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DANA CANURSCHI
Dana trece pe la redacția Vice doar la prânz, pentru că nu-i place să mănânce singură.  În rest, 
scrie la ea în cadă, la șase dimineața, pe un carnețel rezistent la apă făcut pentru armată. Ne 
gândim să-i mai luăm vreo zece că, de când cu dezghețul, a început să-i plouă prin bec. Pe bune! 
Până acum a lucrat la mai multe reviste glossy, cu care nouă la Vice ne e rușine, dar zice că poate 
să scrie pentru oricine și despre orice. Are tripul ăsta cu deghizarea, impostura și escrocheria ca 
artă, pe care l-a luat din Ilf și Petrov. Tot de-acolo e și subiectul cu care ne bate la cap în ultima 
vreme: două săptămâni de ucenicie în lumea hoților de buzunare. Pentru numărul ăsta i-a luat 
un interviu lui Lucian Georgescu, regizorul filmului „Tatăl Fantomă”.
Vezi TATĂL FANTOMĂ ȘI TATĂL LUI, pagina 72

MIHAI GHIDUC
L-am rugat pe Mihai să ne trimită un bio scurt despre el și ne-a dat o chestie dadaistă care înce-
pea cu cât urăște el prezentările astea și se termina cu „scriu texte banale pentru reviste colorate, 
cu poze mari”. Publicațiile despre care vorbește sunt în general glossy, deși el nu e deloc nici 
lucios, nici lustruit. A ajuns în presă după ce nu i-a ieșit nici cu medicina, nici cu ingineria. Îi 
tot ies însă chestii cu lupta împotriva drepturilor de autor. A fost văzut în piața Universității 
la protestul anti ACTA, ținându-se de o pancartă și țipând pentru dreptul său la link. Asta și 
pentru că face parte din Organizația Română pentru Drepturile de Utilizator. În numărul ăsta 
i-a luat interviu artistului Alexandru Rădvan.  
Vezi ARTĂ, ALEXANDRU RĂDVAN, pagina 68 

MIHAI POPESCU
Mihai a fost într-o trupă de teatru, dar nu e actor. Alături de facultatea de jurnalism, asta i-a 
folosit la un job într-o televiziune, unde scria știri de la ora cinci și se făcea că-i place. A mai scris 
şi prin presa centrală pe la niște ziare cu ţâţe, dar nurii plac oricui. La noi a venit în ianuarie, 
cu o dorință nebună să recenzeze pe site speluncile din București. De atunci își pune ficatul la 
încercare de câte ori este nevoie. Nu-i alcoolic, pentru că nu-i dăm destui bani. Șeful nostru îi 
spune Jean Claude, dar el nu știe că are nume de scenă. Vrea să-şi ia doctoratul într-o disciplină 
umanistă și să scoată trei romane despre nebunie. O să le dăm şi-n VICE. În numărul ăsta i s-a 
pus pata pe niște cărți. 
Vezi CARTE, pagina 77

ANDRA OLTEANU
Andra este polivalentă. Ea se ocupă cu șmenurile în html care fac ca materialele noastre să se 
vadă bestial pe site, scrie articole, traduce texte şi cere mereu ca cineva să pună muzică, lucru 
esenţial în funcţionarea redacţiei. A studiat managementul turismului dar i s-a părut plictisitor 
să lucreze în domeniu, mai ales când știe o grămadă de alte lucruri interesante cum ar fi că nu 
poţi construi un pantof fără vipuşcă, ştaif şi carâmb. Are un caniș numit Bruno care seamănă la 
comportament cu o pisică – se pune la tine-n brațe să-l mângâi. El, Batman şi un pirat îi păzesc 
bucătăria împotriva hoardelor mongole. Chestiile de genul ăsta sunt foarte importante când 
realizaţi un CV pentru VICE. În numărul ăsta a scris puțin, dar voiam neapărat să o punem aici. 
Vezi CARTE, pagina 77, dar mai ales siteul, vice.com/ro

JACOB AUE SOBOL 
Fotografiile danezului Jacob Aue Sobol arată ca niște cadre dintr-un film pe care ai vrea să-l vezi 
de mai multe ori, dar numai când ești perfect treaz, altfel te sperie. Cu stilul lui de fotografie alb-
negru cu contrast mare a câștigat premiul Leica al Editorilor Europeni, Fotografia Anului de la 
World Press și apartenența la faimosul colectiv fotografic Magnum. La un moment dat o să-i 
luăm un interviu ca lumea, dar luna asta a fost în Coreea și era prea ocupat cu cadre minunate 
ca să ne mai răspundă la întrebări. Nu știu din ce motiv, editorul nostru Ellis Jones a crezut că 
numele lui Jacob e de fapt Jacon (asemănător cu „bacon” [costiță]), ceea ce a dus la multe glume 
în redacție despre „Jacon and eggs.” (costiță cu ouă).
Vezi CÂTEVA PERSONAJE DIN „POVEȘTI”, pagina 58

ANGAJAȚII LUNII

Founded and directed by Razvan Ion & Eugen Radescu

TACTICS FOR THE HERE AND NOW 
Curated by Anne Barlow

A PROJECT BY PAVILION - JOURNAL FOR POLITICS AND CULTURE
FOR CONCEPT, ARTISTS, DATES, LOCATIONS AND TRAVEL INFO: 

WWW.BUCHARESTBIENNALE.ORG
WWW.FACEBOOK.COM/BIENNALEBUCHAREST

Official opening day on May 24, 2012

Strategic partner: Strategic media partner:
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UN ȘUT 
ÎN CUR 
PENTRU 
FUMĂTORI
Trăim vremuri grele și 
întunecate: milioane de 
oameni au rămas fără 
joburi, protestatarii um-
plu străzile marilor orașe, 
sistemul financiar global 
e ferfeniță, iar drepturile 
omului nu sunt respectate. 
Normal că-ți vine să fu-
mezi trei pachete de țigări 
pe zi. Dar, din păcate, se 
pare că americanilor li se 
va lua dreptul de a face 
cancer la plămâni. 

Decembrie a fost o lună foarte proastă pentru cei 
care iubesc dulcele gust de nicotină arsă. Mai întâi, 
în data de 29 noiembrie, consiliul municipal din 
Boise, Idaho, a aprobat legea care interzice fumatul 
în baruri, cluburi, în apropierea stațiilor de autobuz, 
pe străzile circulate frecvent de copii și cam în orice 
tip de proprietate, inclusiv în parcuri. Luați aminte, 
e vorba de Boise, la dracu-n praznic în Idaho, un stat 
în care nu prea ai ce face altceva decât să înființezi o 
armată, să-ți fie foarte frig iarna și să fumezi. Dacă 
până și oamenii de acolo au adoptat mentalitatea 
ridicolă de tip „țigările sunt la fel de rele ca heroina”, 
înseamnă că mișcarea anti-fumat dă roade.

Ca și cum nu era de ajuns, Vancouver a adoptat 
o măsură similară și a interzis fumatul în centrele 
recreaționale și în parcuri. Un articol dintr-un ziar 
din Vancouver, numit The Columbian, conținea 
declarații făcute de anti-fumătorii înrăiți, de genul: 
„Îmi vine să vomit doar când mă gândesc la fumat. 
Nu e posibil să fim de acord cu așa ceva” și „Sunt de 
părere că parcurile sunt locuri care ar trebui să inspire 
o viață sănătoasă.” Astfel de declarații fac aluzie la un 
program de viață sănătoasă după principiile căruia 
toate tipurile de comportament considerat deviant – 
să consumi băuturi carbogazoase, să înjuri, să nu te 
ștergi la fund – sunt motive pentru a fi dat afară din 
parc. Iar dacă ar fi după acești militanți, ar trebui să 
înfunzi și pușcăria până scapi de obiceiul urât. 

Argumentul care susține acest gen de interdicții 
este că prin fumat nu îți faci rău doar ție, ci și celor 
din jur pe care îi obligi să fumeze pasiv. Unii apără-
tori ai drepturilor fumătorilor au ridicat problema 
fumatului pasiv care s-ar putea să nu fie dăunător, dar 
să nu intrăm în asta, pentru că oricum anti-fumătorii 
urăsc fumatul și atunci când nu face rău nimănui 
altcuiva: în Boston tocmai s-au interzis țigările 
electronice la locul de muncă. Da, țigările electronice, 

care nu scot fum și nu fac rău decât fumăto-
rului. Interdicția a rămas în picioare 

pentru că cineva a sugerat că 
țigările electronice s-ar putea 

să fie dăunătoare și altora și 
probabil deoarece comit 

impardonabila crimă de a 
arăta ca țigările adevăra-

te – ceea ce confirmă 
credința secretă a unor 
fumători, cum că de 
fapt vor să ne interzică 
țigările pentru că 

arătăm super cool.

TEXT: HARRY CHEADLE

Familiei regale thailandeze 
nu-i place Facebook

Dacă te afli cumva pe o plajă încântătoare din Thailanda și 
beneficiezi de rețea wireless, gândește-te de două ori înainte să 
dai like vreunui meme amuzant despre familia regală thailande-
ză. Asta în cazul în care nu vrei să-ți petreci vacanța scurmând 
după mucuri de țigări în închisoarea din Bangkok. După vechea 
lege lèse-majesté (o normă care susține că e ilegal să insulți 
demnitatea monarhiei), guvernul thailandez te poate trimite în 
închisoare dacă dai share la ceva care ofensează familia regală.

Această lege nu face excepții pentru străini și nici măcar 
pentru bătrâni în vârstă de 61 de ani care suferă de cancer 
la gură precum Amphon Tangnoppakul, care a fost recent 
condamnat la 20 de ani de închisoare pentru că a trimis un 
SMS care ofensa monarhia. „Traiul într-o închisoare supraa-
glomerată i-a înrăutățit boala și plânge de fiecare dată când 
cineva îl vizitează”, declară avocatul lui, Arnon Nampa, care 
s-a ocupat de multe cazuri similare în trecut. Echipa noastră 
legală se străduiește din răsputeri să-l elibereze pe cauțiune, 
dar durează ani de zile să faci apel, pentru că sistemul judiciar 
thailandez e foarte strict și nu avem niciun martor pentru că 
nimeni nu vrea să se amestece într-un caz de lèse-majesté.”

Procesul lui Tangnoppakul nu este un incident izolat – luna 
trecută, un cetățean american pe nume Joe Gordon a fost arun-
cat într-o închisoare thailandeză pentru că postase cu câțiva 
ani în urmă, pe când se afla în Colorado, link-uri la o biografie 
de-a regelui Bhumibol Adulayade,. Ce motiv este în spatele 
acestor incidente de tip lèse-majesté? Oare sunt membrii fami-
liei regale atât de sensibili? Nampa dă vina pe situația politică 
tensionată din țară: „Cei mai mulți thailandezi sunt loiali 
familiei regale. Dar cum trecem printr-o perioadă de tranziție 
politică, niște ultra-regaliști folosesc defectele sistemului nostru 
legal ca pe o armă împotriva opoziției. Ce mă uimește e că Dl. 
Tangnoppakul nu e vreun activist anti-guvern; e doar un bunic 
șomer care are cinci nepoți și nici nu știe să scrie corect.”

TEXT: ELEKTRA KOTSONI
ILUSTRAȚIE: SAM TAYLOR
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Cei doi Uwe s-au sinucis în noiembrie anul trecut, 
după ce au jefuit a 14-a bancă în 12 ani, cu câteva 
clipe înainte ca poliția să pună mâna pe ei. Beate s-a 
predat la poliție după ce a bombardat casa în care 
locuise cu băieții, într-o încercare nereușită de a 
distruge dovezile care îi legau pe cei trei de crimele 
Doner – dovezi care includeau o armă a crimei și 
un DVD cu o filmare în care echipajul își asuma 
vinovăția pentru nouă dintre cele zece crime. Ca 
să înțelegem cum funcționează astfel de gunoaie 
de oameni cu mintea rătăcită (și de ce au făcut un 
joc de masă), am luat legătura cu trei americani 
experți în jocuri – Frank Lantz, Eric Zimmerman 
și Jesse Fuchs – pentru a vedea dacă analiza 
jocului Pogromly poate spune ceva despre natura 
grupului terorist. 

VICE: Salut, Frank. Ce poți spune despre grupul 
teroriștilor analizând Pogromly?
Frank Lantz: Sunt niște idioți. Modul cel mai lipsit 
de imaginație de a face un joc e să recreezi Monopoly. 
Există deja Simpsons Monopoly și Baseball 
Monopoly. S-a făcut asta de un milion de ori.

Măcar l-au făcut după convingerile lor politice.
Politica nu e deloc ceva nou în jocuri. Chiar și 
jocul original de Monopoly a fost făcut de un 
radical de stânga, care voia să arate nedreptățile 
deținerii de terenuri. În orice caz, singura 
valoare a acestui joc este kitschul cultural 
pervers, interesant și șocant.

Eric, tu ce crezi că sperau să obțină?
Eric Zimmerman: Faptul că au făcut 
jocul dovedește fantezia lor de a-și vedea 
ideile răspândite în cultura germană. 

Sperau ca cine intră într-un magazin 
să vadă jocul lor pe raft. Nu e o încercare sinceră 
de a face un joc care poate fi jucat de toată lumea. 
Simpla acțiune de a construi jocul îi ajută să-și 
trăiască fantezia. 

Crezi că e un joc amuzant de jucat?
Jesse Fuchs: Parcă e făcut pentru oamenii cărora 
Monopoly li se pare derutant. E greu să-ți dai seama 
care sunt utilitățile – hm, par să fie evrei care sunt 
puși la muncă… Cel mai ciudat e că Monopoly e un 
joc în care jucătorii se falimentează unii pe alții. Vrea 
să sugereze că naziștii se luptă între ei? Mă îndoiesc că 
a fost bine gândit și pus la punct. Chiar dacă eram un 
designer de jocuri marțiene și aș fi gândit totul la rece, 
fără să știu despre istoria din spatele jocului, tot n-aș fi 
înțeles nimic din el.

TEXT: WILBERT L. COOPER

ILUSTRAȚIE DE 
HANNAH KUNKLE

Prim-ministrul Canadei, Stephen Harper, e prototipul bătrânicii 
înconjurate de pisici. Din acest motiv, al doilea lucru preferat 
al lui după închisori sunt „Parlamentele Pisicești.” Pe la 
jumătatea anilor ’80, niște voluntari chiar au construit un 
parlament la scară pisicească în spatele celui adevărat, cu 
tot cu calorifere, toalete și jgheaburi cu mâncare (oferită de 
marca Purina, care a fost sponsor). Încă din 1960, sute de pisici 
vagaboande se adunau în jurul încălzitoarelor industriale din 
spatele Parlamentului canadian din Ottawa, ca să scape de 
frigul neîndurător al iernii. Se pare că nenorocitele astea mici 
și drăgălașe erau descendente ale bravelor pisici angajate de 
parlamentari în secolul XIX, ca să scape clădire de rozătoare. 
Prin anii ’50 au început să se folosească otrăvuri pentru șoareci 
și șobolani, așa că pisicile au rămas șomere în stradă. Asta 
până în ziua în care au fost salvate, găzduite într-o casă nouă 
și rebotezate „Pisicile Parlamentare” ca într-un film Disney de 
căcat (de fapt, personalul de întreținere se scârbise să tot scoată 
pisici moarte din țevile de încălzire). Stephen Harper și soția 
lui, Laureen, au fost dintotdeauna foarte empatici cu pisicile, 

așa că au fost mereu în fruntea voluntarilor de la „Parlamentul 
Pisicilor.” Asta în timp ce populația de boschetari din Ottawa, 
dintre care cei mai mulți sunt inuiți, trece prin cea mai mare 
epidemie de consum de cocaină, iar programele de reabilitare 
pentru consumatorii de droguri sunt pe cale de a fi tăiate de 
noua legislație a guvernului conservator. 

Stephen 
Harper 
Iubește Pisicile

TEXT: BEN AMERICO
FOTO: COLE WAGNER

NAZIȘTII FAC CELE MAI PROASTE JOCURI DE MASĂ
Atunci când germanii neo-
naziști nu aleargă imigranții 
cu pistoale, nu jefuiesc bănci și 
nu construiesc bombe, le place să 
se adune și să joace o partidă de 
Pogromly – o versiune nazistă 
a jocului Monopoly, în care 
expresia „Nu treci pe la START. 
Nu primești 200 de lire” are 
legătură mai mult cu trans-
formarea oamenilor în săpun 
și nu cu scăpatul săpunului pe 
jos când ești la răcoare. Această 
abominație îngrozitoare a fost 
creată și vândută la prețul de 
50 de dolari de către membrii 
Grupării Naționale Socialiste 
Underground, Uwe Böhnhardt, 
Uwe Mundlos și complicea lor, 
Beate Zschäpe, în scopul strânge-
rii de fonduri pentru activitățile 
lor rasiste teroriste. Cei doi tipi, 
tipa și jocul lor blitzkrieg sunt 
suspecți în seria de crime 
„Doner” care au avut loc în 
Germania între 2000 și 2006 
și în care au fost uciși opt turci, 
un grec și o polițistă. 

C H E S T I I  D E  U L T I M Ă  O R Ă
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teva instrumente pe care le folosește pentru exorcism (mai 
multe despre asta mai târziu) și o pungă cu șuruburi, cuie și 
alte obiecte de metal.

„Am adunat două kilograme de obiecte de metal scuipate de 
oamenii posedați de diavol”, spune el. „Câteodată le ies din rect. 
Au fost și cazuri cu bucăți de sticlă. Vă asigur că se materializează 
imediat după ce ies din gură, nu sunt niciodată mânjite de salivă 
sau de sânge. Dacă ai examina persoanele posedate cu raze X, 
n-ai găsi nicio urmă de metal în corpul lor. Se formează în aer, 
la câțiva milimetri de buze, deși oamenii spun că, de obicei, simt 
durerea pe care le-o cauzează.”

Don Amorth susține că a făcut zeci de mii de exorcizări de-a 
lungul vieții – „M-am oprit din numărat pe la 70 000.” Să clari-
ficăm: asta nu înseamnă că a exorcizat 70 000 de oameni; se pare 
că demonii ăștia sunt niște nemernici încăpățânați, astfel încât 
vreo 2 000 până la 4 000 de indivizi scăpați de forțele răului au 
avut nevoie de câteva zeci de ședințe.

„Ca să eliberez un corp de demoni, trebuie să lucrez mulți 
ani și să practic măcar un ritual pe săptămână”, spune el. 
„Mult exercițiu. Asta e cheia succesului. Dar primul lucru 
care trebuie făcut este să realizăm că diavolul există. Dacă 

nu crezi în existența lui, îi faci o favoare. E exact ce vrea el 
să crezi. Și în acest caz, exorcismul e inutil. Dar credeți-mă, 
e acolo.”

Încuviințez din cap și încep să pun șirul de întrebări pe 
care mi-l pregătisem, dar le ignoră. Îmi dau seama repede că 
problemele de auz ale lui Don Amorth înseamnă că el va cam 
vorbi de unul singur. „Diavolul se ocupă de două lucruri”, îmi 
zice. „Practică o activitate obișnuită și una ieșită din comun. 
Activitatea obișnuită constă în ispitirea omului, împingerea lui 
spre păcat. Cea neobișnuită – și foarte rară – constă în îmbolnă-
virea oamenilor de boli maligne.”

Potrivit spuselor lui Don Amorth, Satana poate locui în 
sufletul cuiva în patru forme diferite. Cea mai severă este po-
sedarea demonică: „Satana sau unul dintre trimișii lui intră în 
corpul posedatului, care apoi trăiește cu un demon înăuntrul 
său. Diavolul vorbește cu gura lui și se mișcă folosind energia 
sa. Știe toate limbile pământului. Cunoaște viitorul și are puteri 
supraomenești. Câteodată e nevoie de cinci oameni să-i țină pe 
cei exorcizați în timp ce scuipă, spun blasfemii, urlă și înjură.”

A doua formă de rău demonic este obsesia sau tortura. Asta 
se întâmplă când forțele răului tulbură pe cineva dinafară, fără 

Don Amorth 
arată câteva 
dintre cărțile 
pe care le-a 
scris și punga 
de cuie și 
de șuruburi 
scuipate de 
posedați 
în timpul 
exorcizărilor. 
Am și luat 
câteva în 
mână, gest 
care l-a 
dezgustat pe 
cameraman.
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Cartierul Garbatella din Roma poate fi clasificat, 
teoretic, ca proiect, dar arată mai mult ca o ver-
siune italiană a unei grădini englezești. Regele 

Victor Emmanuel III a înființat așezarea în 1920, după 
Primul Război Mondial, pentru a găzdui cei 50  000 
de agricultori care emigraseră în Roma. La fel ca restul 
orașului, Garbatella adăpostește un număr impresionant 
de pisici vagaboande. Totuși, atunci când una țâșnește 
în calea mea, chiar în fața biroului lui Don Gabriele 
Amorth, „președinte de onoare pe viață” al Asociației 
Internaționale a Exorciștilor, mi se pare un semn de sus. 
Nu sta liniștit. Diavolul e peste tot.

Obosit după o luptă cu diavolul mai lungă de un sfert 
de secol, Don Amorth, în vârstă de 86 de ani, se refa-

TEXT: TIM SMALL

FOTO: GILDA ALOSI

ce. A fost internat în spital de curând, are probleme cu 
auzul și cu mobilitatea. Și totuși are încă tupeul – sau 
nechibzuința, în funcție de punctul de vedere al fiecă-
ruia – să apară la știrile locale cu câteva zile înainte de 
vizita mea, ca să declare că bunii catolici nu trebuie să 
citească sau să vadă nimic cu sau despre Harry Potter 
(care potrivit credințelor lui instigă, evident, la sa-
tanism) și trebuie să se abțină de la practicile yoga, 
deoarece „tu crezi că te ajută să te întinzi, dar de fapt te 
convertește la hinduism”. Acesta este omul care susține 
în cartea lui, Memoriile unui exorcist: Viața mea în lup-
tă cu Satana, că „diavolul însuși mi-a vorbit din gura 
unei femei posedate și m-a amenințat că-mi va scoate 
mațele-n somn.”

Don Amorth intră în cameră îmbrăcat într-o haină 
neagră. Are o servietă mare din piele, pe care o des-
chide după ce ne salutăm. Înăuntru sunt majoritatea 
cărților pe care le-a scris (zece, traduse în mai mult 
de 40 de limbi), un număr al revistei Madre di Dio 
(Maica Domnului, o revistă lunară despre Fecioara 
Maria, al cărei redactor a fost timp de mulți ani), câ-

ULTIMUL EXORCIST
În fața lui Don Gabriele Amorth, Satana scâncește 
ca un cățel

Don Gabriele Amorth lângă o statuie a Fecioarei Maria, un personaj pe care l-a studiat în primii ani după hirotonisire. Don Amorth a fost și redactorul șef la Madre de Dio, o revistă lunară 
centrată pe Fecioara Maria.
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George Kamande și-a suflecat mânecile ca să-mi arate 
cicatricile.

„Faci jurământul. Eu mă tai, te tai și tu, ne ames-
tecăm. Eu îți sug sângele, tu îl sugi pe al meu și apoi 
suntem legați și nu poți renunța niciodată”, mi-a spus. 

În Kenya, gangsterii fac acest ritual înainte de a ple-
ca într-o misiune, ceea ce se întâmplă destul de des în 
Nairobi, printre rezidenții cartierului Mwiki din dis-
trictul Kasarani. E unul dintre locurile acelea obscen 
de sărace, unde oamenii știu că nu e bine să umble 
singuri. Am fost acolo de curând, într-o după-amiază 
fierbinte, la o întâlnire cu membrii grupării Mungiki, 

TEXT ȘI FOTO: 
PAIGE AARHUS

cea mai violentă și faimoasă mișcare mafiotă/politi-
că/de cult din Kenya și probabil cea mai mare bandă 
din lume.

Într-o cocină împuțită, pe un scăunel, l-am cunos-
cut pe Kamande, lustruitor de pantofi în timpul zilei, 
care face tot felul de misiuni pentru Mungiki în timpul 
nopții. Nu s-a sfiit deloc să-mi vorbească despre cel de-al 
doilea job al său. 

„Suntem mercenari,” mi-a răspuns când l-am întrebat 
despre misiunile sale, ceea ce era exact genul de răspuns 
pe care îl așteptam, pe jumătate adevărat. 

Înființată în anii 1980, Mungiki (care înseamnă 
„mulțime” sau „mase”) a început ca mișcare rurală religi-
oasă a tribului Kikuyu din Rift Valley, Kenya, cu accent 
pe anticolonialism și întoarcerea la valorile tradiționale 
Kikuyu. Dar când a cuprins și Nairobi, a atras o grămadă 
de tineri săraci și șomeri în căutare de un câștig cât de mic 
și de puțin respect. 

Gangsterii din Nairobi își câștigă de obicei existența 
furând electricitate, jefuind magazine și taximetriști și 
prin crime. Dar membrii Mungiki duc lucrurile la un ni-
vel mai înalt. Sunt schimbători, adesea ipocriți și uneori 
psihotici, chiar și după standardele celorlalți hoți. La ei 
trebuie să te duci dacă vrei să stârnești o revoltă, să bagi 
spaima în niște votanți sau să comiți crime împotriva 
umanității. Și-au câștigat reputația manipulând guver-
nul, bând sânge și decapitându-și dușmanii. 

Kamande a explicat versiunea Mungiki de a face 
campanie: pentru un preț modic de 100  000 de șilingi 
kenyeni (aproximativ 3 750 de lei), oficialii pot angaja 30 
sau 50 de bărbați ca să facă o vizită într-un cartier și să-i 
influențeze politic pe locuitori, cu forța.

Înainte de alegerile electorale din 2002, Kamande 
a făcut parte dintr-un grup plătit să atace oponenții 
lui Njehu Gatabaki, un fost prim-ministru, în car-
tierul Kangema din districtul Murang’a. Kamande 
spune că au năvălit în casele oponenților lui Gatabaki 
înarmați cu bâte și macete, și au adunat toate carnetele 
de alegători. 

Când l-am întrebat dacă au opus rezistență, Kamande 
a chicotit. „I-am bătut bine. Când îți vezi prietenul, fra-
tele, soțul bătut ca un câine, nu spui nu.” 

Gatabaki tot a pierdut alegerile, dar Mungiki a con-
tinuat să joace un rol important în politica kenyană 
prin intimidarea votanților și prin represalii. Lucrurile 
au luat o turnură foarte proastă mai ales după ulti-
mele alegeri, în luna decembrie 2007. Președintele 
Mwai Kibaki a fost declarat câștigător cu voturi de 
la alegători din multe etnii și triburi și a fost investit 
în funcție printr-o ceremonie super secretă, la miezul 
nopții. Între timp, candidatul opoziției, Raila Odinga 
s-a proclamat victorios: „Curtea marțială nu ar trebui 
să se ocupe de alegeri deoarece e controlată de Kibaki”, 
a spus el. 

Tensiunea rezultată între partidele politice și triburi 
a dat în foc și, la scurt timp, s-au raportat crime brutale 
și violențe în toată Kenya – de obicei considerată partea 
dezvoltată și occidentalizată a Africii. Mungiki s-au băgat 
și ei, evident, așa că până în luna februarie au fost uciși 
peste 1  000 de oameni. Patru ani mai târziu, rănile nu 
s-au închis încă. 

În cartierul Ngomongo din Kasarani există un bar nu-
mit Pentagon, care are pe perete un tablou cu Odinga. 

EU, MUNGIKI ȘI TALIBANII
Am făcut cunoștință cu cei mai periculoși gangsteri 
din Kenya

Talibanul Caleb Yare a spus că membrii Luo nu erau pregătiți pentru raidurile armate Mungiki, după alegerile din 
2007. Au ripostat cu pangas și pietre. Uneori aruncau cu tăciuni aprinși în capul dușmanilor, de pe acoperișuri. 
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Deși Kasarani e predominant un teritoriu al tribului Kikuyu 
(care îl susține pe Kibaki), acest district e dominat de tribul Luo, 
al lui Odinga, care îi consideră pe membrii Mungiki niște sălba-
tici imorali. 

Am pătruns în bar în spatele unui grup de tineri musculoși. 
Cum am intrat, toată lumea a tăcut și a dat mâna cu ghizii mei. 
Eram cu talibanii din Ngomongo, proprietarii acestui loc. 

Talibanii din Nairobi seamănă la nume cu tribul afghan, dar 
preocupările lor nu au legătură cu doctrina religioasă, cât cu po-
litica locală. Sunt o ramură a unei grupări defuncte, Băieții din 
Baghdad, și au apărut ca reacție a tribului Luo la grupul Mungiki 
al tribului Kikuyu. Rătăcesc pe teritoriile sărăcăcioase ale Kenyei 
de aproape zece ani. 

În momentul de față, talibanii își câștigă existența cam la fel 
ca băieții din Mungiki: hoții, furt, vânzare ilegală de electricitate 
și bătăi. Sunt cunoscuți și pentru execuțiile publice, în care vino-
vatul este bătut cu pietre până când nu mai poate merge, după 
care este ars de viu. 

„Toată lumea din zonă cunoaște regulile. Toți au văzut pe ci-
neva ars de viu, chiar și copiii. Așa stau lucrurile”, a spus Joash 
Oluande, liderul talibanilor. 

Oluande, un creștin renăscut în ciuda activității sale, mi-a ex-
plicat că talibanii sunt mult superiori clanului Mungiki pentru 
că violența talibană e de natură defensivă: „Odată ce-ai devenit 
un Mungiki, ți-ai omorî și propria mamă. Talibanii se luptă 
dacă deja există un război. Doar ne apărăm. Luăm taxe, dar nu 
șantajăm. Nu forțăm oamenii să ne plătească.”

„Ce se întâmplă dacă un vânzător refuză taxa de protecție lu-
nară de 200 de șilingi (cam 7, 5 lei)?”

Oluande s-a uitat la mine ca la cea mai mare idioată. „Nimeni 
nu spune nu, bineînțeles.”

Cum se apropie alegerile din 2012, Oluande și băieții se 
așteaptă la o nouă rundă de ostilități. Speră că omul lor, Odinga, 

va câștiga de această dată președinția, țel pe care sunt gata să-l 
atingă prin orice mijloace. „Campania este periculoasă, chiar 
mai tare decât alegerile,” a zis Oluande. „Atunci politicienii te 
plătesc să le rezolvi treburile. Mulți oameni se retrag în zona ru-
rală, dar noi rămânem.”

Oamenii fug la țară pentru că se tem că în Nairobi ar putea fi 
prinși la mijloc în luptele de stradă dintre cele două părți. Ultima 
oară când s-a întâmplat așa, mahalalele Kibera și Mathare (prin-
tre altele) au devenit zone neoficiale de război.

În Kibera, care e dominată de suporteri ai lui Odinga, sute de 
membri ai tribului Kikuyu au fost goniți din case sau au devenit 
victime ale asalturilor și crimelor. În mahalaua Mathare, popula-
tă de Kikuyu, membrii Luo au fost alungați și uciși. 

În Kasarani, mulți rezidenți susțin că poliția locală și Mungiki 
și-au unit forțele după alegeri. Potrivit talibanului Caleb Yare, 
când au dat buzna în Mathare, membrii clanului Mungiki pur-
tau uniforme de poliție și erau înarmați cu puști militare.

„Singurul mod în care puteai face diferența între un 
Mungiki și un polițist era faptul că forțele de ordine nu au 
pangas [un tip de macetă din Africa de Sud]”, a spus Yare. 
„Situația era atât de gravă că nu ieșeai din casă de teamă să nu 
fii omorât.” Apoi mi-a demonstrat contraatacul tipic talibani-
lor, care constă în lovirea atacatorilor cu un pietroi, urmat de 
izbirea rapidă cu maceta. 

Purtătorul de cuvânt al poliției kenyene, Eric Kiraithe, m-a 
asigurat că ce-am auzit de la gangsteri e mai mult propagandă: 
„Mă îngrijorează acuzațiile cum că guvernul i-a folosit drept 
mercenari. Oricine a fost prezent știe că există multe invenții 
șocante și neadevăruri. Au fost folosiți în dispute de civili sau 
de politicieni independenți, dar niciodată pentru a fura voturi… 
deși da, au existat cazuri de presiune.”

În mod oficial, Mungiki sunt în afara legii – niciun politici-
an nu vrea să fie asociat public cu un grup de gangsteri asasini. 

STÂNGA: Barul 
Pentagon este 
o fortăreață 
talibană din 
cartierul 
Ngomongo, 
în Kasarani. 
Observați 
fotografia 
prim-
ministrului 
Raila Odinga 
pe perete. 
Oamenii 
de aici nu 
sunt fani ai 
președintelui 
actual, Mwai 
Kibaki.

DREAPTA: La 
capătul acestei 
străzi se află 
linia dintre 
teritoriile 
Luo/talibani 
și Kikuyu/
Mungiki din 
Kasarani. 
În această 
zonă au avut 
loc cele 
mai brutale 
violențe 
postelectorale.
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Totuși, e greu de crezut că au fost scoși cu totul din procesul 
politic, iar Kiraithe nu a negat zvonurile care susțin că membrii 
clanului Mungiki s-au deghizat în polițiști și au terorizat ma-
halalele. „Sunt multe rapoarte neconfirmate cum e acesta. Nu 
e prea greu să obții o uniformă de polițist în Kenya”, a spus el, 
după care a sugerat că sistemul politic corupt al Kenyei e proba-
bil mai vinovat decât poliția.

Curtea Internațională de Justiție va anunța în curând dacă 
va continua cazul împotriva Ocampo Six, un grup de politici-
eni kenyeni acuzați de a fi pus la cale majoritatea violențelor de 
după alegeri. Pe parcursul audierilor, Deputatul prim-ministru 
Uhuru Kenyatta a fost acuzat în mod repetat că a folosit mem-
brii clanului Mungiki ca să comită atacuri brutale în Nairobi, în 
Naivasha și în Nakuru. 

Procurorii ICC se străduiesc din răsputeri să facă legătura 
dintre crima organizată și politicieni. Desigur, va fi dificil de 
stabilit tot adevărul, pentru că sunt puțini martori dispuși să 
depună mărturie împotriva membrilor Mungiki. De obicei sunt 
uciși înainte să ajungă la tribunal. 

Acesta e unul dintre multele eforturi ale guvernului kenyan 
de a prinde clanul Mungiki. De exemplu, după alegerile din 
2007, a fost inițiată operațiunea Ondoa Kwekwe („Smulgerea 
buruienilor”), dar a semănat mai mult cu un război decât cu 
o acțiune condusă de poliție. O gloată de forțe de ordine îm-
brăcate-n civil s-au infiltrat pe teritoriul Mungiki, după care 
a urmat un șir de execuții în masă. Un raport UN din 2009 
acuză trupele Kwekwe de uciderea a 8 000 de tineri Kiyuku în 
timpul operațiunii. 

Kiraithe nu a părut să se simtă prost. „Nu e ca și cum 
au executat oameni nevinovați. Mungiki au comis multe 
crime oribile. Nu puteam convinge pe nimeni să depună 
mărturie. Operațiunea a durat trei luni și, după părerea mea, 
a fost un succes.”

Indiferent de tactica folosită, violențele au obligat mem-
brii Mungiki să fie mai discreți. De unde înainte erau ușor 
de recunoscut după dreadlocks, mulți dintre ei și-au ras cape-
tele încercând să devină anonimi. Unii au revenit la joburile 
mărunte și sărăcia care îi forțaseră odinioară să adere la gru-
pul Mungiki.

Unii gangsteri privesc răspunsul dur al politicienilor ca pe o 
trădare. James Njuguna, un alt membru Mungiki din Mwiki, 
mi-a zis că oficialii le-au promis în mai multe rânduri joburi 
bine plătite în guvern și putere politică în schimbul misiunilor 
violente pe care le îndeplineau pentru ei, ca să se întoarcă împo-
triva lor imediat după alegeri. „În 2012 vor avea iar nevoie de 
noi. Ăsta e ritualul de fiecare dată, după care ne părăsesc iar. Ne-
am săturat de asta.” Totuși se tem să-și spună punctul de vedere 
prea public. Niciunul dintre bărbații din Mwiki nu m-a lăsat să-i 
fotografiez fără să-și pună ochelari de soare și pălărie și au refuzat 
să divulge cine le-a dat uniformele de poliție în 2007.

Stephen Irungu, un alt membru Mungiki, a fost aproa-
pe omorât în bătaie de către talibani într-o luptă în 2008. 
Fruntea i-a fost desfigurată, picioarele zdrobite și mi-a spus că 
cei 3 000 de șilingi (100 de lei) cu care îl plătise guvernul nu au 
acoperit cheltuielile medicale. În prezent lucrează împreună 
cu talibanii, pentru a evita violențele în viitor, dar încă e un 
Mungiki, tot gangster și tot lefter. Când am vrut să-i fotogra-
fiez arsenalul de arme, mi-a zis că trebuie să plătesc o sumă 
imensă de bani din motive de securitate. Apoi a răsărit din 
senin un grup de tineri care păreau foarte duri și care mi-au 
cerut bani pentru interviuri pe care nu le doream. Când am 
încercat să plec, mi s-a spus că trebuie să plătesc și pentru ăsta. 
Gangsteri împuțiți. 

Irungu mi-a explicat simplu și clar: „Vrem pace, vrem să se 
oprească lupta… dar mai ales vrem bani. Problema asta are legă-
tură în primul rând cu sărăcia.” 

STÂNGA: 
Membrul 
clanului 
Mungiki 
John Njoroge 
arată arma 
tradițională a 
găștii – panga. 
Campania 
masivă de 
decapitare a 
șoferilor de 
microbuze a 
făcut guvernul 
să trimită 
mascați 
împotriva 
clanului, în 
2008. 

DREAPTA: 
Talibanii l-au 
lovit la cap 
pe Stephen 
Irungu, 
membru 
al clanului 
Mungiki, în 
2008. I-au ars 
casa și familia 
l-a părăsit, dar 
e în continuare 
un gangster 
înrăit care nu 
se teme să facă 
presiuni asupra 
nimănui.
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I storia recentă a Cambodgiei a fost marcată de genocid, 
război și corupție. Dar nu a fost dintotdeauna așa. În 
anii 1960, Cambodgia în mișcare: toți iubeau rock-ul 

psihedelic, fetele aveau tunsori gen Mia Wallace și toți 
tinerii petreceau. Apoi a venit războiul din Vietnam, iar 
cambodgienii priveau cum se omorau între ei americanii 
cu vietnamezii, gândindu-se: „Bine că nu suntem noi la 
mijloc!” (În afară de covorul de bombe pe care au trebuit 
să-l îndure, bineînțeles).

La scurt timp după războiul din Vietnam, când toată 
lumea își pierduse interesul pentru Asia de Sud-Est și 
nu le mai trecea prin cap să trimită trupe militare acolo, 
un om cu pseudonimul de război Pol Pot, liderul comu-
nist al Khmerilor Roșii, care fusese educat în Franța, a 
purces în liniște la uciderea a aproximativ două milioa-
ne de cambodgieni și a pus mâna pe un teritoriu imens. 
Dacă nu voiai să-ți cedezi ferma Khmerilor Roșii, erai 
executat pe loc. 

Peste 40 de ani, nu e de mirare că țara cunoscută drept 
Vestul Sălbatic al estului vrea să fie renumită și pentru 
altceva decât ucidere în masă și pietre de hotar constru-
ite din cranii de om. De aceea Cambodgia a găzduit în 
noiembrie, pentru prima oară, o săptămână a modei. 
Evident, echipa Fashion Week Internationale a trebuit să 
fie prezentă.

TEXT: 
WILLIAM FAIRMAN

FOTO: 
WILLIAM FAIRMAN 
& RHYS JAMES

Phnom Penh e un oraș straniu, jumătate alcătuit din 
rămășițe ale gloriei coloniste franceze, jumătate cocioabe, 
presărat ici și colo cu un palat regal imaculat sau un tem-
plu budist. Ziua, orașul trece aproape neremarcat, dar 
noaptea îi vezi adevărata personalitate.

Dacă te plimbi pe malul râului Mekong, îți faci o idee 
mai clară: copii preadolescentini costumați în fete joacă pe 
roluri scene de violență domestică, pentru familiile locale 
ieșite la plimbarea de seară. E o versiune a spectacolului 
dat de clovnii jongleuri în Covent Garden, doar că mult 
mai deprimantă și cu multe ambiguități sexuale. Dacă 
reușești să treci dincolo de stradă – printre milioanele de 
mașinuțe și moped-uri bipuitoare – ajungi într-o parte si-
nistră a orașului, unde vezi roiuri de bărbați occidentali în-
tre două vârste mișunând în jurul unor cluburi cu nume ca 
Inima Întunericului. Am intrat într-un astfel de club pen-
tru cinci secunde, destul cât să vedem un turist pipăind 
cu brutalitate o prostituată, sub ochii vigilenți ai peștelui. 

O americancă care a lucrat în Phnom Penh în ultimul 
an mi-a spus că oamenii vin în acest oraș și se transformă 
„suflete pierdute”. Și nu e deloc greu de crezut. Drogurile 
sunt ieftine ca braga și se găsesc de vânzare în fața farma-
ciilor. În restaurante cu nume ca Happy Pizza se vând 
pungi cu iarbă cât pumnul la un preț de trei lire, iar o co-
munitate venită din Africa de Vest trăiește din comerțul 
cu heroină.

Undeva în mijlocul acestui tărâm se aude zumzetul 
fabricilor de croitorie; 400 000 de femei tinere fac haine 
proaste pentru tine și pentru mine. 
Nu ratați videoul Fashion Week Internationale: Cambodgia pe VICE.com. 
În curând, un nou episod din Lagos.

MODA DE LUX ÎN CAMBODGIA
Mori după ea la propriu

Unul dintre cele mai remarcabile spectacole a fost cel pentru Remy Lou, un expatriat care trăiește în LA. Familia lui a fugit din Cambodgia în anii ’70, când Remy era un bebeluș. În timpul 
evadării, tatăl l-a băgat într-un rucsac, care s-a agățat când s-a târât sub un gard de sârmă ghimpată, iar Remy a fost zgâriat pe față, rămânând cu o cicatrice. Aici, Charlet Duboc, a treia din 
stânga, poartă una dintre creațiile sale la Fashion Week Internationale.
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Se zvonește că regele Cambodgiei Norodom Sihanouk, în vârstă de 81 de ani, e gay. Nu numai pentru că susține fashion week, dar și pentru că e un fost balerin și un apărător al căsătoriilor 
între gay. Pe de altă parte, are 14 copii.

Un membru al „Khmerilor Riche”, cum li se spune copiilor personajelor puternice din guvern. Unul dintre acești copii, Sophy Ke, fiica unui ministru, adoră atât de mult hainele încât a ridicat 
un magazin cu șase etaje în cinstea zeului modei. Magazinul Sophy & Sina are o grădină de relaxare cu pantofi, o pivniță cu vin și o cameră personală de croitorie. Tot aici se scoate și revista 
F, singura publicație de modă a Cambodgiei, condusă de fratele fetei, Sophea.
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Cu două săptămâni înainte de vizita noastră aici, am citit în ediția online a ziarului Phnom Penh Post că 300 femei leșinaseră simultan într-o fabrică (cam ca asta), care produce haine pentru 
H&M. Raportul oficial susținea că leșinul avusese loc datorită „spiritelor rele” din fabrică.

Săptămâna modei în Cambodgia are tot ce-i trebuie unui astfel de spectacol: lumini, modele, listă de invitați. Un tip a spus la unul dintre spectacole: „Cu toții știm că Cambodgia este o țară 
din lumea a treia, dar organizarea acestui fashion week e un semn de progres, nu doar pe plan politic sau economic, dar și stilistic.”
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„Nu înțeleg de ce vrea lumea să scape de porumbei. 
Doar ăștia nu deranjează pe nimeni.” 
–Mike Tyson

Așa ar fi arătat Gene Kelly și Fred Astaire dacă erau fani 
Riddler.

Pantofi Gucci, costum alb, viață pe mare. Asta vreau să 
am când mă fac mare. În afară de brățara albastră, care 
te face să pari ca și cum tocmai ai ieșit din spital.

Uite de-asta ar trebui toată lumea să facă sex cu o 
negresă măcar o dată-n viață. Chiar dacă e o negresă 
care trăiește în debaraua unei bodegi.

Cine-ar fi crezut că cineva care mănâncă porc în sos la Popeye poate arăta adorabil?

DOs
REALIZATE LUNA ACEASTA DE 
BRETT GELMAN & JANICZA BRAVO
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Nimic nu încinge petrecerea mai bine ca o supradoză dublă.Mi-am făcut tatuajul ăsta ca să nu uit niciodată că sunt 
un coș de gunoi umblător.

Dacă cineva s-ar masturba, și-ar da drumul într-o Biblie, 
apoi ar lăsa-o pe-un raft timp de șase luni. Când ar 
deschide-o, mirosul ar arăta exact ca tipul ăsta. 

Tipul ăsta s-ar putea să-și fi ruinat țâțele chiar cu 
mâna lui.

Dacă porcul ăsta nu e membru al Partidului Republican, chestia asta ne depășește.

DON’Ts
REALIZATE LUNA ACEASTA DE 

BRETT GELMAN & JANICZA BRAVO
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Am petrecut o săptămână mișto în Thailanda, cu 
distracție și tot tacâmul: secreție verde din penis, 
senzație de arsură la urinare, prăjiturele, iritații și bășici 
în zona pulii.

Am o singură dorință pentru acest duh din lampă: „Te rog 
mută-ți erecția de lângă coapsa mea.”

Sunt aici pentru a-i învăța pe copii să ierte. Să mă ierte 
pe mine. Să mă ierte că încerc să le-o trag.

În sfârșit am găsit o poziție care se potrivește perfect 
cu pantofii mei de curvă, cu tatuajele de târfuliță și cu 
mirosul de camion.

Nimic nu se compară cu o pișare bună în grădină atunci când vrei să alungi gândul că vei muri singur. 

DON’Ts
REALIZATE LUNA ACEASTA DE 

TEXT: BRETT GELMAN & JANICZA BRAVO
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Fie că părinții au dat-o afară din casă pentru că era cât 
pe ce să-i amaneteze bunică-sii brățara de supraviețuitor 
al Holocaustului sau că e în drum spre un party cu codei-
nă care-o să țină o săptămână, gagica o face cu aplomb.

Cu fata asta mi-ar plăcea să-mi pierd din nou virgini-
tatea. Pot să jur că fumul de țigară din răsuflarea ei 
miroase a cățeluși. 

Doar pentru că tu și frate-tu ați fost vânduți ca sclavi 
înainte de căderea zidului din Berlin, nu înseamnă că nu 
vă puteți distra la petrecerea firmei.

S-ar putea să sune ciudat, dar după ce ne fotografiem 
unul pe altul, ai vrea să vii să patinezi peste coaiele mele?

Asta e mătușa mea, Fu. „Fu” înseamnă noroc și avere. Ea vinde cuțite pe stradă, lângă stația de autobuz. Înainte 
vindea mititei din carne de câine, lângă aeroport.

DOs
REALIZATE LUNA ACEASTA DE 
BRETT GELMAN & JANICZA BRAVO
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NEGAREA 
RADIAȚIILOR 

200 de români locuiesc într-o fostă 
colonie minieră radioactivă

TEXT: IOANA MOLDOVEANU
FOTO: VLAD BRĂTEANU
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Copilul va muri în doi ani. Localnicii 
susțin că starea lui nu are legătură 
cu radiațiile, că mama a mai dat 
naștere unui copil mort, înainte de 
a locui la Ciudanovița. Ei spun că 
mama e de acord cu presa numai ca 
să mai stoarcă niște bani. 
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M-a implorat să nu merg la Ciudanoviţa și să nu mă apropii 
de haldele de steril dacă vreau să am vreodată copii. Casa îi era 
plină de hârtii care documentau milioanele de euro investite în 
neutralizarea minelor, în proiecte iniţiate de companii false care 
lucrau doar până ce încasau banii pe proiect și apoi dispăreau. 
S-a oferit să-mi dea toate documentele de care aveam nevoie, în 
schimbul promisiunii că renunţ la excursie. Într-un ultim efort 
de a-mi salva sănătatea, m-a sfătuit să nu beau niciun fel de apă 
cât timp eram în colonie și mi-a găsit un ghid care să mă întâm-
pine în Ciudanoviţa.

Când l-am întrebat pe Goloșie ce era în neregulă cu apa, mi-a 
explicat că, deși Comisia Europeană a supravegheat modul în 
care Compania Națională a Uraniului a închis minele în 1992, 
prin inundare, procesul nu a fost realizat corect. Haldele de 
steril trebuiau băgate înpoi în mină și intrările trebuiau zidite. 
Totuși, problema principală este că autoritățile nu-și permit să 
întrețină stația de purificare care ar trebuie să filtreze apa ce se 
scurge din mine. De fiecare dată când plouă, se duce în puțuri 
și în râurile din comunele vecine – în care am văzut, în drumul 
spre Ciudanovița, copii care se scăldau – ceea ce crește dramatic 
nivelul radiațiilor din zonă. Totuși autoritățile locale susțin că 
nivelurile nu depășesc limita oficială, în speranța că vor transfor-
ma zona într-un loc turistic.

Ghidul pe care mi l-a găsit Goloșie, Nicolae Ghișe, un bărbat 
cu chelie, păr alb și o umflătură cât o nucă în vârful capului, 
și-a făcut apariţia la 20 de minute după ce am coborât din taxi. 
A locuit în Ciudanoviţa de la 19 ani. Pe vremea aceea, rușii 
exploatau mina de uraniu pentru a recupera datoria pe care 
România o acumulase pe parcursul celui de-al Doilea Război 
Mondial. Au construit blocuri de locuinţe, spitale, școli, cine-
matografe, magazine, transformând un sat obișnuit în cea mai 
importantă colonie minieră din ţară – una secretă. Nimeni nu 

trebuia să afle nivelul radiaţiilor. Ghișe lucra alături de 12 000 
de oameni aduși din toată ţara, inclusiv o mie de femei, 2 000 
de deţinuţi din închisori și 4 000 de soldaţi care păzeau mina 
sau lucrau în ea. Dealul pe care lucrau delincvenţii se chema 
Golgota. Două zile petrecute în mină le scurtau sentinţa cu 
una. Toţi minerii aveau un salariu de zece ori mai mare decât 
al unui doctor și aveau acces la produse occidentale ca blugi și 
whiskey. Din aceste motive, colonia a fost poreclită „Texas”, iar 
centrul ei „Dallas”.

Potrivit spuselor lui Dan Popescu, un medic minier în vârstă 
de 70 de ani expert în efectele uraniului și singurul doctor rămas 
în viaţă dintre cei opt care lucrau în Ciudanoviţa, minerii refu-
zau să plece, chiar și după ce își vedeau în radiografii plămânii 
perforaţi. Mulţi dintre ei mureau înainte să apuce să se bucure 
de banii câștigaţi sau de libertate. 

Ghidul meu, Ghișe, nu a lucrat niciodată sub pământ; era șo-
fer pe autobuzul care ducea minerii la muncă. A spus că n-a fost 
bolnav niciodată și că „mulţi doctori, profesori și avocaţi provin 
din zona asta, deci uraniul nu te prostește.” După care a adăugat: 
„Dimpotrivă, în doze mici, radiaţiile sunt bune pentru sănă-
tate și te scapă de cancer.” Am făcut un gest spre umflătura de 
pe capul lui, dar m-a ignorat. Ghișe s-a străduit să-mi arate cât 
de bine este să trăiești în Ciudanovița și se mândrea cu școala și 
cu biserica din localitate. În călătoria noastră prin oraș, oame-
nii ne evitau, ascunzându-se prin curți. Cei cu care am reușit să 
schimbăm o vorbă nici nu ne întrebau de ce eram acolo, știau că 
doar jurnaliștii îi vizitează. Ne-au sărit în cap cu acuzaţii că presa 

„Dimpotrivă, în doze mici, radiaţiile sunt 
bune pentru sănătate şi te scapă de cancer.”
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SUS: Coloana 
copilului este 
în formă de L 
și îi deplasează 
bazinul. 
Doctorii nu 
mai pot face 
nimic.

PAGINA 
ALĂTURATĂ: 
O vacă paște 
în fostul spital, 
acum o ruină 
din care s-au 
furat chiar și 
pereții

Ciudanoviţa, o fostă colonie minieră ascunsă în munți în ves-
tul României, este cam la fel de atrăgătoare pentru omul de 
rând cum este Cernobâlul pentru un ucrainian. Au existat 

numeroase relatări în presa locală despre nivelul periculos de 
radiaţii din zonă, atât de mare încât mulţi copii se nășteau cu 
malformaţii, iar, conform unor statistici realizate între 1960 și 
1963 de regimul comunist, numărul celor bolnavi de cancer de 
plămâni era de zece ori mai mare decât la oricare altă mină din 
ţară (mai exact, rata pe țară era de 3% și cea din Ciudanovița 
de 30%).

Galeriile au fost închise acum zece ani. Totuși, în ciuda bi-
necunoscutelor riscuri pentru sănătate, colonia este activă. Am 
fost atât de contrariată de faptul că oamenii aleg să trăiască și 
să-și crească copiii chiar lângă haldele radioactive, încât am sărit 
într-un tren și am parcurs drumul denivelat de 1 500 kilometri 
de la București la Ciudanoviţa ca să aflu răspunsuri.

Când am coborât din tren, singurul autobuz zilnic care trecea 
prin zonă tocmai plecase, așa că a trebuit să iau un taxi. Șoferul 
a refuzat să intre în sat și m-a lăsat pe o stradă neasfaltată care 
ducea spre Ciudanoviţa. Fosta colonie minieră se întinde pe 
jumătate de kilometru și e destul de lată cât să cuprindă două 
rânduri de blocuri locuite de 200 de oameni, majoritatea cu fe-
restrele blindate cu antene parabolice. Apartamentele aparțin 
primăriei locale, iar chiria e de trei euro pe an. 

Fostul spital din Ciudanovița e acum o ruină. Locul a fost 
prădat constant din 1990 încoace; s-au furat până și pereţii. În 
Ciudanoviţa nu există doctori, iar cea mai apropiată farmacie 
e la 13 kilometri depărtare. Satul e presărat cu halde de steril 
(deșeuri rămase în urma mineritului). Am observat 12 grămezi 
imense și am înţeles că mai erau cel puţin 40 răspândite pe mun-
ţii din împrejurimi. La prima vedere, treceau neobservate – se 
camuflau în peisaj ca niște dealuri stâncoase și sterpe. Nu e de 

mirare că unii oameni și-au construit casele din aceste halde, și-
au plasat stupii pe ele sau au păscut turmele în jurul lor, după 
care au vândut mierea și brânza la piaţa locală. Până și școala 
recent înfiinţată a fost ridicată pe o fostă grămadă de deșeuri 
de uraniu. Deși sterilul a fost îndepărtat înainte de construcție, 
pământul tot a rămas un pic radioactiv și, pe termen lung, acest 
lucru îi poate afecta pe cei care sunt expuși. 

Într-adevăr, dacă semnele de avertizare plasate pe dealuri 
nu te-ar informa de pericolul radioactivităţii, n-ai avea idee la 
ce te expui, ca simplu trecător. Meritul pentru aceste semne 
i se cuvine lui Mircea Goloșie, un profesor și inginer care a 
campat în zonă acum zece ani și a avut ghinionul de a-și așeza 
cortul pe una dintre aceste halde de steril și, așa cum vă aștep-
taţi, s-a contaminat.

Pe drum spre Ciudanoviţa am trecut prin staţiunea Buziaș, 
unde locuiește, ca să-l întâlnesc. Mi-a povestit cum a slăbit pes-
te 25 de kilograme într-o lună după excursia cu ghinion și cum 
i-au atacat radiaţiile sistemul nervos. Când s-a pus în sfârșit 
pe picioare, Goloșie a înfiinţat împreună cu soţia lui organiza-
ţia non-profit Hobby Club Jules Verne, care vrea să localizeze 
zonele contaminate și să-i avertizeze pe oameni despre ele. Au 
început să măsoare singuri nivelul de radiaţii cu un radiometru 
donat de voluntarii din guvernul Canadei. Bineînţeles, instru-
mentul nu se poate cumpăra din România, așa că, din cauză că 
posedă unul, Goloșie a fost suspectat de spionaj și cercetat de 
SRI – o istorie care îl distrează teribil. 

La finalul investigaţiilor, a descoperit că radioactivitatea din 
zona Ciudanoviţa e de 200 msv, de zece ori mai mare decât 
nivelul acceptat. Cu toate astea, autorităţile susţin că e un ni-
vel scăzut, de 5 msv, pentru că îl împart la 365 de zile. Totuși 
Goloșie susține că un om care stă lângă un morman de steril poa-
te fi expus la 200 msv în 30 de secunde, nu într-un an.
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exagerează și spune minciuni și ne-au dat exemple de bunici de 
80 de ani care lucraseră în mină și băuseră apă contaminată și 
încă trăiau bine mersi. 

Singura locuitoare a Ciudanoviţei care recunoștea de bună 
voie că radiaţiile erau o problemă era Virginica, o femeie în vâr-
stă de 40 de ani, cu dinţii cariați, care m-a întâmpinat cu gesturi 
exaltate. Fiul ei de 14 ani s-a născut cu genunchii lipiţi de burtă 
și labele picioarelor invers. Deși labele picioarelor i-au fost co-
rectate, copilul suferă de atrofie musculară și mai are de trăit 
doar vreo doi ani. Virginica vorbea cu disperare, aproape fără să 
respire: „are coloana în formă de L și îi deformează bazinul, iar 
doctorii tot schimbă diagnosticul. Nu muncesc, trăim doar din 
ajutorul de șomaj și alocaţia băiatului.”

Băiatul era calm și neimpresionat de vorbele mamei, ca și cum 
o auzea povestind despre drama lui a mia oară. Era prins de un 
racing game pe calculator, Vice City, pe care îl juca în reprize de 
câte zece minute, ca să nu-și obosească ochii. Renunţase să mai 
meargă la școală, pentru că leșina în drum spre tablă sau făcea pe 
el în drum spre baie și nu mai suporta să râdă de el ceilalţi copii. 
Ca să mă asigure că spune adevărul, Virginica l-a pus pe băiat 
să defileze pentru mine. „Arată-i cum ţi se îndoaie mâna”, i-a 
ordonat, „și întinde picioarele să vadă domnișoara ce strâmbe 
sunt.” Când Virginica a insistat să-mi facă un cappucino (cu apă 
contaminată), am simţit că e timpul să plec.

Potrivit cercetărilor efectuate în Ciudanoviţa în 1965 de 
o echipă de experţi în radiologie de la Academia Română de 
Știinţe, 40 la sută din copiii născuţi din părinţi expuși la radiaţii 
aveau malformaţii: picioare strâmbe, testicule deplasate, ochi 
mici, albinism parţial, probleme cu inima sau boli de creier. O 
problemă des întâlnită la copiii născuţi în Ciudanoviţa era rup-
tura de coloană sau spina bifida oculta (coloană deschisă). Poţi 

atinge cu mâna măduva coloanei unei persoane care suferă de 
această boală. 

Între 1980 și 1986 s-au înregistrat în Ciudanoviţa 1078 
de cazuri de malformaţii și aproape 500 de cazuri de cancer. 
Începând cu 1994 aceste rapoarte au încetat, pentru că n-au mai 
fost doctori în zonă care să le facă. Autoritățile nu se mai deran-
jează să țină aceste registre, pentru că ele spun că Ciudanovița 
este un loc ca oricare altul.

Când am ieșit din casa Virginicăi, vecina ei m-a înșfăcat agre-
siv de braţ ca să-mi spună: „Prostia asta cu uraniul e o minciună 
gogonată. Boala băiatului Virginicăi nu are nicio legătură cu 
radiaţiile, bate apa-n piuă despre asta ca să obţină bani.” Am 
întrebat-o dacă citise ceva pe internet despre asta. „Da, numai 
minciuni”, mi-a spus și a adăugat: „Dacă există radiaţii, de asta 
cresc copacii așa frumos aici la noi.”

Am plecat din Ciudanoviţa pe seară, demoralizată de des-
coperirea mea – locuitorii nu numai că refuză să creadă că 
radiaţiile sunt periculoase, dar susţin că sunt benefice pentru 
sănătate și mediu.

Încă în stare de șoc, l-am sunat pe Mircea Goloșie, cel care mă 
rugase să nu vizitez satul. M-a lămurit un pic, explicându-mi: 
„Oamenii nu vor să vorbească despre uraniu pentru că primarul 
din Ciudanoviţa vrea să vândă pământul și n-o să-l cumpere ni-
meni dacă se duce vorba despre radiaţii. Dacă oamenii ciripesc, le 
taie pensiile și raţia de lemne pentru iarnă și interzice singurul tren 
care trece prin zonă.” Teoria lui Goloșie m-a întristat și mai tare, 
dacă așa ceva e posibil. Cu atât mai mult cu cât îmi aminteam vor-
bele sătenilor: „Cât timp stai în sat, n-ai nimic. Te îmbolnăvești 
doar dacă pleci.” Doctorul Popescu mi-a confirmat parțial acest 
mit – după ce stai 30 de ani în același loc, o schimbare bruscă de 
mediu poate, într-adevăr, declanșa schimbări în organism. 

SUS: Aceasta 
este una dintre 
cele 15 intrări 
ale minei. 
Animalele pasc 
în jurul ei, iar 
localnicii vând 
laptele și brânza 
la piață.

PAGINA 
ALĂTURATĂ: 
Trebuie să ții 
bucățica asta de 
uraniu în mână 
timp de o lună, 
ca să iei aceeași 
doză de 200 
msv pe care o 
iau localnicii 
din Ciudanovița. 
Nivelul 
profesional 
acceptabil e de 
20 mSv/h și cel 
neprofesional 
de 0.3.

VICE.COM  37



VICE.COM  39

Ja
ch

et
ă 

W
on

 H
un

dr
ed

, r
oc

hi
e 

G
er

la
n 

Je
an

s,
 c

io
ra

pi
 T

he
 S

oc
k 

M
an

, 
ce

as
 R

an
ki

n 
fo

r 
Sw

at
ch

, g
he

te
 D

r. 
M

ar
te

ns

38  VICE.COM

Asistent fotograf: Nicolo Bagnati
Coafură: Darine Sengseevong

Machiaj: Jenny Kanavaros
Modele: Amanny, Amanda, Fania, Isabelle și Laura

Mulțumiri speciale Home Sweet Home, 
The Jane Hotel, Westway și The Standard Hotel

IT’S MY PARTY AND 
I’LL CRY IF I WANT TO

FOTO: FRANCESCO NAZARDO
STILIST: IAN BRADLEY
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Najat Bager, fostă directoare de școală care acum scrie pentru diverse ziare și publicații online: „Trebuie ca presa occidentală să-și schimbe modul în care ne privește. Trebuie să scrie adevărul 
despre femeile saudite – și nu doar despre cazurile rele. Avem femei care lucrează ca regizori în televiziune și ca redactori la ziare. Nu mai e ca înainte.”
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TEXT ȘI FOTO: ZIYAH GAFIC

F emeile reprezintă 45% din populația Arabiei Saudite. În mod ironic, aceste doamne controlea-
ză estimativ cam 7, 5 miliarde de lire din averea națiunii, dar le sunt negate niște drepturi care 
pentru majoritatea femeilor sunt indiscutabile: votul (până în 2015), șofatul și călătoritul în 

străinătate sau deschiderea unei afaceri fără aprobarea unui „tutore” de sex masculin (de obicei tatăl 
sau soțul). Nu e de mirare că sunt văzute stereotipic ca niște umbre anonime fără nimic de spus și 
fără control asupra propriului destin. 

Am avut ocazia unică de a fi invitată într-o lume în care rar pătrund intruși – în general conside-
rată impenetrabilă – pentru a da la o parte abaya și niqab-ul și a le cunoaște pe femeile de dincolo 
de ele. 
Urmăriți întâlnirea lui Ziyah cu aceste femei saudite într-un nou episod Picture Perfect, în curând pe VICE.com

DINCOLO DE VĂL
În casele și viețile femeilor saudite

Dr Fawzia Akhdar, membră pensionată a ministerului educației: „Femeia saudită e cancelar, judecător, lider și mamă. Poate 
zgudui lumea cu mâna stângă în timp ce-și leagănă copilul cu cea dreaptă, cum spunea Napoleon. Restul oamenilor văd 
femeia saudită diferit pentru că e acoperită și poartă hijab, ceea ce înseamnă că e oprimată. Dar nu e adevărat. Femeia 
saudită e la fel ca restul femeilor din lume sau chiar mai puternică, pentru că ea a trebuit să lupte ca să ajungă unde este.”
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Salwa Shaker, crainică: „Când am început să fiu crainică, puteai număra pe degetele de la o mână femeile cu această meserie – poate trei sau patru – dar acum avem mai mult de 20 sau 
25 de crainice. Important este că regatul și guvernul au considerat prioritară dezvoltarea abilităților umane, fie că ești bărbat sau femeie.”
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Faima Almotawa, proaspăt absolventă de stomatologie: „Lumea ar trebui să știe că nu locuim în deșert și nu călărim cămile. Femeile noastre nu sunt sclave acasă. Mergem la muncă, studiem 
și ne alegem singure calea în viață. Provocările noastre nu au avut niciodată legătură cu guvernul, ci cultura. Oamenii nu acceptă că femeile sunt egale cu bărbații. Sau cel puțin nu acceptau 
până acum.”
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Deema Barghouthi, doctor logoped: „Femeile saudite sunt ca toate celelalte femei din lume. Sunt soții bune, se poartă frumos cu copiii lor și sunt ambițioase. Vrem să învățăm și să avem 
studii superioare pentru a ne servi țara.”
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VICE: Dintotdeauna v-ați îmbrăcat identic?
Monette: Când eram foarte mici, mama ne îmbrăca dife-
rit, ca să ne recunoască ușor. Nu i-a plăcut când am început 
să ne îmbrăcăm la fel, mai târziu.
Mady: Mereu încerca să ne dea cadouri diferite și ne trata 
pe fiecare în parte altfel.
Monette: Dar e amuzant să porți haine identice! Ne amu-
ză reacția oamenilor pe stradă, cum se întorc și se uită la 
noi contrariați –
Mady: – pentru că încă ne îmbrăcăm la fel și la vârsta 
asta. Pentru oamenii unici, unicitatea e foarte importantă. 
Pentru noi nu.

Cum adică „oameni unici”?
Mady: Care nu au frați gemeni. Pentru o persoană unică e 
șocant să vadă doi oameni îmbrăcați exact la fel.

Monette: Noi nu suntem persoane unice, așa că face parte 
din personalitatea noastră să fim și să ne îmbrăcăm la fel. 
S-ar crea un dezechilibru dacă una dintre noi s-ar îmbrăca 
casual, iar cealaltă ar fi elegantă, cu tocuri.
Mady: Ar fi ca și cum am purta ambele ținute deodată. 
Suntem prea echilibrate ca să facem asta!

Vă enervează când se holbează lumea la voi?
Mady: A, și noi facem mișto de ei!
Monette: Odată au trecut pe lângă noi trei băieți de două-
zeci și ceva de ani, toți îmbrăcați la fel, în blugi și jachete 

„Unicitatea este foartă importantă pentru 
oamenii unici, dar nu și pentru noi.”
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P rima oară când le-am văzut pe Monette și Mady, se 
plimbau cu nonșalanță prin sectorul 11 din Paris, 
unde locuiam înainte. Se știe că gemenii identici atrag 

de obicei atenția asupra lor, dar fetele astea erau pur și sim-
plu oglinzi umblătoare. Uniformitatea lor era incredibilă. 

În lunile și apoi anii următori, le tot vedeam în zonă. Erau 
întotdeauna îmbrăcate exact la fel, în ținute foarte hip, scum-
pe, de bun gust și niciodată aceleași. De fiecare dată când le 
vedeam, păreau să fie în întârziere la vreo întâlnire impor-
tantă și se sincronizau perfect în gesturi și limbajul corpului. 

Mereu mi-am dorit să vorbesc cu gemenele, să aflu care 
era treaba cu ele, dar nu prindeam niciodată o ocazie bună. 
Apoi, într-o dimineață oarecare de duminică, la ani buni 
de când le văzusem prima dată, am dat peste ele la piața 
locală și le-am întrebat dacă le pot fotografia. Au fost de 
acord aproape instant. 

În scurt timp am aflat că Monette și Mady erau obișnuite 
cu modellingul și actoria. Apăruseră în filme franțuzești ca 
Amélie sau Paris Je T’Aime, figuraseră ca dansatoare într-
un videoclip de-al lui George Michael și pozaseră pentru 
numeroase reclame și proiecte artistice.

Cu cât vorbeam mai mult cu ele, cu atât îmi doream să 
știu mai multe despre existența lor simbiotică. Am aflat că 
au trăit împreună toată viața, nu s-au căsătorit niciodată și 
n-au avut copii. Când vorbesc despre ele spun „eu” în loc 
de „noi”, își termină una alteia propozițiile atât de rapid 
încât de multe ori pare că a vorbit o singură persoană și au 
aceeași rutină zilnică care include mese la indigo în porții 
identice. După ce ne-am cunoscut mai bine, le-am întrebat 
dacă pot să le documentez viața de zi cu zi pe o perioadă 
indefinită. La început, nu înțelegeau de ce ar vrea cineva să 
facă asta, dar în cele din urmă s-au lăsat convinse. 
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asemănătoare. Au comentat ceva ridicol despre ținutele 
noastre identice.
Mady: Am strigat după ei: „Măcar noi facem asta 
intenționat!”
Monette: Majoritatea oamenilor nu-și dau seama, 
dar toată lumea arată mai mult sau mai puțin la fel în 
zilele noastre. 

A avut vreuna dintre voi un iubit?
Mady: Asta e destul de greu de explicat; o geamănă va ră-

mâne întotdeauna o geamănă, chiar dacă se căsătorește. Va 
fi atașată întotdeauna de cealaltă jumătate a ei. Îl porți pe 
celălalt cu tine peste tot.
Monette: Noi știam – și nu spun asta ca pe o laudă – 
cum e să fii într-un cuplu, cu mult înaintea oamenilor 
unici de vârsta noastră. Pentru o persoană unică poate 
fi extrem de dificil să-și găsească jumătatea, mulți nu 
reușesc niciodată.

Vreți să spuneți că voi două împărțiți aceeași relație?
Monette: Adică?

Lăsați-mă să reformulez: S-a îndrăgostit vreodată cine-
va de ambele deodată?
Mady: [chicotește] Va trebui să-i întrebi pe ei!

„Majoritatea nu-și dau seama, dar în 
zilele noastre lumea arată la fel”
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V-ați îndrăgostit vreodată de aceeași persoană?
Monette: Cred că am intrat în zona întrebărilor la care 
nu răspundem.

Mi-ați spus la un moment dat că unii oameni sunt 
superstițioși când sunt în preajma voastră și că vă 
dau cadouri.
Mady: Da! Pentru o anumită comunitate africană, geme-
nii reprezintă un element tulburător, așa că se protejează 
oferindu-ne o monedă. Își pun și o dorință, ca să aibă și ei 
ceva de câștigat din asta.
Monette: Se simt obligați să facă gestul ăsta. Dacă refu-
zăm, ne spun: „Nu, vă rog, trebuie să vă dau moneda!”
Mady: Cam acum un an a trecut pe lângă noi o tânără afri-
cană, când așteptam autobuzul. A zâmbit și ne-a salutat, 

după care s-a întors și ne-a întrebat: „Pot să vă dau o mone-
dă?” Am întrebat-o de ce și așa am aflat motivul.
Monette: Așa că acum le acceptăm ofrandele din respect 
pentru cultura lor. 

Petreceți vreodată timp separat?
Monette: Cele mai multe lucruri le facem împreună, dar 
se mai întâmplă. De exemplu, una poate merge la magazin 
cât timp cealaltă spală hainele. 
Mady: Nu prea simțim nevoia să fim singure, ceea ce oa-
menii unici nu prea înțeleg. Când suntem plecate fiecare 
cu treburile ei ținem legătura telefonic. 
Monette: Oamenii ne consideră norocoase pentru că 
suntem eficiente; s-ar zice că putem fi în două locuri în 
același timp. 
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FOTO: JACOB AUE SOBOL

Din 2008 până în 2011, fotograful premi-
at Jacob Aue Sobol de la agenția Magnum 
s-a plimbat prin Tokyo, Bangkok și orașul 
său natal Copenhaga și a făcut fotografii 
pentru prima lui colecție, Stories. Un titlu 
perfect ales, pentru că imaginile transfor-
mă interacțiunile de zi cu zi cu oamenii, 
cu obiectele și cu cel puțin un pisoi jigărit, 
în compoziții intense, apăsătoare, parcă 
desprinse dintr-o poveste răscolitoare – sau 
plină de speranță – din Al II-lea Război 
Mondial (și spun asta în cel mai bun sens). 
Sau în cuvintele lui Jacob: „În căutarea 
mea continuă de apropiere și de intimita-
te fotografiez oameni fixați în joaca lor, în 
pasiune, în disperare și în epuizare. Și între 
toate astea, peisajele, formele și texturile 
care ne înconjoară. În Stories vă invit să 
renunțați la siguranța zilei de mâine și să 
vă raportați doar la propriul vostru corp și 
propria voastră existență.”
Dacă avem noroc, atât Stories, cât și un alt album 
al lui Jacob, intitulat Home, vor fi lansate în curând. 
Încă nu s-a anunțat o dată de lansare pentru 
niciunul dintre ele.

CÂTEVA 
PERSONAJE 
DIN 

„POVEȘTI”
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ARTĂ: ALEXANDRU RĂDVAN
TEXT: MIHAI GHIDUC

Alexandru Rădvan expune în România și în străinătate de aproape 
12  ani. Lucrările lui au ajuns în colecţia Muzeului Naţional de Artă 
Contemporană din București și în colecţii particulare din Austria, Belgia, 
Grecia, Italia, Israel, România și SUA. Ceea ce a dus la o consecinţă lo-
gică: publicul larg a auzit pentru prima dată de el când un tablou care-l 
imagina pe Iuda ejaculând în momentul sinuciderii a fost prezentat la o 
expoziţie din străinătate, susţinută de Institutul Cultural Român, alături 
de alte lucrări la fel de evident neinspirate din tradiţia românismului ver-
de și al sămănătorismului, semnate de Rădvan și de Tara von Neudorf. „E 
artă transgresivă”, s-a strigat din tranșee, în apărarea lui, deși acel tablou 
n-avea nevoie de apărare – e departe de ce ar fi putut face Serrano. 
Pentru un pictor „transgresiv”, Alexandru Rădvan e cât se poate de normal. 
Predă la Universitatea Naţională de Arte, are un copil de grădiniţă și își 
extrage inspiraţia din experienţele și miturile care-l înconjoară. Întâmplător, 
fiind vorba de estul Europei, o mare parte din lucrurile la care se raportează 
sunt de natură creștin-ortodoxă. Cum ar fi, de exemplu, sfinţii, Iuda și Hristos.

VICE: Iisus a fost negru sau femeie?
Alexandru Rădvan: Nu sunt un white supremacist. Pentru mine, pro-
blema rasei nu există. Sună foarte politically corect ce spun, dar mie îmi 
place schimbul. Iar faptul că te întâlnești cu cineva care este din altă zonă 
a lumii nu poate să fie decât benefic. 

Deci ești un adept al multiculturalismului.
Da, dar mă agresează etichetele. Acum toate trebuie să poarte un nume: 
multiculturalism, drepturi…

Artă transgresivă!
Transgresiune este un termen trendy în România. Pentru că a apărut car-

tea lui Anthony Julius (n.red. – Transgresiuni. Ofensele artei). Dar cartea 
a fost scrisă acum zece ani și a fost tradusă abia acum. Nu mă pot uita 
dimineaţa în oglindă și spune că sunt artist transgresiv. Asta iese sau nu 
iese. Nu se poate să fii transgresiv cu program. Iese ceva foarte scremut. 
Eu încerc să fiu atent. Tablourile mele sunt compuse din suma lucrurilor 
la care am fost atent până la momentul respectiv. 

Ești creștin?
Da.

Tablourile tale se învârt în jurul acestui element…
Păi, e vorba de experienţa mea de viaţă. Trăim într-o ţară care este, no-
uăzeci și ceva la sută, creștin-ortodoxă. Dar una în care concepţia este 
funciarmente rurală și păgână. Noi, românii, ne raportăm la credinţa in-
stituţionalizată într-un fel foarte păgân. 

Te referi la ritualuri?
S-a creat un fel de credinţă paralelă. Și totul are legătură cu înjurăturile. 
În copilărie am mai stat pe la ţară și acolo se înjură într-un anumit fel. 
La oraș totul e pe agresiuni sexuale și se folosesc organele, la ţară ritua-
lul sexual se petrece cu toate figurile din calendarul bisericesc: Hristoși, 
Dumnezei, altar, anafură. La români, relaţia cu credinţa e foarte puterni-
că. Vrei să iei un examen, te duci și aprinzi – atunci! – o lumânare. Babele 
ies de la biserică și se duc la vrăjitoare sau să li se ghicească în zaţ. Jocul 
acesta cu energiile există în România la orice pas, iar eu nu pot să fac abs-
tracţie de chestiile astea. 

Critici această deturnare a religiei către păgânism?
Nu, în sensul că nu sunt militant, activist. De fapt eu am un comentariu 

Cancer, acrilic pe pânză, 200x300 cm
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cu mine însumi. Nu vreau să critic instituţia sau religia în general. Dar 
dacă nu te legi de forme de administrare și te raportezi la sentimente, 
oamenii rezonează, fie că sunt din Berlin, din România sau din Burkina 
Faso. Eu am luat un om speriat – să uităm că a fost Iisus –, care a venit 
cu intenţii bune, a fost interpretat greșit și a sfârșit rău. Pe mine m-a in-
teresat relaţia cu fiinţa care suferă cel mai mult, mama care suferă pentru 
copilul ei.

Expoziţia ta de la Berlin se învârtea în jurul altui personaj, al lui Iuda.
Au fost două teme de fapt, care se completau: Omagiu lui Iuda și Cruciaţii. 
Iuda e un personaj interpretat greșit, un om fără acţiunea căruia lucrurile 
nu s-ar fi întâmplat, un personaj-cheie care a îndeplinit o voinţă divină… 
La cealaltă temă, cu care se lega, Cruciaţii, am ajuns pe mai multe căi. A 
pornit de la o expoziţie de Botero văzută la Roma, ciclul de lucrări Abu 
Ghraib. Am fost cumva deranjat de faptul că încercasem doar plăceri este-
tice. Mă tot întrebam: „Iei contact cu niște realităţi dure și nu se face nici 
un fel de mutaţie la nivelul stilului tău?”. După vreo trei ani, citeam pe 
Wikipedia ceva despre torturile medievale și remarcam cum pot ajunge 
oamenii să facă lucruri opuse moralei lor. Atunci m-am întrebat ce i se 
întâmplă victimei. Apoi am vorbit cu tot felul de oameni, cu femei în gene-
ral: „Pe tine ce te-ar speria, care e coșmarul tău cel mai mare”. Așa am ajuns 
la niște desene în care și agresorii erau tot femei. Pentru că femeile sunt 
printre cele mai capabile de tortură. Sunt mai metodice decât bărbaţii.

Expoziţia a stârnit un scandal, cu Gâdea transformat în critic de artă.
Atunci ni s-au tăiat toate punţile de comunicare. Eu am dat un telefon 
când erau în direct, la emisiunea lui Gâdea, iar redactorul care a răspuns 
a lăsat telefonul și auzeam prin el ce se vorbea în platou – era pauză pu-
blicitară. I s-a spus că a sunat unul dintre artiști și l-am auzit pe Gâdea 

spunând: „Nu, nu, nu, artiștii nu ne interesează”. Ei aveau ceva cu ICR-ul, 
cu Patapievici… Și nu că îi ţin partea dar, de când e el acolo, ICR-urile 
au devenit mai sprinţare, se întâmplă chestii, nu mai e ca înainte tot cu 
călușari și cu sarmale peste tot unde te-ai duce. S-a zis atunci despre noi 
că suntem neonaziști, sataniști. Dacă cauţi pe Google Alexandru Rădvan, 
primul lucru care-ţi apare e „satanist pervers”.

Și totuși, aţi fost într-un fel promovaţi.
Nu ne-am fi permis să plătim atâta publicitate din buzunar. Oricum, în 
România lumea e speriată, ipocrită… Acum o lună am fost respins – de 
fapt e mult spus –, n-am mai fost inclus într-un proiect la care lucram de 
un an, un proiect despre discriminare. Ceea ce propusesem eu era cunos-
cut de vreo șase luni, dar într-un final s-a considerat că sunt neserioși, 
ironic. Aveam un fel de instalaţie, intitulată What if… Cum ar fi, ca în 
Metamorfoza lui Kafka, să te trezești într-o dimineaţă și tot ceea ce știi să 
fie exact pe dos. Și cum ar fi dacă, când împingi lucrurile într-o direcţie, 
să cadă în cealaltă extremă. Instalaţia consta în niște tricouri în care toa-
te statementurile antidiscriminare erau puse exact pe dos. Nu mai erau 
„drepturi pentru gay”, erau „drepturi pentru heterosexuali”, „drepturi 
pentru albi”, „drepturi pentru creștini”. 

Ce i-a speriat?
Probabil că s-au temut să riște… Expoziţia care a rezultat a fost total asep-
tică, foarte cuminţită. Iar miza era să fie ceva de impact, nu să fie ceva care 
să meargă într-o zonă călduţă, de confort.

Mai poţi transmite un mesaj într-un mod confortabil în ziua de azi, 
când suntem bombardaţi de informaţii?
Noi suntem numai într-o zonă de confort. În prezent totul se vrea agresiv, 

Constantin Fides, acrilic pe pânză, 170x120 cm Devotus, acrilic pe pânză, 170x120cm
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Au fost reacţii din zona religioasă? Ceva oficial?
Nu, oficial nu a ajuns nimic la mine. Am avut niște interpelări pe 
Facebook de la niște clerici. Unul s-a abţinut cu greu să nu mă facă jidan.  

Dar de ce ar trebui să fii evreu ca să pictezi așa ceva?
Iarăși, e un clișeu. Omul așa gândea. În ultima expoziţie, cea cu Christ,
am făcut un triptic și titlul l-am pus în engleză: kyke. Înseamnă jidan. 
Cuvântul curgea din cer, raze care curgeau peste el, iar faţa era tumefia-
tă – tabloul era colorat destul de isteric. E ca o jignire în plus, și mai vine 
și de sus… Nu-ţi spun câtă lume a luat foc. Le-am zis o singură chestie. 
Duminica, pe la prânz, dacă te postezi la ușa bisericii și le spui oamenilor 
că Iisus a fost evreu, ca să nu mai zic de termenul jidan, or să aibă un șoc, 
pentru că nu s-au gândit niciodată la asta. 

Acum încotro te îndrepţi?
Acum mi-am amintit de un personaj care mi-a fost drag din totdeauna: 
Ulise. În copilărie aveam o cărticică, Ulise pentru copii, din care mi se ci-
tea. Ulise e cel care vrea să ajungă acasă și trece, iniţiatic, prin tot felul de 
întâmplări. Seamănă foarte mult cu viaţa fiecăruia. Depinde unde vrei să 
ajungi. Ulise ăsta al meu, de fapt, sunt eu.

Tu lucrezi cu mituri.
Da, dar nu e o chestie programatică. La un moment dat mi-am dat seama 
că fac chestia asta. Pentru că miturile de aia au ajuns mituri, fiindcă răs-
pund foarte multor nevoi. Pe Ulise pot să-l pun și în costum cu cravată, 
dar n-ar avea sens. Povestea e modernă, doar numele sunt mai ciudate. 
Deși, în Brăila, sunt foarte mulţi oameni cu numele Ulise. 

Sfânta Liberată, acrilic pe pânză, 100x100 cm

70  VICE.COM

ARTĂ

fără a fi cu adevărat. De ce a creat atâta șoc o expoziţie cum a fost a mea, 
din Germania? Eu am văzut lucruri mai dure. Ce s-ar fi întâmplat dacă 
veneau fraţii Jake și Dinos Chapman? Lucruri pe care le văd la televizor, 
într-un film sau la știri, nu-mi provoacă nicio emoţie, ba chiar intră după 
aia foarte bine o reclamă la răcoritoare. Dar faptul că eu desenam lucruri 
dure, deci eram într-o zonă artistică, iar arta se ocupă cu lucruri frumoa-
se, nu-i așa, ceva n-a funcţionat acolo, în percepţia omului de rând. Au 
venit oameni și mi-au spus că i-a marcat lucrarea mea, că îi sperie. Păi 
foarte bine, asta trebuia să facă. Eu fac și chestii frumoase. Fac și femei 
cu ţâţe mari.

Cât de mari?
Mari! (Face o pauză) Potrivite.

La Berlin, tabloul cu Iuda ejaculând a stârnit cele mai mari con-
troverse. Ai studiat problema din punct de vedere tehnic, înainte 
de-al picta?
Da, am mai ejaculat la viaţa mea… Știam că se întâmplă asta și m-am do-
cumentat puţin. Este, la un moment dat, o linie atât de fină între teroare, 
plăcere, agonie și probabil că în ultimele fracţiuni de secundă ale vieţii 
totul se rupe și rămâne un ceva compus din toate astea. O poartă către 
altceva. Astea sunt două situaţii extreme: una e actul care ia viaţa și cea-
laltă dă viaţa mai departe. Ai A și Z în aceeași imagine. Pentru mine tot 
ceea ce ţine de corp, toate schimbările, felul în care îmi intră aerul pe 
nări sunt lucruri care nu sunt scâbroase, nici perverse. Ești pervers dacă 
tabloul acela îţi provoacă plăceri. Mie nu mi-a provocat plăceri, dar unora 
se pare că da.

Christ mic, acrilic pe pânză, 20x20 cm
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FILM: TATĂL FANTOMĂ ȘI TATĂL LUI
TEXT: DANA CANURSCHI

Robert Traum (Marcel Iureș), un profesor american, își 
caută originile familiei în Europa de Est, iar indiciile îl duc 
în Bucovina. Complicii lui sunt Tania (Mihaela Sârbu), 
o funcționară la arhiva statului și Sami, un bătrân evreu 
din Siret, ultimul proiecționist de modă veche din zonă 
și prieten al familiei Traum. Noi am aflat despre film de 
la Rocco Castoro, editorul executiv VICE la nivel global, 
care a spus că e cel mai bun film românesc pe care l-a văzut. 

Alte lucruri care mi-au atras interesul: filmul este strâns 
legat de biografia, textele și chiar performanța actoricească 
a lui Barry Gifford, scriitorul cult american care a lucrat 
cu Lynch și a dat texte bântuitoare ca Wild at Heart sau 
Lost Highway. Tatăl Fantomă este numele unei scrieri bi-
ografice a lui Gifford, în care povestește despre tatăl său, 
celebru mafiot în Chicago, provenit din Bucovina. Dar 
filmul nu e despre asta. Este un mix de aventuri: cea a lui 
Gifford, într-o călătorie similară cu a personajului princi-
pal, pe care o descrie în nuvela Almost Oriental; cea a sce-
naristului Lucian Georgescu, care a adaptat nuvela pen-
tru film și a preluat în premieră și rolul de regizor, după 
moartea neașteptată a lui Ovidiu Bose Paștină; și aventura 
întâlnirii dintre cei doi, care s-a întâmplat „pe drum”, în 
2003, între TIFF Cluj și Siret. Adaug și aventura lui Mar-
cel Iureș în primul său rol comic, un fel de hipster din L.A. 
care practică turism neconvențional într-o țară exotică, cu 
mafioți ucrainieni și vampiroaice lesbiene. 

Despre toate astea îmi povestește Lucian Georgescu, sce-
narist, profesor la Facultatea de Film de 20 de ani, și mana-

TATĂL FANTOMĂ
Regia și scenariul: 
Lucian Georgescu
După o poveste de 
Barry Gifford

Regizorul Lucian Georgescu

ging partner la agenția de publicitate Gav. Tatăl Fantomă a 
fost proiectat la două festivaluri de categoria A, în Manhe-
im, Europa și în Montreal, la TIFF în 2011 și a apărut pe 
ecranele românești pe 2 martie anul acesta. 

VICE: Eu am avut senzația că filmul e făcut pentru pu-
blicul american, dar am găsit și scene la care ar râde ro-
mânii. Ai avut un anumit public în minte când l-ai făcut?
Lucian Georgescu: Sunt mai multe filme în Tatăl Fanto-
mă și se simte. A fost făcut în etape, în diferite perioade de 
timp și dă impresia mai multor publicuri cărora le-a fost 
destinat. Ne-am dorit asta. 

E greu să vinzi un film în State?
Este înfiorător, dar nu doar în America. Probabil e cel 
mai traumatizant moment din viața a unui film. Nu mulți 
își dau seama, dar mult mai greu decât să creezi și să pro-
duci un film este să-l vinzi. Ne-am decis pentru House 
of Film, care este un world-sales ce combină distribuția 
tradițională cu cea neconvențională. Îmi place asta, 
pentru că eu sper ca sistemul absurd și neproductiv al 
modelului actual de business să dispară, spre binele cine-
matografiei independente și al țărilor mici, ca noi. Și, da, 
filmul a fost mai bine receptat în zona nord americană și 
nu numai – cea mai bună recenzie de pe IMDB o avem 
de la un mexican care a văzut filmul la Cluj și îl numește 
„filmul secolului”. Aproape jenant de măgulitor, știu, 
dar exagerarea titlului e justificată prin pasiunea stâr-
nită mexicanului de identificarea cu un anumit tip de 
poveste. Nu e neapărat cazul europenilor.

De ce crezi că se-ntâmplă asta?
În primul rând pentru că filmul e undeva dincolo de ce 
așteaptă un festival european de la noul film românesc, 
într-o cu totul altă direcție. Și, în general, europenii sunt 
estetizanți și cu prejudecăți. Nord Americanii sunt mai 
puțin clișeizați. Ei sunt destul de deschiși la receptarea 
nudă a unei povești sau a unei emoții pe ecran. Nu vin cu 
construcții mentale sau intelectuale apriorice la vizioan-
rea unui film. Ceea ce în Europa se întâmplă, cum a fost 
și la TIFF.

Cum a fost primit la TIFF?
TIFF-ul e într-un fel leagănul noului cinema românesc, 
este festivalul României, locul în care filmul autohton apa-
re, atât cât este el definit (pentru că nu este încă bine defi-
nit). Clujul nu era locul pentru Tatăl Fantomă. E un fel de 
love and hate cu filmul ăsta: ori îți place, ori nu-ți place de-
loc. Nu au existat recenzii călduțe, ci ori total negative, ori 
extrem de calde și de generoase, precum cea menționată 
mai sus sau chiar a lui Rocco Castoro, în VICE. 

Deci filmul nu se duce pe direcția noului val, dar în ce 
direcție se duce? Am văzut că a fost asociat cu realis-
mul magic.
Da, cineva zicea realism magic. David Parkinson de la Em-
pire spunea „o călătorie plăcută prin 70 de ani de istorie 
agitată” a acestei părți de lume. Și la Barry întâlnești aceas-
tă alunecare de la realism în suprarealism, viziunea unei 
subiectivități exacerbate.

Cum ai adaptat nuvela „Almost Oriental” a lui Barry 
Gifford? Ce ai adăugat, ce ai scos?
Nuvela pleacă de la o călătorie a lui Gifford în Viena, în 
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anii 90, făcută pentru a-și căuta originile familiei în ar-
hivele fostului Imperiu. Și a găsit că familia bunicilor lui 
tranzitase Viena în perioada dintre cele două războaie, 
venind dintr-o provincie a imperiului numită Bucovina. 
Cam de-aici am plecat și am început să dezvoltăm o poves-
te care a fost publicată de Barry ca nuvela Almost Oriental. 
Filmul nu este nuvela, unde îl găsim pe acel Gifford din 
filmele lui cu Lynch. Eu voiam să fac mai mult o come-
die. De exemplu, dacă în Almost Oriental întâlnirea din-
tre Robert și decanul facultății în care predă (jucat chiar 
de Gifford) este una serioasă, în film vezi că e o prezicere 
ciudată despre cum Robert ar putea fi înlănțuit de niște 
vampiroaice lesbiene. Este o improvizație a lui Gifford, pe 
care a făcut-o când a venit în România și a văzut secvențele 
deja filmate, cum ar fi dialogul dintre personajele lui Mar-
cel Iureș și Nicodim Ungureanu, recepționerul hotelului, 
într-o pseudo-engleză-româno-germană comică, un fel de 
„Căldură mare” post-comunist. 

Ce gen de indicații regizorale ai dat?
Mai mult de 70% din scene sunt improvizate. Scenariul 
s-a scris și rescris la filmări. 

Ce ar spune Sami, bătrânul evreu senil, ca să încheie 
acest interviu?
„Diseară ne dau griș cu lapte?” Haha. Apropo de Sammy, 
e un personaj pe care eu și Barry l-am întâlnit în realitate. 
În 2003, am ținut cu Barry un seminar de scenaristică 

la TIFF, după care ne-am suit într-o mașină, am luat 
o cameră de filmat și-am plecat prin țară – ăsta era, de 
fapt, filmul pe care voiam să-l fac… Alături de Barry se 
afla Vinnie, prietenul lui de-o viață, fost bodyguard al lui 
Dalai Lama. L-am întrebat pe Barry de ce i-ar fi trebu-
it lui Dalai Lama o gardă de corp, iar el mi-a răspuns că 
tibetanului îi plăceau femeile măritate. Un al treilea pri-
eten care îi însoțea de obicei tocmai fusese ucis într-un 
accident rutier ciudat în America de Sud și Barry mi-a 
spus foarte serios uitîndu-se în ochii mei: „Se pare că era 
agent secret. Ca noi toți de altfel, nu-i așa?” Asta face par-
te din realismul magic despre care vorbeam. Niciodată 
în conversațiile noastre nu știai care este exact realitatea, 
timpul prezent sau timpul trecut, aici sau aiurea și asta 
am încercat să aducem ca stare în film. Când am ajuns 
în Siret, am căutat sinagoga în care am presupus că am 
putea găsi informații despre familia Stein. Singurul om 
care avea cheile sinagogii era Sami, un proiecționist al 
fostului cinema Excelsior, numit după război Maxim 
Gorki, iar apoi, în timpul lui Ceaușescu, Căminul cul-
tural. Sami era ultimul evreu din Siret, iar ritualul Torei 
presupune mai mulți bărbați purtători de lumânări, iată 
de ce sinagoga era închisă și nu se mai făceau slujbe aco-
lo. Am intrat și era un cadru desprins direct din Marile 
Speranțe. Pe un zid printre alte nume apărea și Stein. 
„Nu știu dacă acesta este bunicul meu și nici nu vreau să 
știu – a spus Barry, mai Gifford ca niciodată. Mystery is 
better then truth. 

STÂNGA SUS: Jack e 
personajul jucat de Gifford. 
Și da, a avut dreptate, scena 
asta îți încrucișează mintea.

DREAPTA SUS: Marcel Iureș 
supărat pe Mihai Constantin 
că și-a ras barba și acum sunt 
obligați să filmeze în budă.

STÂNGA JOS: La final ne-am 
întrebat dacă nu cumva filmul 
e un ghid pentru americani 
care vor neveste din Europa 
de Est

DREAPTA JOS: Marcel Iureș în 
primul rol comic. Îi iese, nu?
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FISTULE RECTOVAGINALE
Probabil cea mai devastatoare boală cauzată de fecale 
este fistula vaginală, în care țesutul dintre vaginul și anu-
sul unei femei e distrus, iar în locul lui rămâne un crater 
în carne, extrem de infecțios și foarte posibil letal. Din 
fericire, această problemă aproape că nu e cunoscută în 
Occident. Boala e mult mai comună în țări în curs de dez-
voltare cum sunt Africa și America de Sud, unde serviciile 
medicale sunt aproape inexistente. Fistulele sunt cauzate 
de obicei de violuri în grup sau nașteri foarte dificile și 
duc la boli de rinichi și la lezarea nervilor picioarelor, care 
se soldează cu paralizie și, în unele cazuri, chiar cu moarte. 
De multe ori, femeilor le e jenă să ceară ajutor, astfel încât 
s-au raportat cazuri de femei care au îndurat astfel de fis-
tule în tăcere timp de 40 de ani.

MOARTE PRIN CONSTIPAȚIE
Toți știm că Elvis a murit pe veceu, dar puțini cunosc 
faptul că suferea de una dintre cele mai grave cazuri de 
constipație cronică din istoria medicinei. Probabil din 
cauza dietei bazate pe cheeseburgeri cu costiță, cașcaval 
pane în sos și caramele. În momentul decesului, colonul 
lui Elvis era atât de plin de dumicați de dragoste arză-
toare încât se dublase în mărime. Într-o carte publicată 
în 2010, Dr. George Nichopoulos, medicul personal al 
lui Elvis, a mers atât de departe încât să declare că ade-
văratul vinovat al morții Regelui a fost constipația, și 
nu barbituricele.

ȘOC SEPTIC
Câteodată, deținuții din închisori, înnebuniți de plic-
tiseală și izolare, se joacă cu propriile excremente, ca un 
copil care pictează cu caca măsuța de cafea a părinților. 
Exemplu: în 2009, un deținut din Arkansas s-a dat cu că-
cat pe tot corpul probabil în speranța de a obține atenție. 
Gardienii l-au ignorat tot weekendul, lăsându-l să-și 
piardă cunoștința, să intre în comă și aproape să moară 
în urma șocului septic. Despre John Glasscock, gardianul 
învinuit pentru incident, se știa că aduce stripteuze să-i 
danseze în timpul serviciului.

VIERMI DIN CACA DE RATON
Fiecare biluță de caca de raton conține milioane de ouă de 
limbrici. Dacă se întâmplă ca paraziții să intre în sistemul 
digestiv al unui om, se duc ață spre creier, unde depun și 
mai multe ouă, vătămând nervii și cauzând moartea, în 
timp ce colcăie printre sinapse. Din instinct, ratonii își 
construiesc latrine unde își fac treburile murdare. Aces-
te depozite de fecale se găsesc de obicei sub poduri, pe 
acoperișuri și în garaje. Apoi se răspândesc prin suburbi-
ile din America de Nord. Cei ai căror copii obișnuiesc să 
bage tot ce găsesc în gură ar trebui să aibă grijă: fiți foarte 
atenți și folosiți mănuși chirurgicale și măști protectoare 
atunci când curățați fecalele de raton. O mică neglijență 
e de ajuns ca Junior să se trezească cu căpșorul plin de 
viermi. Acesta este planul malefic al căcatului, să ne dis-
trugă bebelușii pe dinăuntru. Vă îndemn să treceți la arme 
și să eliminați orice formă de caca vă iese în cale. 
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RAHATUL NE TRAGE 
ÎN JOS DUPĂ EL
Din Oceanul Pacific, a ieșit un
pește mic; Și pe coada lui scria 

„Rahatul ne va invada!”
TEXT: HARRY CHEADLE
ILUSTRAȚII: JOHNNY RYAN

PULVERIZATOR DE GĂINAȚ DE PORUMBEI
Pe 7 decembrie 2007, Craig Taylor din Balgowlah, 
Australia  – unul ca tine, total neconștient de pericolul 
morții prin fecale – s-a adăpostit de o furtună sub perva-
zul unui magazin. Din nefericire, acolo își făceau cuibul 
de foarte multă vreme niște porumbei, iar streașina era 
atât de încărcată cu găinaț, încât ploaia a făcut-o să se 
prăbușească fix în capul lui Craig, strivindu-l. Totuși, 
moartea lui nu a fost în van: trei ani mai târziu, un medic 
legist a subliniat importanța „respectării condițiilor de 
siguranță pentru străini și necesitatea informării tuturor 
primăriilor din orașe.” 

TORENTE DE BALEGĂ
Un cal produce șapte până la 15 kilograme de balegă pe zi. 
Înainte de invenția automobilelor, în orașe ca New York-
ul existau peste 100 000 de cai care transportau oameni și 
marfă din loc în loc, ceea ce însemna cel puțin 750 de tone 
de fecale la fiecare 24 de ore. Potrivit cărții Construirea 
Americii urbane din 1997, „peste tot era plin de balegă, 
de-a lungul străzilor, în jurul grajdurilor sau uscată, fă-
râmată de trafic și luată de vânt”. New York-ul scăpa de 
aceste grămezi împuțite prin transportarea lor la gropile 
de gunoi, unde atrăgeau muște și răspândeau mirosuri 
infecte timp de multe luni, uneori chiar și ani. Când plo-
ua, mizeria se aduna în râușoare și se scurgea pe străzi, 
formând băltoace. O problemă mai gravă de atât erau ca-
davrele de cai aruncate de obicei în râurile din apropiere. 
Mii de oameni mureau anual în urma unor boli cauzate 
de fecale. Așa că, data viitoare când cineva îți vorbește 
despre „răul petrolului”, amintește-i de vremurile trecute 
și spune-i că motorul de combustie internă a fost una din-
tre marile victorii în Războiul Omenirii cu Excrementele.

 În timp ce citești cuvintele astea, milioane de oameni își 
varsă materiile fecale în sau pe toalete, gropi, șanțuri, 
mocirlă, mlaștini, oceane, mașini Honda Civic, chiuve-

te, pișoare, păduri, iarbă, coșuri de gunoi, statui ale fecioa-
rei Maria, nări, guri, subsuori, picioare, vagine, penisuri, 
anusul altcuiva, animale de casă, brânză sau orice altceva 
vă mai trece prin cap. Mai puneți și rahatul animalelor și e 
evident că ne aflăm într-o epidemie serioasă de excremen-
te de care nici măcar nu aveți habar.

Așa că dați-mi voie să vă informez: într-o bună zi – și 
s-ar putea să vină curând – vom fi martorii unei revărsări 
ale țevilor de canalizare, atât de puternică încât lumea va 
fi devastată de un tsunami de căcat care va distruge efectiv 
fiecare sat și fiecare metropolă care-i iese în cale. Insulele se 
vor scufunda în valuri de rahat care vor sparge, în cele din 
urmă, geamurile apartamentelor ultimilor supraviețuitori, 
iar aceștia se vor îneca în holuri imense pline de diaree. 

Nu credeți? Ei bine, fraților, am vești pentru voi. Ra-
hatul deja ne-a declarat război și e pe cale să câștige. Iată 
doar câteva dintre nenumăratele feluri în care căcatul 
poate ucide.
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CARTE

GĂSIŢI ȘI PIERDUŢI FOUND AND LOST
De Nicu Ilfoveanu și Octav Avramescu 
La 35 de ani Nicu Ilfoveanu este un fotograf ale cărui 
imagini au fost prezentate prin galerii foto atât prin 
România cât și în afara ţării încă din 2001. Recent el a pu-
blicat „Găsiţi și pierduţi Found and lost”, un album foto 
alb-negru cu imagini de la târguri de vechituri. Cartea 
conţine și texte culese sau scrise de jurnalistul Octav 
Avramescu, despre pieţele de chilipiruri.

În „Găsiţi și Pierduţi” Ilfo ne prezintă o varietate de 
personaje care s-au perindat prin târgurile bucureștene 
de vechituri de-a lungul timpului. Deși cartea pare a fi 
despre chilipiruri, în imagini predomină mai mult oame-
nii locului și nu obiectele pe care le cumpără. Ilfo mi-a 
explicat că ei sunt subiecţii principali. Tot albumul e 
un studiu al naturii umane, al modului cum o varietate 
de oameni obișnuiţi fac schimburi între ei în lumea ne-
schimbătoare a târgurilor de vechituri.

Albumul ăsta n-a fost făcut peste noapte. Ilfo a mers 
constant, timp trei ani prin două dintre piețele de chi-
lipiruri ale Capitalei ca să obțină cele 152 de poze din 
„Găsiți și Pierduți’’. La cât de des umbla p-acolo, mi-a 
spus c-au ajuns să-l și salute samsarii, mai ales cei cu foto-
grafii vechi, la marfa cărora el era aproape abonat. El zice 
c-a mai cumpărat și alte lucruri de acolo, dar preferă să nu 
vorbească despre asta pentru că s-a atașat prea mult de ele 
și au devenit cumva intime. Un fapt surprinzător este că 
niciunul dintre oameni nu a comentat când s-a văzut tras 
în poză. Ilfo spune că nici măcar nu au părut deranjați. 
Probabil erau prea plictisiți de la plimbarea prin piață ca 
să mai comenteze.

Volumul în sine este ca un caleidoscop al trecutului, 
din cauza pozelor alb-negru și a locaţiilor alese. Ilfo spune 
că, dacă ar fi pus pozele color, s-ar fi mutat atenţia de pe 
expresiile oamenilor din centrul imaginilor pe obiectele 
din fundal. Oricum, nici negrul din poze nu e unul banal. 
Nicu a folosit o cerneală tipografică specială amestecată 
cu albastru, pentru ca imaginile să pară vii, ca și cum ar fi 
făcute cu cerneală de gravură. Pozele nu sunt puse aleato-
riu în volum. Ilfo crede că editatul albumului este la fel de 
important precum imaginile în sine. El a folosit tehnica 
facing pages, pentru a crea un fel de poveste din poze, pe fi-
ecare pagină. De exemplu, când alătură o poză cu un copil 
și una cu o bătrână sugerează ideea de trecere a timpului. 

Tot albumul este completat de textele avangardiste 
despre târgurile de acum 80 de ani culese de Octav. Ele 
contribuie la iluzia de carte de epocă, luată de la anticar. 
Textul de la finalul cărţii, scris de Octav însuși, încearcă 
să facă o punte între lumea pieţelor de chilipiruri și tran-
zacţiile online de pe Ebay și Okazii. Și el, și Ilfo cred că 
aceste târguri de vechituri nu vor dispărea niciodată.
MIHAI POPESCU

FOIRE DE NUIT DE MARIA SURDUCAN
Editura Makaka, Web publisher iGoMatik
Maria Surducan e o artistă de 25 de ani din Cluj. Ea 
scoate, împreună cu alţi membri ai Cluj Comics Club, 
„Glorioasa Fanzină”, o revistă de benzi desenate experi-
mentale. Noi o știm pe Maria din Cartea lui George, un 
compendium de benzi desenate cu artiști români, scoasă 
anul trecut la editura Hardcomics. Noul e-book, Foire de 

Nuit este o călătorie suprarealistă în limba franceză, pe 
54 de pagini, în care nimic nu e ceea ce pare.

Stilul desenelor mi-a inspirat scene din lumea de coș-
mar a filmului „Labirintul lui Pan”. Personajele și decorul 
sunt foarte întunecate. Ele spune povestea unui carnaval 
nocturn, situat într-o pădure pustie, unde oamenii sunt 
atrași prin iluzii și minciuni într-o capcană metaforică de 
care nu-și vor da seama decât prea târziu.

Monștrii bâlciului simbolizează diverse forme de 
mass-media, iar personajele, desenate caricatural, repre-
zintă spectatorii captivaţi de ele. Dintre atracţii, cel mai 
tare mi s-a părut dragonul. Iniţial e făcut din petice și 
pare încropit pe picior, dar după ce e fluturat mult prin 
faţa publicului, aceștia încep să-l vadă ca și cum ar fi un 
monstru real. Pentru că, se știe, publicul vrea să fie păcă-
lit. Faza mă duce cu gândul la expresia chasing the dragon, 
care face referire la încercarea de a te prăji la maximum cu 
orice drog. Când am întrebat-o pe Maria de asta, mi-a zis 
că n-are nicio legătură cu BD-ul și m-a făcut bucureștean, 
ceea ce m-a onorat. 
MIHAI POPESCU

GHIDUL SITUAȚIILOR URBANE
Asociația Odaia Creativă
Sorina Vazelina are 25 de ani și desenează de când se 
știe. În urma unui concurs făcut de Asociaţia Odaia 
Creativă a ajuns să ilustreze Ghidul situaţiilor urbane, 
un concept pentru proiectul Bucureștiul Ilustru. Cartea 
urmează să reintre în tipar, pentru că s-au epuizat toate 
copiile existente.

Sorina a lucrat pornind de la niște texte complet diferi-
te faţă de cele tipărite în carte, care conțineau specificaţii 
legate de numărul de personaje dintr-o planșă, descrierea 
cadrului în care urmau să-și facă de cap etc. Apoi a hotărât 
ce compoziţie merge cu care temă, în funcţie de fiecare 
element desenat. Textele actuale au apărut după ce dese-
nele au fost finalizate și s-a ajuns la design.

Ilustraţiile sunt epice. Te pierzi în detalii care pentru 
Sorina sunt precum condimentele: „Într-o ilustrație, 
dacă sunt presărate unde trebuie, dau profunzime și rea-
lism. Datorită lor descoperi ceva nou de fiecare dată când 
răsfoiești ghidul.” A lucrat la el mai bine de 300 de ore, 
timp de o lună jumate. Zece zile îi lua să termine 12 ilus-
traţii în creion (scenografia, conturarea personajelor, 
compoziţia), apoi mai avea nevoie de alte două săptămâni 
pentru colorarea fiecărei ilustrații. A stat aplecată asupra 
hârtiei între trei și șase ore pentru desenul în creion și 
până la zece ore doar pentru a colora o singură planșă. 
Desenul cu Piaţa Romană și cel cu intersecţia i-au luat cel 
mai mult, ambele având undeva între 40 și 50 de persona-
je. „Drum express cu regim de autostradă” este ilustraţia 
preferată din carte și una dintre cele două cu care a câști-
gat concursul pe proiect. Probabil pentru că în perioada 
aia locuia în apropierea strădzii Berzei și trecea zilnic pe 
lângă șanţurile și dărâmăturile din zona halei Matache.

Oricum, crede că ghiduri de genul ăsta vor mai fi și 
sunt bine-venite. Acum stăm prost cu pistele pentru bici-
clete, câinii vagabonzi, toaletele publice defecte, clădirile 
istorice în paragină, bișniţarii de la Romană, însă dezvol-
tarea urbană haotică nu va da greș, va genera mereu of-uri 
noi. Hai cu printul! 
ANDRA OLTEANU
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LOC DE DAT CU CAPUL: MATERIE TOPOLOGICĂ ÎN REȚELE OPTICE
TEXT: W. VINCENT LIU, POVESTIT DE HARRY CHEADLE, ILUSTRAȚIE: KAMRAN SAMIMI

curent chiral. Circulă ca mașinile pe o stradă 
cu sens unic. 

O altă proprietate interesantă și destul de 
surprinzătoare a izolatorilor topologici este 
conductibilitatea întregului sistem, care e 
foarte sensibilă la formă (topologie). Un izo-
lator sau un metal obișnuit este întotdeauna 
un izolator, respectiv un metal, indiferent ce 
formă i-am da. Pe când izolatorul topologic, 
dacă îi dai foii formă de sferă, din cauză că 
sfera nu are margini, se va transforma în-
tr-un izolator perfect, în care curentul nu 
poate circula pe nicăieri. Dacă dăm foii for-
mă de disc, care are margine, sistemul poate 

Explicăm luna aceasta materia topologică în rețele optice, cu ajutorul profesorului de fizică W. Vincent Liu, a cărui lucrare 
„Materie topologică în rețele optice” ne-a interesat foarte mult pentru că vorbea despre materia topologică în rețele optice. 

Gazele atomice reci sunt o nouă formă de 
materie cuantică, un subiect foarte fierbin-
te în cercurile de fizică din ziua de astăzi. 
Primul pas în crearea acestei forme de mate-
rie este răcirea cu laser. Gândiți-vă că laserul 
e o aglomerare de fotoni – fotonii sunt par-
ticule minuscule, iar atomul e o particulă 
gigant. E ca și cum ar fi un vapor imens pe 
mare, care la început se mișcă repede, dar 
dacă e înconjurat de milioane de alte parti-
cule mici, care sunt ca niște pești, acei pești 
îi răpesc vaporului din energia kinetică și 
îl încetinesc.

Al doilea pas al acestui proces este răcirea 
prin evaporare. Ai un fel de cană care ține ato-
mii înăuntru, astfel încât cei reci nu fug, iar 
particulele fierbinți scapă din cană și, în cele 
din urmă, tot sistemul se răcorește. Iar această 
evaporare răcorește mai departe particulele la 
scară nano-Kelvin, care e cea mai mică tem-
peratură pe care oamenii au reușit să o obțină 
până acum. 

Atunci de ce rămân atomii în stare de vapori 
sau de gaz și nu în stare solidă? Atomii rămân 
în stare gazoasă pentru că densitatea e foarte 
mică. Mai mică decât densitatea aerului care 
ne înconjoară.

Acum, termenul de semi-metal a fost folo-
sit pentru a descrie mai multe lucruri diferite. 
Am folosit termenul „semi-metal topologic” 
pentru a ne referi la o stare inedită, care nu e 
nici metal, nici izolator. Această stare e prote-
jată topologic. 

Un izolator topologic are nevoie de ceva 
care să-i facă atomii să se învârtă într-o sin-
gură direcție. În mod normal, în efectul Hall 
cuantic asta se obține prin folosirea unui câmp 
magnetic, dar în cazul de față, particulele sunt 
așezate într-o super rețea cu vârtej dublu, 
iar interacțiunea dintre ele le forțează să se 
alinieze și întregul sistem dezvoltă o rotație 
spontană. Toate particulele se învârt, iar 
această orientare scade nivelul total de ener-
gie. În fizică, acest fenomen e cunoscut sub 
numele de spargere spontană a simetriei. Joacă 
rolul unui câmp magnetic. Și e minunat să vezi 
cum funcționează.

Acesta e un material foarte special, în cea 
mai mare parte izolator (curentul electric nu 
poate pătrunde în sistem), dar în același timp, 
marginea îi e metalică și dă voie curentului să 
circule de-a lungul ei. De exemplu, dacă luăm 
un izolator topologic bazat pe electroni (care 
arată ca o foaie subțire), curentele electronice 
nu pătrund pe această foaie. În schimb, mar-
ginea foii funcționează ca un fir de-a lungul 
căruia circulă curent. În cele mai multe cazuri, 
curentul de pe margine circulă doar într-o 
singură direcție și e cunoscut sub numele de 

conduce curentul electronic datorită margi-
nii metalice. 

Circulația particulelor într-o singură 
direcție e un fenomen remarcabil. În mod 
normal, într-un sistem, particulele se mișcă 
aleatoriu în ambele direcții – imaginați-vă 
un fir uni-dimensional – dar pe marginea 
materialului nostru, totul se mișcă în aceeași 
direcție și nu se produc coliziuni între parti-
cule sau particule mișcându-se haotic. Acest 
sistem are proprietăți foarte diferite de cele 
ale firelor obișnuite. Cum ziceam, fenome-
nul ăsta ar putea avea un mare impact asupra 
științei, în viitor.
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SPEECH DEBELLE
Freedom of Speech
Big Dada

Femeia care a tras cortina peste epoca 
câștigătorilor imprevizibili ai premiilor Mercury 
se întoarce cu un album la fel de lipsit de 

substanță ca primul. Până la capitolele finale, când o 
apucă ambiția și cântă rap despre apocalipsa economică 
pe tema din Assault on Precinct 13. Atunci e fantastică. 
Morala: fă muzică pentru critici și-o să-ți fie bine.
CHEVVY CHELMER

GONJASUFI
MU.ZZ.LE
Warp

Îmi place să cred că, atunci când Gonjasufi scoa-
te un nou album, se plimbă prin deșert ca Jim 

Morrison în filmul Doors a lui Oliver Stone, ținând în mână 
o casetă audio fluorescentă și fumând un joint cât o torță 
olimpică. La fel ca și ultimul album, MU.ZZ.LE sună un 
pic a Portishead cu atac de panică, făcut de un tip care a 
furat sistemul de sunet al unei moschei chiar înainte de a 
fi luat toate drogurile din lume.
EL PEE

LEILA
U&I
Warp

Doamna synth-ului, Leila Arab, a renunțat defi-
nitiv la jointuri și cu noua seriozitate obținută a 

CEL MAI BUN ALBUM AL LUNII: 
KARPOV NOT KASPAROV

MUZICĂ

compus un al patrulea album care e, din fericire, la fel 
de nebunesc ca orice altceva a făcut… Chiar dacă ai 
putea spune că e comercial. Human League la începu-
turi, o picătură de Moroder și un strop de EBM – asta e 
versiunea de muzică pop a Leilei în 2012, o zbenguială 
distopică care te va lăsa amețit și cu vânătăi. Matt 
Sims, cunoscut înainte sub numele de Mount Sims, își 
reduce leșinăturile de tip Bauhaus la jumătate și o ajută 
pe diva din Hampstead să lanseze cel mai coerent al-
bum de până acum. După funk-ul cețos de pe ultimul 
album, U&I e o rafală vicioasă de Rococo.
THEYDON BOIS

KARPOV NOT KASPAROV
Soundtrack for 
a Game of Chess
Local Records

Pentru că niciun joc de șah nu e ca altul, albu-
mul ăsta se va asculta doar o singură dată. 

Început în duet, ca un ping-pong între un sintetizator 
vechi și-un drum machine modern, proiectul ăsta a ră-
mas să fi e compus dintr-un singur jucător. Până să 
se-ntâmple asta, el a fost plimbat printr-o bibliotecă, un 
magazin de pantofi , o frizerie, o bucătărie de restaurant 
și-o clădire care stătea să cadă peste capetele celor 
care căscau urechea la principiile sale aplicate pe viu, 
cu retroproiector și performance de dans contemporan 
anexate. Dar cum șah nu se poate juca de unul singur, 
de-acum încolo jucați voi pe el în propriile sufragerii, 
dacă vă simțiți angoasați. 
ȘI MATUL

V/A
Buzz.ro 2011
Local Records

Problema Bucureștiului este că nu se vede așa 
cum e, de fapt, în capetele oamenilor care locu-

iesc în el. Continuând pe-același principiu, în cluburile 
din București nu se-aude muzică la fel de mișto și de 
diversă pe cât ai șanse să auzi la oameni acasă. Și cum 
nu poți să ajungi pe la toți oamenii ăștia acasă, îmi 

imaginez că există o ecuație ascunsă, care arată la fel 
de glacial ca viitorul de peste 150 de ani încolo. Se-
nvârte pe cheițe bine lustruite, care angrenează sisteme 
de clopoței și coarde translucide în niște sisteme care 
fac blocurile urâte în care locuim să se estompeze acolo 
unde este cazul. Pe deasupra lor circulă mașini zbură-
toare și totul se închide ermetic cu o cupolă de sticlă 
care vibrează. Sau na, cel puțin așa îmi sună mie 
Bucureștiul de pe compilația asta. 
STAU GEANĂ

ITAL
Hive Mind
Planet Mu

Spuneți ce vreți despre house-ul dreamy al lui 
Daniel Martin – McCormick – ce plm? Toți blo-

ggerii s-au îngrămădit să-și dea cu părerea – dar Ital a 
fost cu siguranță unul dintre cele mai distractive chestii 
care au apărut în 2011. Ital’s Theme e 100% grozavă, 
iar Hive Mind arată cât de departe a ajuns tipul în mai 
puțin de un an. În același timp, nu-ți permite să ghicești 
în ce direcție o s-o ia, ar putea face orice și noi am da 
din cap aprobator, cu bucurie, pentru că e o plăcere să-l 
vezi explorând. Jam-urile lungi Floridian Void și Israel 
îmi amintesc de chestiile ciudate pe care le-au scos 
Irdial Discs prin ’90.
LES PANINI

LINDSTRØM
Six Cups of Rebel
Smalltown Supersound

Bine ai venit în anii ’80, Hans-Peter Lindstrøm! 
Te rugăm, pășește în această lume nouă și vei 

întâlni tot felul de tehnologii avansate, cum ar fi sinte-
tizatorul Fairlight, sampler-ul Akai și ansamblul muzical 
Art of Noise. Fiecare dintre ele va avea o influență pro-
fundă asupra noului tău album bombastic, Six Cups of 
Rebel. Dar de ce să te oprești aici? Aruncă niște jazz 
progresiv, jazz fusion și niște muzică cosmică din odise-
ea Planetary din 1982 a lui Adelbert Von Deyen și mai 
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devreme sau mai târziu, ascultătorul se va simți sufocat 
de tapiseria Technicolor a unui ridicol maximalism psi-
hedelic. Să ne păzească Dumnezeu când o să se-apuce 
de techno!
JENNIFER JUPITER

MOORE/MAJEURE
Brainstorm
Temporary Residence

Muzica synth cosmică a revenit pe val atât de în 
forță, încât zilele astea e total acceptabil să 

scoți un album pe a cărui copertă e desenată o mână 
enormă din nisip, care iese din deșert și încearcă să 
înhațe soarele de pe cer. Brainstorm e un album 
împărțit, deși Steve Moore și tipul de la Majeure, AE 
Paterra fac parte din acceași trupă de zombi new-age, 
așa că e vreo diferență de dimensiuni cosmice între ei. 
Pot să spun că combinația de efecte corale și arpegii de 
synth îți face creierul să-ți pulseze. 
EL PEE

GANG COLOURS 
The Keychain Collection
Brownswood

Mai devreme sau mai târziu, tot trebuia să scoa-
tă Gilles Peterson o variantă de dubstep spre 
acid jazz. The Keychain Collection e compus din 

vibrații gen Burial, tempo lent și voci feminine și poate fi 
ușor seducător în doze mici. Dar clapa ușoară și aerul 
general de drăgălășenie îl face să pară per total ca un 
autobuz al iadului în drum spre o vacanță de vară la țară. 
STEVE „SILK” SMOOVE

PHENOMENAL 
HANDCLAP BAND
Form & Control
Tummy Touch

Ultima oară, trupa asta suna ca și cum Flaming 
Lips îl confundaseră pe Dumnezeu cu Norman 

Whitfield (o greșeală care se putea întâmpla oricui, ce-i 
drept). Dar, frate, suntem în 2011, și Handclaps o țin tot 
cu disco, în afară de momentele în care bagă psych-so-
ul, și anume – pe jumate de album. Chiar dacă psych-
soul e cea mai bună muzică făcută vreodată, trupa sună 
mai bine în felul ăsta, cu surorile robot care cântă la 
sincron și dau fiecărei piese un aer dedisco-pe-care-nu-
trebuie-să-dansezi-dacă-n-ai-chef.
TODD PHUTURE

HEY COLOSSUS
Dominant Male
Clan Destine

Când eram în plin divorț de nevastă-mea, 
obișnuiam să mă uit la Threads și să beau o 

sticlă de vin în fiecare noapte pe la ora 3, în timp ce mă 
tăiam, luam cocaină sau plângeam, în funcție de ce zi a 
săptămânii era. Acest EP al trupei britanice de noise-
rock/pig-fuck Hey Colossus e o tocăniță de Silver Apples, 
Butthole Surfers, Prurient și Burial Hex. Bine că n-am 
știut de el pe vremea divorțului, altfel l-aș fi băgat sigur 
în mix și aș fi transformat un ritual terapeutic în ceva 
foarte neplăcut.
DEAD GRANNY

LAMB OF GOD
Resolution 
Roadrunner

S-a întâmplat ceva ciudat cu metalul la răs-
crucea dintre secole. A devenit atât de bun 

încât a început să sune ca dracu’. Erau atât de rete-
zate, încât majoritatea LP-urilor de mainstream 
death și metalcore au început să sune de parcă erau 
făcute în Pro Tools, deși clar nu era cazul. Poate că 
Lamb of God fac metal brutal și direct de mall, dar 
l-au transformat într-o formă de artă. Așa că, dacă 

te-ai săturat de black metal și drone-doom și vrei să 
dai din cap pe niște riffuri nervoase post-Pantera cu 
voci a la Cookie Monster, asta e șansa ta. Acestea 
fiind spuse, două dintre solo-urile de chitară sunt 
complet jenante.
CHRIST NEEDHAM

VOIVOD
To the Death 84
Alternative Tentacles

Ia să vedem… Voivod: trupă de metal cana-
dian unsuros, mare iubitoare de război și de 

umlaut, au scos vreo zece albume de trash distopic 
din 1983 până astăzi, cu membri pe nume „Șarpe” 
sau „Porcu” (decedați între timp). Chiar dacă aceas-
tă colecție de demo-uri de dinaintea debutului or fi 
fost înregistrate cu un casetofon la sala de repetiții, 
sunt piese de hardcore punk gen „Condemned to 
the Gallows” sau „Slaughter In a Grave” care își me-
rită titlurile.
CHARLES HANSON

OF MONTREAL
Paralytic Stalks
Polyvinyl

Ce-l roade pe Kevin Barnes? Ultima oară când 
am intrat pe tărâmul Of Montreal era îmbrăcat 
în pantaloni scurți de piele și ciorapi-plasă, și 

totul era funky, cu mișcări sexy a la Prince și bărbați 
care dansau deghizați în lobsteri. Acum se pare că și-a 
lăsat partea nevrotică să se strecoare în muzică. N-am 
ce să spun mai mult, Paralytic Stalks e pur și simplu 
enervant, de la versurile mult prea elaborate ale lui 
Barnes („I feel you’re provoking me with your fidelity/ 
Your loyalty and affection are somehow a vulpine act of 
hostility” – Malefic Dowery) până la muzica profund 
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derutantă, care se învârte între instrumente kitschoase 
de suflat, film de groază și doom-disco fără nicio rimă 
sau sens. Într-un fel, e destul de impresionant faptul 
că Barnes nu vrea să facă jocul nimănui, dar un lucru 
e sigur: dacă albumul ăsta era al unui prieten de-al 
tău, i-ai sugera cu delicatețe să solicite îndrumare 
unui specialist.
FLORENCE RIDA

SHEARWATER
Animal Joy
Sub Pop

Dacă asta e prima ta întâlnire cu proiectul lui 
Jonathan Meiburg, Shearwater, s-ar putea să 

fii curios dacă nu cumva și-a numit cel de-al optulea 
album după un film olandez pentru adulți care 
conține scene grafice de împreunare a oamenilor cu 
animalele lor. În caz că totuși ai urmărit schimbările 
din cariera lui Meiburg, vei știi că, de fapt, omul e 
îndrăgostit la modul inocent de frumusețile naturii – 
arhipelaguri îmbăiate de soare, stoluri de păsări în 
zbor, chestii d-astea. Bineînțeles că e muzică mult 
prea prețioasă care se ia mult prea în serios, dar Talk-
Talk-ismele lui măturate de vânt te duc în niște locuri 
sterpe și liniștite. 
GIDEON SUITS

BETH JEANS HOUGHTON & 
THE HOOVES OF DESTINY
Yours Truly, Celophane Nose
Mute

Beth Jeans Houghton e o tipă talentată în vâr-
stă de 21 de ani care e pe cale să experimenteze 

marele nenoroc ca fiecare recenzie a albumului ei de 
debut să menționeze faptul că și-a tras-o cu Tony Kiedis 
de la RHCP. Mai puțin această recenzie, care începe cu 
laude sclipitoare aduse rădăcinilor scenei de neo-folk. 
Toți știm ce trebuie să facă Tony, tre’ să i-o dea unei 
tipe care i-ar putea fi fiică, dar e un mare păcat că toți 
proștii sunt preocupați numai de acest aspect. Mai ales 
că BJH are un intelect independent și ager și abilitatea 

de a folosi instrumente ciudate și fragmente 
neobișnuite de melodii cu care le dă peste nas colegilor 
de breaslă contemporani. Nu vă mai băgați nasul în 
viața ei personală și mergeți mai bine să-i scrieți nu-
mele pe un zid.
NORMAN NIEMER

DIAGRAMS
Black Lights
Full Time Hobby

Sam Genders era tipul ăla de la Tunng, care 
erau destul de ok. După ce au început să-și 
piardă popularitatea, Genders a hotărât să-și 

schimbe numele în Diagrams, să-l bage în schemă pe 
Subliminal Kid, producătorul lui Fever Ray, să mai 
renunțe la dulcegării și astfel a ajuns să fie ceva mai 
puțin frenetic și mai ușor de plăcut. Când e bun, e bun, 
n-am ce zice. Când e doar ok, stilul lui devine cam su-
părător. Pe scurt, albumul e numai bun dacă vrei să 
seduci tinere care s-au săturat de folktronic și acum au 
nevoie de ceva situat mai degrabă înspre electro-rock, 
dar totuși cu rădăcini acustice ca să te lase să le 
ajungi în chiloței.
FRANK WANG

FIELD MUSIC
Plumb
Memphis Industries

Care e povestea aia despre diavol, în care 
oamenii îl tot întâlnesc dar niciunul nu-i ține 
minte numele? Există, nu? Sau am inventat-o 

eu acum? În orice caz, tocmai am ascultat albumul 
ăsta de două ori la rând în timp ce beam bere în 
camera mea, iar prima oară când s-a terminat, 
m-am gândit: „Să-mi fut una, am ascultat tot albu-
mul și mi-a trecut prin creier și urechi ca prin sită.” 
După ce l-am ascultat a doua oară, deja nu mai 
țineam minte nici numele trupei. Cred că am rămas 
și infertil.
DAVID FLINCH

TRIBES
Baby 
Island

Tribes: Brother din clasa de mijloc. O trupă care 
era altă trupă, dar n-a ajuns nicăieri, așa că 
s-a gândit mai bine și și-a dat seama că mijlo-

cul anilor ’90 era destul de cool. E ca o întâlnire dintre 
Blur și Oasis. Evident, societatea susține că clasele de 
mijloc au voie să se schimbe, în timp ce clasele munci-
toare sunt obligate legal să-și rămână fidele lor însele, 
așa că Tribes a câștigat de data asta. Nici albumul nu e 
prea rău: un buchet de roți zimțate proaspete sub formă 
de incantații grunge. 
EVA BIL

V/A
Listen, Whitey: 
The Sounds of Black Power
Light in the Attic

Bietul om alb iese cam șifonat din compilația 
asta de track-uri din era puterii negre: hulit 
pentru structura rasistă a societății de către 

Stokely Carmichael și Roy Harper, discreditat de Eldridge 
Cleaver pentru războiul lui Timothy Leary cu drogurile și 
jenat de tributul siropos adus de John și Yoko Angelei 
Davis. Dar nici negrii n-o duc așa de bine, cu prea multă 
poezie de stradă, prea puțin soul și nimic care să te facă 
să vrei să asculți albumul încă o dată. Sunt sigur că 
COINTELPRO ar fi făcut treabă mai bună. 
J.ED THE GROOVER

FRANK TURNER
The Second Three Years
Xtra Miles/Epitaph

Multe se spun despre cum Turner (fost coleg cu 
prințul Harry și educat la Eton, nepot pe partea 
tatălui al omului de afaceri Sir Mark Turner și al 

unui episcop pe partea mamei) a cântat cu Million 
Dead, care erau destul de buni. Ei bine, destul de buni 

CEA MAI BUNĂ COPERTĂ A LUNII: 
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