate harta lumii pe care
locatarul mai bifează, din când în când, câte o destinație, și spre
care privește des când ar vrea să fie oriunde altundeva, cât mai
departe de aici.
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În exercițiul pus în practică puțin mai devreme am încercat ca, timp de 10
minute, să îmi vizualizez ființa fizică spre o mai bună înțelegere a acesteia. Deși
mi-a fost greu să mă concentrez timp de 10 minute, am putut observa în a mea
imaginație un corp situat, drept parametri, la media de înălțime sau greutate,
așa cum a fost mereu.

Aspectul cel mai intens aprofundat a fost acela a fizionomiei feței, aspect la
nivelul căruia m-am gândit la părul împrăștiat surprinzător de uniform, la ochii
care au fost mereu catalogați drept frumoși, la genele de 18 ani numite constant
ca de fată și date cu rimel sau la nasul curbat într-un mod suspicios de convex.

Nu știu ce să cred despre corpul meu, niciodată nu mi-a plăcut să îl judec.
Mai mult de atât, mereu mi-a fost dificil mi s-a părut dubios să exprim opinii
concludente, în general, despre corpurile oamenilor.

Un trup firav, fără definiție sau trăsături noi, întins pe plapumă.
Pielea era albă și ușor bolnăvicioasă pe lângă peretele rece. O
pereche de ochelari rotunzi ședea pe nasul mic și cârn, în
continuarea frunții acoperite de părul negru și scurt. Urechile
erau pătrunse de câte un cercel argintiu ce sclipea rușinos în
lumina dimineții. Fața adormită era ca a unui copil cu obrajii și
ochii umflați de somn. Mâinile erau subțiri și cu ușoare linii
verzi-albăstrui care parcă sporeau ideea de firav. Alunițe mici
pictau de colo-colo pielea deschisă.

Nici prea înalt, nici prea scund, nici prea băiat, nici prea fată, nici
viu, nici mort, așa era cu hainele negre trupul de pe plapumă.

Tălpi cu multe linii și cute, ca un lemn în care te-ai jucat cu un cuțit, călcâie cu
semne de la bătături, crăpate, desculțe, care au grijă să se miște mai mult decât
să arate îngrijite. Unghii mereu tăiate, picioare lungi și lucioase cu mușchii slabi
și nelucrați, vene mici și subțiri, verzi și violet, mă gândesc la seria de nuferi a lui
Monet, deși nu sunt picturile mele preferate. Spate cu multe puncte, mă joc și le
unesc, nu iese nimic.

Toată pielea e foarte sensibilă și foarte puternică și mi s-ar părea o prostie să
nu aibă semne de la răni. Umeri lați, osoși, trunchi trapezoidal, îmi imaginez că
aș gravita în spațiu pe orbita unui con. Fața cu subton roz, se înroșește des, are
pigment slab și mă ard la soare imediat.

Nasul e strâmb, iar profilul dreapta e diferit de profilul stânga, așa că în timp
primul a devenit „partea bună", iar al doilea „partea rea".

Ochi mici, cioburi de sticlă, foarte neconturați și în același timp mai mari
decât se văd. Precizie. Picioare lungi care se mișcă din toate încheieturile,
genunchii scârțâie uneori, mă dor oasele când plouă afară sau înăuntru.

Îmi place să-mi imaginez cum se mișcă fiecare mușchi când alerg și cum
comunică între ei, cum se armonizează materia fără ca eu să conștientizez.
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Eșecul în astro proiecție:

Niciodată, dar niciodată nu m-am priceput la vizualizat locuri, spații, umbre,
lumini, ceea ce mă împiedică să mă bucur întru totul de o carte bună. Niciodată
nu mi-a plăcut în mod special corpul meu. Asta nu înseamnă că nu există nicio
poză mai oarecum, mai așa, care are ca centru de interes persoana mea. Însă
când vine vorba de poze, prefer să fiu în spatele camerei. Nu în obiectivul ei.

Acestea sunt două motive pentru care exercițiul meditativ mi s-a părut extrem de
dificil.

În primul rând, am încercat să mă desprind de mine și de pat cu tot cu mine și cu
pat, formându-mi o imagine în oglindă suspendată de tavan care sfida cu

mândrie legile gravitației și Sfântul Duh. Era, într-adevăr, un film d'horreur. Și de
sus, și de jos.

Ce vedeam? Un corp de înălțime medie, îmbrăcat în pantaloni negri de trening și
hanorac alb. Mereu am vrut să fiu mai înaltă. Mâini și picioare prea scurte, defect
care nu e în acest moment mascat de prezența unor platforme sau a unor inele
dezordonat aranjate pe degete. Păr șaten de lungime medie, care nu mă mai

reprezintă și pe care vreau să îl tund de ceva timp. Expresie facială prea crispată,
prea sobră, mai ales din cauza contorsionării buzelor într-o formă fără contur și

care n-aduce nicidecum a zâmbet. Sunt obișnuită să mi se spună asta.

Mama mi-a spus că și la câteva ore după ce m-am născut dormeam serioasă.
„Botoasă", de fapt, cum îi place ei să spună.

Un atuu am și eu:

ochii, care din păcate, în acest moment sunt închiși.

Mișc o mână. Un picior. Mă trezesc repede din visul lucid, deoarece planurile se
întrepătrund și se întretaie.

Măcar știu că fantomele au o priveliște frumoasă.
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Am vrut inițial să încep de la picioare urcând ușor, ușor, apoi mi-am
dat seama că mintea mea era plină de alte gânduri.

Am început să îmi simt respirația, iar apoi am continuat să respir
până când nu mi-am mai auzit inima.

Am început să mă privesc pornind de la față. Mi-am văzut punctele
negre, iar apoi m-am văzut din profil, gene lungi și un păr care are
nevoie de o baie. Mi-am văzut freza, trebuie tunsă, trebuie îngrijită,
la fel și sprâncenele astea mari. Apoi am coborât la mâini, părți din
corpul meu cu care sunt împăcată, apoi la degetele care nu sunt nici
foarte lungi, nici foarte scurte, unghiile sunt scurte, ceva ce nu mă
caracterizează. Am coborât, picioare cu care sunt împăcată,
genunchi ce arată normal, genunchi care au suferit în copilărie.

Am luat o pauză, apoi am urcat privirea, am ajuns în zona bazinului
pe care o credeam sărăcăcioasă înainte, acum nu-mi mai pasă. Apoi
ușor, ușor privirea mea a mersmai sus, am văzut vergeturi pe care nu
le bag prea des în seamă, îmi plac vergeturile, însă nu știu câte am
sau nu.Vergeturile acoperă pielea și colăceii. Am urcat mai sus unde
am dat de umeri lați și sâni inegali,moment în care mi-amdat seama
că nimeni nu este perfect.

Dacă noi am fi un cerc perfect, minunile nu ar mai avea loc pe
unde să intre.

6463



MANIFEST. necesitate
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Ce treabă ai tu? Care e problema ta?
Ai impresia că te privește?

De ce trebuie să ai o părere despre corpul meu?
De ce trebuie să îmi fie frică pe stradă?

De ce să nu port tricoul ăla?

De ce nici băieții nu pot să fie relaxați?

De ce căutați să ne apărați de un pericol creat de voi?

Credeți că ar fi așa dacă v-ar fi păsat la timp? Credeți că
ar fi așa dacă v-ați fi dat silința?

Puteați să îi lăsați în pace când au cerut, puteați sa îi luați
în serios când au plâns. Puteați sa nu îi omorâți cu zile

prin comentarii aberante și opinii necerute.

Tăcerea nu este un da, nu este nu oricând și un băiat nu
suferă mai puțin.

Vreau să nu-mi fie frică să am păr verde sau pantaloni
scurți.

Vreau să am libertatea de a mă exprima prin gledul ăsta
de care vă tot luați.

Vreau să vă pese de vorbele mele, nu de cum arăt.
Vreau să fiu eu, nu doar imaginea care vă place.

Ce este corporalitatea?

Se referă ea doar la corp?

Se referă la ceea ce facem cu corpul nostru?

Ce putem face cu corpul nostru?

Cine mă constrânge să îmi folosesc corpul într-un anumit fel?

Voi? Eu?

Voi? Noi.

De ce? Cum?

Violența domestică. Haine. Imagine perfectă.

Instincte?

Mă limitează sau mă ajută?

Limite?

Corpul meu are o limită?

Da? Nu?

Dacă unele lucruri sunt „prea"?...

Ce înseamnă „prea"?

Corpul meu are o limită?

Da? Nu?

Și totuși... mă iubesc?

Dar voi?

Mă iubiți?

Da? Nu?

Pentru ceea ce sunt eu sau pentru ceea ce mă faceți voi să fiu?

Cum?

Cum reușiți să mă manipulați?

Sau asta este realitatea?

Ce este realitatea?

Război, ură, violență, rasism, ignoranță, moarte.

Ce este realitatea?

Eu.
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Corporalitate. Ce înseamnă
pentru mine?

Ce înseamnă pentru tine?

Adică pentru ea.

Adică pentru el.

Ești mulțumit de cum
arăți?

Ești fluierată pe stradă?

Ți se spune că trebuie să
mergi la sală?

Cât stai să te hotărăști cu
ce te îmbraci?

Te simți în siguranță pe
stradă?

Când ai fost întrebat câte
kilograme ai ultima oară?

De câte ori ți s-a spus să
nu mai mănânci așa mult?

Nu e cam decoltată bluza
aia?

De ce trebuie să-ți justifici
greutatea, vestimentația,
părul, piercing-urile?

Vii singură acasă?
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Sunt un bărbat.

Sunt o femeie.

Ei doi fac cu rândul.

Când sunt un bărbat sunt liber. Când sunt o femeie sunt constrânsă.

Urlu.

Femeia e în vitrină, bărbatul se uită. Uneori păr lung, uneori păr scurt.
Mereu din pământ.

Eu mă uit în tine, tu te uiți la mine.

Mascul epilat. Nu știu niciodată la ce să mă raportez. Uneori uit că te uiți și
mă simt bine. Eu privesc zâmbete, tu privești forme. Lut din lut se trage.
Spui că e neinteresant și că ai mai văzut, și totuși te holbezi.

Cerc imperfect, loc pentru minuni. În tine tu, în tine eu, simultan.

Cu rușinea nu te naști. Inimi frânte, vorbe auzite. Păcat că eram întoarsă cu
spatele. De ce cred oamenii într-o singură variantă ? O singură variantă și
o cred de prost gust. Îmi rup dualitatea din mine ca pe niște pagini.

Vreau să dezvăț tot.

Pluș ce-l iubești doar dacă e maimuță. Aștept ghilotina ca să mă separe.
Frică să te uiți înăuntru. Vergeturi ce le ascundem cu toții. Alt cap decât al
meu în poala mea. Măcar de s-ar uita. Genunchiul la vedere. Îți dau un șut.
Intestine.

Iubire ce o accepți, dar refuzi să o dai. Scrisoare cu corp. Oamenii din vis
sunt tot tu. Cămașă bărbătească ce îmi acoperă corpul. Iubiții mei nu
poartă cămăși.

E banal doar dacă vrei tu să fie. Claxoane inutile. Mă arunc de la geam și
îmi rămâne corpul în urmă.

Ți-a fost mereu teamă că dintr-o coastă am făcut tot.

Pot să fiu femeie, pot să fiu bărbat.
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Obsesiv de urât

Prima oară defectele

Mereu e așa.

Te deranjează statura prea scundă sau prea înaltă.

Coloana care nu e suficient de dreaptă

Lipsa de expresivitate, de maturitate,

De un frumos căutat în tot și în toate.

Se zice că prima impresie contează,

Dar ea de fapt maschează doar fricile tale,

Care sunt involuntare

Și e normal.

Dar normalitatea e relativă

Deci pătrunde în esență

Și nu te lăsa furat de aparență.

O viață ai, nu ți-o pierde judecând

Nu există mereu răspuns la cine? Cum? Și când? 7473





Carmencita este o intrusă care a devenit parte din noi toți.

S-a strecurat într-o seară în jocul nostru online (Scribble), iar de atunci a
devenit personajul misterios care e invocat când mercur e retrograd.

Ocazional, Carmencita provoacă dileme, întrebări, suspiciuni și acuze, iar
invizibilitatea ei e în noi.

E ca o variantă a noastră în care nu ne-am simți încrezători să fim cine suntem,
nu am știi să fim asumați cu propriile identități și curiozități. Ne suspectăm

reciproc și nu îndrăznim să vorbim, să întrebăm „de ce?” sau „cum?”.

Carmencita poate fi și alter ego-ul pe care îl afișăm ca să ne confruntăm cu
acele aspecte ale societății care ne apasă umerii. Masca pe care o purtăm

când ne simțim mai puțin acceptați, văzuți sau încurajați. Așteptările, criticile,
comentariile, lipsa curiozității sau a înțelegerii, încadrarea fixă în niște roluri-
careu trasate cu creta imaginarului pe care e de preferat să nu-l chestionezi,

ștergi sau să-l redesenezi.

E un personaj colectiv care prezintă lumii intimități subiective întrepătrunse, o
colecție de imaginații, viziuni, crezuri și sentimente, care se înfățișează cum

este fără a divulga vreo identitate. Carmencita e complicele din interior, străin
și familiar în același timp. O reprezentare a dualității din noi.
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SEX RIGHTS Q&A

1. Este ceva greșit în a vrea să fac sex cu cineva cu care
nu am o legătură emoțională?
2. Este normal să mă simt empowered sau foarte
puternică/independentă după ce fac orice are legătură cu
sexul (până și discuțiile despre sex cu iubitul meu)?
3. Se poate trăi sănătos fără sex? E normal să nu vreau să
fac sex?
4. Dacă mă masturbez înainte de a face sex pentru prima
oară, înseamnă că nu mai sunt virgină?
5. E o abordare de om sănătos să consideri că ejacularea
tipului înseamnă sfârșitul actului sexual?...Că odată ce a
terminat el, practic the job is done?
6. Există vreo explicație pentru care labiile interioare au
mărimi diferite?
7. Care e cel mai optim mod de a te feri de bolile cu
transmitere sexuală în relațiile dintre două fete?
8. E adevărată chestia cu ananasul sau e doar un mit?
(Faptul că dă un miros mai plăcut).
9. De ce nu mă pot vedea având copii? E ceva greșit în a
nu vrea să fiu părinte deloc?
10. Cum ar trebui să ne comportăm atunci când cineva ne
mărturisește o experiență de abuz sexual ca să le arătăm
suport și validare?
11. Pot face rost de metode de contracepție gratuite în
România?
12. În ce condiții poți face o întrerupere de sarcină în
România?
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încheiere

„Bănuiesc că e greu să trăiești numai din definiții.

Exterior.Interior.Intimitate este un manifest al exprimării, o enciclopedie
a intimității, a dărâmării unor dramatice rigori clasice, care deschide un
drum de explorare.” - Theodor Niculae.

Scriu aceste cuvinte într-o după-amiază de sâmbătă. În ultimele 24 de ore, pe
teritoriul României, au fost raportate aproape cinci mii de cazuri noi de
infectări cu virusul SARS-CoV-2. Astea sunt doar cazurile despre care știm,
ceea ce înseamnă că nu știm de câte nu știm.

Am adus vorba de virus fiindcă reacțiile și discursurile din spațiul public sunt o
oglindă a noastră. A unei societăți în care încrederea între oameni e percepută
ca un lux, o slăbiciune, uneori chiar prostie, însă mai rar înțeleasă ca o nevoie
intrinsecă.

Ori azi, lipsa încrederii dintre noi se traduce în morți. În oameni depășiți,
acaparați de frică, de prea multă muncă și responsabilitate, sau fix pe dos, de
șomaj, de nesiguranța zilei de mâine.

Mă întreb ce învățăm din aceste zile?

În cine avem încredere?

Continuăm să fim o societate în care familia este principalul pol de suport și
susținere. În familii ne împrumutăm, emoțional și instrumental, unii altora relații
pentru a putea supraviețui în vacarmul întortocheat pe care acțiunile noastre l-
au creat, susținut sau continuat. Mai rar ne încredem în societatea în care trăim
și pe care, că suntem conștienți de asta sau nu, o construim cu fiecare acțiune
a noastră.

Încrederea românilor în instituții e printre cele mai scăzute din U.E.
Încrederea între noi, unu la unu, om la om? În 2014 un pic peste 7% dintre
cei chestionați pentru Our World in Data au răspuns afirmativ la
„majoritatea oamenilor pot fi de încredere”. De ce?

Fiindcă ne e frică să ne cunoaștem. Fiindcă ne e frică de noi. Fiindcă nu
știm cine suntem. Fiindcă ne e frică să explorăm. Fiindcă ne e frică să ne
asumăm cine suntem. Fiindcă ne e frică să admitem că greșim. Fiindcă e
mai ușor să-ți fie frică decât să acționezi.

Prin Exterior.Interior.Intimitate, chiar dacă la o micro-scară, am vrut să
provocăm acest status quo. Să provocăm frica. Să construim relații.

Să construim colaborare. Să construim încredere. Să construim o
comunitate.

Intimitatea adesea stânjenește, n-are o definiție clară, riguroasă, este
subiectivă, interpretabilă și tocmai de aceea e cu atât mai interesant și
provocator să o explorezi. Fiindcă fiecare om are ceva de zis, ceva al său.
Fiindcă fiecare lucru exprimat, sub orice formă, ne ajută să ne
cunoaștem mai bine, să devenim vulnerabili prin sinceritate. Să construim
încredere și un spațiu care ne oferă siguranța de a ne manifesta liber.

Theodor spunea mai sus că e greu să trăiești din definiții.

E greu fiindcă ele adesea vin cu un bagaj de așteptări, sensuri individuale,
percepții diferite și proiecții. Ele pot încadra apriori persoana din fața
noastră și adesea ne limitează curiozitatea pentru ea. Ele ne ajută să
categorisim lumea din jurul nostru, dar și să ne prefacem că înțelegem, că
știm cum funcționează lucrurile și că avem control asupra lor. Pe cât sunt
de folositoare, pe atât sunt de iluzorii. Aș vrea să ne amintim asta cât de
des cu putință. Și să explorăm.

Deci ce înțelegi prin intimitate și ce poți crea din asta?

Ruxandra Pătrașcu-Maian
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echipa

Facilitatorii Andrada Cilibiu, Daniel Frilensăr Chirilă, Oana Barbonie
și Ioana Țurcan au inspirat și declanșat idei creative și curajoase.

Irina Tacu și Diana Ghindă au sprĳinit în crearea unei comunități
mici, dar închegate, și au avut răbdarea de a ne arăta cum să

comunicăm mai bine între noi.

Andreea Lăcătuș a ținut frâiele logistice, administrative și uneori
pe cele emoționale. Iar împreună cu Ioana Țurcan și Ruxandra
Pătrașcu-Maian au pus țara la cale și au comunicat-o în toate

zările accesibilie lor.

Theodor Niculae și Ioana Țurcan și-au unit forțele curatoriale
alături de echipă și participanți pentru a scoate în lume

Enciclopedia Intimității Subiective și expoziția online.

Ciprian Hordilă, Simona Constantin, Ana Maria-Ursu și Theodor
Niculae ne-au adus mai aproape de publicul local și adolescenții

din Vaslui, Călărași, Timișoara și București.
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Exterior.Interior.Intimitate face parte din proiectul
umbrelă Exterior.Interior ce desfășoară proiecte

interdisciplinare, co-create cu echipa și participanții
selectați ulterior printr-un open call.

©Madera Creation 2020

www.exterior-interior.club

www.facebook.com/Exterior.Interior.Intimitate

Ne puteți contacta oricând la adresa:
maderacreart@gmail.com
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Despre enciclopedie este ușor să vorbești. Carte de știință, perversă - doar din
cauza obiectivității nepăsătoare din care este alcătuită. O înșiruire de cuvinte, multe
dintre ele nefolositoare, de înțelesuri pierdute în timp și spațiu sau de exprimări
mofturoase atunci când vine vorba de adevărata natură a obiectului descris în ea.

Tradiții clasiciste orgolioase acoperă imediat orice gaură care apare în zidul
impenetrabil al cuvântului ,,enciclopedie’’.

O singură armă avem, noi cei care preferăm să vedem altfel această dilemă
nefiresc de bizară. O retorică subiectivă, a emoțiilor și a sinelui încărcat de orice
altceva decât de rigoare clasică.

Un simplu ,,CUM FACI o ENCICLOPEDIE a INTIMITĂȚII?’’ poate răsturna ani de
muncă a enciclopediștilor țâfnoși care comunică doar în definiții lungi și plicticoase.

În aceste pagini se regăsesc noțiuni greu de definit în orice compendiu științific,
deoarece aceste noțiuni, bazate pe valori intrisece, se definesc greu la persoana a III-a.
Numai o analiză subiectivă poate să ofere cheia de lectură.

Această carte-expoziție a explorării este alcătuită de un ,,new-wave’’ de actuali
și viitori creatori (de artă, de drumuri, de bariere rupte ș.a. m.d.). Vernisajul are loc
atunci când deschizi prima pagină și se continuă pe o durată nelimitată de timp.

O expoziție ,,de luat acasă” care, sper eu, să deschidă convorbiri mai adânci
decât ,,bine,tu ?”-ul plicticos și să crape scutul social al răspunsurilor monosilabice
despre sine.

Theodor Niculae

ONLINE
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