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Pro Eco-Tur la Muzeul
Naþional de Istorie
La sfârºitul primãverii, Pro Eco-Tur, filiala Bucureºti,
a intrat întâmplãtor în contact, ºi apoi în colaborare, cu
organizaþia Asociaþia Muzeul Jucãriilor — mai multe
amãnunte despre acest ONG în urmãtorul numãr al revistei noastre. Cu ajutorul sponsorilor, au fost achiziþionate afiºe vechi, au fost înrãmate profesional ºi s-au realizat astfel ºase exponate puse la dispoziþia organizaþiei
partenere, AMJ. Astfel, aceste raritãþi — afiºe cinematografice ale unor desene animate româneºti ori strãine din
perioada pre-1989 — se aflã acum expuse în aripa dreaptã
a Muzeului Naþional de Istorie, în sediul central al acestuia, situat în Calea Victoriei, cel puþin pânã la sfârºitul
lunii decembrie a. c. Preºedintele Lucian OANCEA a
declarat: „Dorim o colecþie complexã, care sã expunã
creativitatea româneascã pe cât mai multe continente,
într-un mod unic.”

Alãturi de Reaching Out
ONG-ul Reaching Out este printre cele mai implicate din þara noastrã în sprijinirea victimelor minore ale
traficului transfrontalier de persoane. Organizaþia este
recunoscutã internaþional de la Washington pânã la Sydney. Pro Eco-Tur, filiala Bucureºti, a sprijinit recent centrul din Piteºti al organizaþiei Reaching Out în rezolvarea curentã a problemelor de întreþinere a centrului din
municipiul Piteºti. Cu aceastã ocazie, s-a îmbunãtãþit
biblioteca instituþiei, prin reorganizarea cu ajutorul unui
specialist, ºi a fost îmbogãþitã cu sute de volume donate
din resursele proprii ale organizaþiei din Capitalã. În urma
convorbirilor conducerilor celor douã ONG-uri, s-a decis ca ele sã conlucreze la proiecte complexe în perioada
imediat urmãtoare.

Destinul Animafilm
În urma reuºitelor internaþionale, legenda cinematografiei naþionale, Ion Popescu-Gopo, a pus bazele ºi a
construit studioul Cinematografic Animafilm. Acesta sa nãscut imediat dupã succesul fondatorului sãu la Cannes în 1957. Din pãcate, maestrul imaginilor omuleþului
s-a stins în 1989, iar instituþia a fost afectatã de meandrele tranziþiei. Teoretic existã, practic... are mari dificultãþi. Dar poate nu este momentul sã disparã. Dorim
ca visurile copilãriei sã fie aici... ºi acum. Vom reveni cu
amãnunte legate de acest subiect în numerele noastre
viitoare.
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 Ion Cordoneanu

Jocul de-a politica

M

ichael Lewis scria în 2003 Moneyball: The
Art of Winning an Unfair Game, o carte
despre modul cum o echipã de baseball cu
buget mic a sfidat tot ce se ºtia despre baseball, avându-l ca manager general pe Billy Beane, ºi a schimbat
jocul. Se întâmpla asta în anul 2002, când, pe baza unei
abordãri total diferite, care nu se mai baza pe bani, ci pe
analize ºi statistici, a fost reconstruitã echipa, în condiþiile în care „vedetele“ tocmai plecaserã.
Dupã o serie de 20 victorii consecutive, Billy Beane
ºi Oakland Athletics au ratat finala, dar performanþa lui
a rãmas în istoria acestui joc. Însã nimeni nu reinventeazã acest joc, iar primul care încearcã sã schimbe reguli e
mereu criticat. Pentru cã el ameninþã modul în care „se
fac“ lucrurile.
Acum am ajuns unde voiam sã ajung: cred cã asta e
valabil ºi în politicã. Existã oameni care pur ºi simplu
cred cã ceva e greºit în modul în care „se face“ politica
astãzi în România, ºi aceia sunt percepuþi ca ameninþare
pentru sistem. Un sistem în care banii sunt motorul care
miºcã un angrenaj complex de complicitãþi, dependenþe,
strategii de imagine ºi de campanie, ratinguri, sondaje
(unele aruncate la derutã, altele þinute la secret, pentru
cã altfel ar schimba intenþii de vot, iar 3 % e mult când
tabla e aglomeratã...). Cel mai bine se vede cã politica e
privitã asemenea unui joc în perioada unei campanii electorale. Bun, veþi spune, un politician e mereu în campanie, dar perioada aceea care vine o datã la patru ani ºi
þine douã luni, din momentul în care se anunþã candidaturile ºi pânã la rezultate, este cea mai potrivitã pentru a
reflecta exactitatea afirmaþiei: politica este un joc.
Cele mai bune decizii în viaþã nu se iau bazându-te
pe bani. Evident, nu-i poþi spune asta unui om care abia
îºi plãteºte ratele la bãnci sau nu e sigur dacã mâine va
mai avea un job. Dar, când ai un oraº care nu merge în
direcþia bunã, care se depopuleazã, în care se închid afaceri sau nu vin investitori, e limpede cã aici nu mai este
vorba despre bani, ci despre decizii ºi viziune. ªi, dacã
ele existã ºi se întâmplã asta, atunci sunt greºite. Iar din
jocul „pe bani“ de-a politica, în oraºele unde se întâmplã

cele descrise mai sus, nu câºtigã alegãtorii... ºi trebuie
spus cã sunt oraºe în care locuitorii au trecut prea uºor
peste înfrângerile suferite. Pentru cã jocul de-a politica
l-au jucat alþii, iar ei, cei mulþi, au fost înºelaþi, utilizaþi,
uitaþi ºi... abandonaþi.
Billy Beane înþelesese cã abordarea jocului nu stã doar
în statistici ºi analize. Evident cã ele sunt necesare, dar
jocul înseamnã pasiune, muncã, responsabilitate, dãruire. Cam aºa stau lucrurile ºi în politicã, doar cã aici, cel
care trebuie sã recunoascã potenþialul unui „jucãtor“ este
alegãtorul. El este managerul general al echipei, el decide. Doar cã, în unele comunitãþi, managerul este dezamãgit, înºelat de prea multe ori, utilizat doar din patru în
patru ani, dupã care jocul se joacã dupã aceleaºi reguli,
doar între „jucãtori“. Atunci când cei care voteazã vor
vedea cã fiecare vot are greutatea ºi însemnãtatea lui, se
vor putea schimba regulile jocului. Poate cã acum este
timpul pentru asta! Home run!
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 Ovidiu Petcu

Fântânile de pe ATLANTYKRON

E

ra prin aprilie 1990, se pregãtea ediþia a doua
a taberei de creaþie SF de la Amara, când am
primit un telefon de la Sorin Repanovici: ,,...tabãrã SF pe o insulã pustie... la vreo 20 de kilometri de
Cernavodã... nu tu apã, nu tu mâncare, nu tu acoperiº
deasupra capului, nu tu curent electric... doar corturi,
mâncare din traista personalã, apã cum o da Dumnezeu,
supravieþuire ca în Vietnam!“
Spuneþi, ce putea fi mai tentant?
În orele ºi zilele urmãtoare, cablurile de telefon au
început sã se încingã.
În sãptãmânile urmãtoare, am plãnuit aprovizionarea
ºi am procurat echipamentul necesar.
În ajunul plecãrii am cumpãrat mâncare pentru o sãptãmânã.
În ziua de 22 iulie (parcã 22 era?) navigam spre insulã înghesuiþi în ceva care pe vremuri fusese barcã... ºi
debarcam ca prin minune, teferi ºi cu bagajele întregi.
Am întins corturile.
Am stabilit locurile de vatrã.
Am inventariat hrana ºi apa.
Am stabilit paza de noapte, am verificat lanternele ºi
armele. În afara cuþitelor ºi topoarelor, obligatorii pentru orice cãlãtor în þinuturi necunoscute, mai erau o macetã, o suliþã improvizatã dintr-o baionetã din Primul
Rãzboi Mondial montatã la capãtul unei cozi de mãturã
ºi o praºtie care trãgea cu bile de rulment — arme aduse
de Adrian Ionescu din Bacãu. Acestora li se adãugau
vechea mea pereche de sãbii ºi un arc de lemn de fabricaþie proprie, lung ºi zdravãn, care trãgea sãgeþi cu vârf
de metal prelucrat la strung.
În sfârºit, am explorat insula bucatã cu bucatã. Sorin
avusese dreptate: nu exista vânat, nu exista apã ºi, cât
vedeai cu ochii, niciun „non-stop“.
Ne-am înapoiat la corturi. Am fãcut baie în Dunãre,
am mâncat, am socializat cu câþiva pescari profesioniºti ºi
amatori de vodcã. Nu pãreau agresivi ºi de aceea ne-am
simþit puþin stânjeniþi cã veniserãm… înarmaþi. În anii

urmãtori însã, am aflat pe pielea noastrã cã, dacã armele
s-au dovedit a fi de prisos, vigilenþa a rãmas o necesitate.
Nimeni n-a remarcat dispariþia stelelor. Furtuna a început fãrã avertisment ºi cu hotãrâre. Focurile noastre,
înalte de-un stat de om, aruncau scântei în toate pãrþile
ºi ameninþau sã incendieze pãdurea. În mai puþin de douã
minute, am vãrsat peste ele întreaga rezervã de apã, adãugând apoi în mare grabã ºi apã din Dunãre cu vasele
astfel golite, oricum puþine, ºi abia le-am stins.
Furtuna continua cu furie, zguduind corturile. Apoi a
început ploaia, care a durat, cu pauze ºi reluãri cu tot,
pânã-n zori.
ªi tot pânã-n zori, toþi douãzeci, câþi eram, am rãbdat
de sete.
Dimineaþa, unii au plecat prin pãdure dupã lemne,
alþii au trecut Dunãrea sã aducã apã din Capidava. Eu ºi
Adrian Ionescu am luat-o la pas pe malul drept, în cãutare de noi resurse.
Strãbãteam un teren jos ºi plat, nisipos ca o plajã,
punctat cu aflorimente de stânci sure. În stânga unduia
fluviul, în dreapta malul se înãlþa abrupt ca o falezã.
Ici-colo, din el se scurgeau cu zgârcenie firiºoare de apã
rece ca gheaþa. Adicã apã freaticã. Apã potabilã!
Am interceptat vreo trei asemenea scurgeri mai pricopsite, sãpând pe plajã trei gropi de câte douãzeci-treizeci de litri. Le-am pietruit ºi le-am sleit pânã spre ora
cinci dupã-amiazã, când am constatat cã suntem rupþi de
foame, de obosealã ºi arºi de soare ca naiba. Purtãm ºi
azi urmele acelor arsuri, dar atunci nu ne pãsa: aveam
apã rece ºi bunã în cantitãþi nelimitate ºi la o aruncãturã
de undiþã!
Mi-am fãcut un obicei sã strãbat când ºi când plaja
aceea presãratã cu pietre sure, sã caut rãmãºiþele ,,fântânilor“ de-atunci ºi sã le salut — în numele sefiºtilor însetaþi din prima noapte pe Atlantykron.
(Din volumul Cãlãreþul, mâna, calul,
în curs de apariþie la Editura Pavcon)
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 Traian Bãdulescu

Atlantykron — Poveste fãrã sfârºit

Foto: Tudor Alexandru Panait

Primul deceniu: Începuturile

Î

n mijlocul braþului vechi al Dunãrii, la circa 20
de kilometri nord de Cernavodã, se aflã o insulã a
viitorului aºezatã lângã o cetate anticã. Localnicii o numesc „Inelul de piatrã”. Noi i-am spus Atlantykron ºi a devenit un leagãn al imaginaþiei. Acum douã
milenii, Capidava era un centru sacru al dacilor. Apoi a
fost cetate de graniþã a Imperiului Roman ºi dupã aceea
a celui de Rãsãrit (Bizantin), care, printre alte denumiri,
se numea (ºi, din pãcate, puþini pun în valoare acest adevãr)... România.
Secretul magiei insulei este simplu. Îmbinarea dintre
naturã ºi oameni. Chiar dacã insula (inundabilã în cea

mai mare parte a anului) este veche, iar oamenii au tot
pãºit, cu siguranþã, aici de-a lungul miilor de ani, o nouã
poveste a început acum 31 de ani.
În 1989, avea loc prima debarcare, de recunoaºtere,
pe insulã. Principalii „conchistadori“ au fost jurnalistul
de ºtiinþã Alexandru Mironov, scriitorul Aurel Cãrãºel ºi
liceanul Sorin Repanovici, care a devenit argintul viu ºi
organizatorul principal al taberei. Profesorul Mironov,
impresionat de entuziasmul membrilor cenaclului Atlantis din Cernavodã, înfiinþat de cãtre Aurel Cãrãºel, a propus o nouã tabãrã de varã, cu tematicã SF, în naturã, aºa
cum fuseserã cele din anii ’80, de la Guranda ºi Strunga,
ºi cea de la Amara (organizatã de cenaclul din Slobozia
în 1989 ºi 1990). Sorin Repanovici a propus locaþia — o
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insulã unde mergea la pescuit cu tatãl sãu. Alãturi de cei
trei, au mai fost prezenþi atunci pe insulã Gabriel Grosu,
Simona Vlãdãreanu, Alina Popov, Dodo Niþã ºi Aida
Guºan. Acel ostrov magic i-a captat pe „descãlecãtori“
din primele clipe — o dragoste la prima vedere.
Începând cu urmãtorul an, primul al unei Românii
ieºite din comunism, Atlantykron a început. Poate cã Alexandru Mironov era singurul „visãtor realist“ care îºi
imagina atunci cã ne vom strânge pe acea insulã ºi peste
10, 20 de ani sau mai mult. Restul încã trãiau momentele. În tumultul celor 30 de ani de democraþie ºi societate
deschisã, s-au schimbat multe, au apãrut ºi au dispãrut
tendinþe, mode, evenimente. Au apãrut multe posturi de
TV ºi de radio, internetul, telefonia mobilã. Însã Atlantykron a reflectat, într-un mod ideal ºi constant, an de
an, societatea civilã. Paradoxal, tabãra/ academia s-a redefinit de la an la an, dar a rãmas constantã ca spirit ºi
influenþã.
În 1990 a avut loc prima ediþie, la care circa 30-40 de
participanþi au stat în corturi. Nu exista curent electric.
Erau doar focuri de tabãrã, la care în fiecare searã se
citeau povestiri aduse de acasã sau scrise la faþa locului,
pe participanþi prinzându-i adesea zorii dimineþii. În
1991, a fost prima ediþie modernã. Au existat bac ponton ºi curent electric, au fost invitaþi speciali. Partea literarã a fost coordonatã de scriitorii Romulus Bãrbulescu
ºi George Anania. A fost realizat un film SF cu personaje interpretate de participanþii la Atlantykron, dupã un
scenariu de Ovidiu Petcu ºi prezentat la TVR în cadrul
emisiunii Salut Prieteni a regretatei realizatoare Jeana
Gheorghiu. Regizor a fost tânãrul Nicu Cozma. Tot în
1991, a venit pentru prima datã pe insulã Constantin D.
Pavel, fondator al cenaclului „Planetar“, care, peste ani,
în 2002, avea sã înfiinþeze editura Pavcon, iar în 2016
colecþia de carte SF, publicând zeci de autori români,
dar ºi volume dedicate Atlantykronului. Atunci a fost
ultima manifestare SF importantã la care a participat Dan

Meriºca. În 1992, tabãra a început sã capete caracter internaþional, prin venirea scriitorului italian Roberto Quaglia ºi a secretarului Societãþii Europene de SF, Bridget
Wilkinson. De-a lungul primilor ani, alãturi de cei trei
fondatori, în organizare s-au implicat ºi Mihaela Muraru-Mândrea, fondatoarea Centrului pentru ªtiinþe
Prospective, Creativitate ºi Ficþiune „String“, Monica
Nicolau, Iulia Anania ºi Adrian Bãnuþã.
1993 a marcat definitiv transformarea taberei, prin
intrarea pãrþii de ºtiinþã, adusã de profesorul Florin Munteanu, sosit la acea vreme împreunã cu cenaclul String.
Alãturi de acesta au „aterizat“ pe insulã ºi primele computere, superperformante la acea vreme, 286 ºi 386. A
fost prezentã ºi editura Nemira, prin fondatorul Valentin
Nicolau ºi directorul Vlad T. Popescu. În 1994, au fost
aproape 400 de participanþi, cel mai aglomerat an de pânã
atunci, iar coordonarea pãrþii de creaþie SF i-a revenit
scriitorului Aurel Cãrãºel. Urmãtorii ani au fost caracterizaþi de un echilibru între partea de SF ºi cea de ºtiinþã.
Între timp, pe insulã au venit alþi scriitori strãini de SF,
precum Alain Le Bussy sau legendarul Robert Sheckley.
În 1995, Florin Munteanu a înfiinþat Centrul pentru Studii Complexe ºi a dezvoltat partea de ºtiinþe prospective. A sosit alãturi de el profesorul Pierre de Hillerin, la
acea vreme preºedintele Centrului pentru Studiul Problemelor Sportive, care începe o serie de cursuri captivante despre performanþele sportive ºi umane ºi despre
psihologia sportului.
Aceºti ani au fost marcaþi de deschiderea ºi închiderea cu focuri de artificii, de cenaclurile de noapte la foc
de tabãrã, de lecturile povestirilor premiate pe bacurile
ponton, unde aveau loc majoritatea activitãþilor.
1996 ºi 1997 au fost ani reuºiþi, cu întreceri literare ºi
de arte plastice, cursuri interesante, competiþii. Deºi în
1997 a plouat aproape tot timpul, fiind cel mai inundat
an din istoria de 31 de ani a insulei, a existat o sinergie
mare între participanþi, fiind memorabile serile oferite
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de pasionaþii de chitarã, o performanþã ineditã a unei
balerine pe malul Dunãrii, între sãlcii, competiþii precum simularea unui joc de ºah inedit cu piesele reprezentate de oameni ºi multe altele...
1998 a fost, poate, cel mai critic an. Sorin Repanovici, organizatorul principal al Atlantykronului, de fapt
cel cãruia i se datoreazã longevitatea proiectului, s-a lãsat convins cu greu sã reia eforturile pentru realizarea
taberei. Doar circa 100 de participanþi, ºi a fost cea mai
informalã tabãrã, cu excepþia celei din 1990. Totuºi, a
existat un bac ponton, iar activitãþile au fost numeroase.
ªi cum dupã liniºte vine furtuna... Marea transformare a
Atlantykron-ului — o adevãratã „Pasãre Phoenix“ a evenimentelor cultural-ºtiinþifice — a început în 1999, când
tabãra a fost dedicatã Eclipsei totale de Soare de pe 11
august. În acest an, a sosit pentru prima datã pe insulã,
ca invitat, David Lewis Anderson, la acea vreme preºedintele Centrului pentru Studiul Cãlãtoriilor Temporale
(SUA). În urmãtorii ani, avea sã devinã organizator, îndrãgostindu-se de aceste locuri ºi de efemerii sãi locuitori. Avea sã se implice mult pe partea logisticã ºi avea
sã faciliteze prezenþa multor invitaþi din strãinãtate de-a
lungul timpului.
La finele anilor ’90, au luat amploare cursurile ºi concursurile de artã plasticã, susþinute de cãtre maestrul Aurel
Manole ºi Valentin Ionescu. În 1999, pe insulã a venit
unul dintre cei mai apreciaþi ingineri de sunet ai României, Mihai Manea „Croco“, cel care avea sã dezvolte,
de la an la an, partea de sunet, spectacol ºi lumini a Academiei.
Dacã în anii ’90 Atlantykron era o tabãrã de creaþie
SF, în anii 2000, manifestarea s-a transformat în Academie de Varã multidisciplinarã. Schimbarea a fost fireascã ºi binevenitã, în pas cu vremurile. Atlantykron a fugit
mereu de plafonare ºi s-a reinventat de fiecare datã când
a fost nevoie. Anii ’90 au reprezentat o perioadã boemã,
când tehnologia nu pãtrunsese atât de mult în casele ºi
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în vieþile noastre. Atunci, participanþii la primele ediþii
ale taberei de SF aveau la îndemânã doar un pix ºi o
hârtie pentru a arãta tot ce pot la concursurile zilnice de
prozã, eventual o maºinã de scris. La graficã, foloseau
creioane sau cãrbune pentru a-ºi încerca mâna la concursurile ad-hoc. Programul era la fel de... boem. Marea
majoritate a manifestãrilor se derulau într-un mod liniar.
A fost vremea cenaclurilor de noapte, la foc de tabãrã, ºi
a activitãþilor pânã în zori de zi.

Al doilea deceniu: Dezvoltarea
Noul mileniu a sosit. Marea transformare (începutã,
pas cu pas, cu mai mult timp în urmã) a fost determinatã
de organizarea, pe insulã, a Convenþiei Europene de
Science Fiction din 2001, euROcon. Printre invitaþii de
onoare de atunci s-au numãrat scriitorii Norman Spinrad (la acea vreme, preºedintele Asociaþiei Scriitorilor
Americani [Profesioniºti] de SF ºi Fantasy, deºi este stabilit de mulþi ani la Paris), Joe Haldeman, geneticianul
britanic Jonathan Cowie ºi realizatorul Discovery Channel, Barry Shaverin. Începând cu acel euROcon, Atlantykron a devenit oficial Academie de varã. Partea de ºtiinþã s-a dezvoltat mult, a apãrut conexiunea la internet pe
insulã prin satelit, existau ateliere care se desfãºurau
concomitent. Programul a devenit strict, începe la 9 dimineaþa ºi se terminã imediat dupã 12 noaptea. Organizatorii au ºedinþe zilnice devreme, pentru a coordona
eficient activitãþile. Secolul XXI este spiritual, dar aparþine ºi pragmatismului, iar cine nu se conformeazã, are
de pierdut. Transformarea reflectã metamorfoza societãþii în care trãim.
Inedita Academie, organizatã în naturã ºi departe de
civilizaþia urbanã, a avut mereu ca scop accesul la cunoaºtere al tinerilor ºi reuneºte experþi de talie mondialãºi tehnologie de ultimã generaþie, pe o insulã care are
mai puþin de 1 km2. Aici se desfãºoarã demonstraþii ºtiin-
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þifice ºi cursuri de artã sau de comunicare aºa cum în
nicio ºcoalã actualã nu se predau, participanþii stând pe
iarbã, sub cerul liber, sub stele. Aceastã „ºcoalã fãrã ziduri“ atrage visãtorii, vizionarii, exploratorii lumii de
mâine. Este locul în care arta ºi ºtiinþa s-au împletit natural, generând viziunea unei noi lumi, germenii unei
noi societãþi.
Profesorul Florin Munteanu se implicã din ce în ce
mai mult în organizare prin Centrul pentru Studii Complexe, atrãgând alãturi, începând cu 2001, ºi membrii
Clubului ºtiinþific UNESCO Cygnus din Suceava, care
aduc pe insulã, în premierã, roboþi ºi un telescop performant. Începând de atunci, colþul stâncos al insulei dinspre cetatea Capidava avea sã devinã punct de observaþii astronomice pe timp de noapte.
Primul deceniu al noului mileniu a fost marcat de
dezvoltarea Academiei Atlantykron ca ºcoalã de varã
multidisciplinarã. În fiecare an, începând cu 2002, evenimentul a avut un tricou personalizat ºi un slogan. 2002
— „Aripi pentru viitor“, 2003 — „Privind spre viitor“, 2004 — „Proiectând viitorul“, 2005 — „Construind viitorul“ ºi „Cãpitan la 15 ani“ (100 de ani de
la dispariþia lui Jules Verne), 2006 — „Welcome to
the Future“ („Bine aþi venit în viitor“), 2007 —„Explorând Universul“, 2008 —„Atlantykron—O nouã
generaþie“, 2009 —„Atlantykron — Unde ficþiunea
devine realitate“, 2010 — „Viitorul te ascultã“, 2011
—„Universul din mintea ta“, 2012 — „Viitorul pe care
îl vrem“, 2013 —„Ferestre cãtre viitor“, 2014 — „Ultima frontierã“, 2015 — „Dincolo de frontiere“, 2016
— „Amintiri despre viitor“, 2017 — „Insula viitorului“, 2018 — „Centenarium“, 2019 — „Millennium“,
2020 — „Noi orizonturi“.
Anii 2000 au reunit, în fiecare varã, sute de lectori,
invitaþi, participanþi din România, dar ºi din Statele Unite ale Americii, Republica Moldova, Canada, Italia, Germania, Rusia, Singapore, China ºi Thailanda. Am avut
cursuri ºi ateliere cu tematici diverse, ca: Roboticã ºi

inteligenþã artificialã, Iniþiere în graficã asistatã de computer, ªtiinþa Complexitãþii, Teoria fractalilor ºi a haosului, Energii alternative, Biometrie, Radioamatorism,
Jurnalism, Ecologie, Astronomie ºi astrofizicã, Science
Fiction, Graficã ºi arte vizuale, „Zilele Aventurii“, Advertising, Supravieþuire, Leadership, Tehnica interviului, Planificarea ºi dezvoltarea carierei ori un curs interactiv de turism care a avut drept þintã crearea unui brand
turistic al României.
În 2002, a venit pentru prima datã pe insulã ºi dr.
Teodor Vasile, cunoscut psiholog, care capteazã rapid
participanþii ºi care, de atunci, nu a mai lipsit la nicio
ediþie. Cursurile de autodezvoltare personalã, de iniþiere
în Reiki, de arte marþiale sau meditaþia „Flacãra violet“
sunt câteva dintre darurile sale cãtre aceastã insulã.
Unul dintre organizatorii principali ai Academiei este
Fundaþia World Genesis, fondatã de David Anderson ºi
condusã de acesta, alãturi de Sorin Repanovici. Începând
cu anul 2006, pe insulã a venit Heather Caton, care s-a
implicat constant în gãsirea de noi provocãri pentru participanþii de la Capidava ºi care recent a devenit preºedinta World Genesis.
Anii 2000 au reprezentat ºi reinventarea SF-ului pe
insula. Principala manifestare de gen este, din 2004, „Pãturica rotundã“, o întâlnire zilnicã de dezbateri ºi discuþii aprinse. Iniþiatorul acesteia este gãlãþeanul Lucian
Oancea, care a ºi sponsorizat multe concursuri cu volume SF. Din 2009, existã ºi „Wolf’s Pack“, un cenaclu
activ ºi în restul anului la Bucureºti. Alãturi de Lucian,
un alt moderator este Ovidiu Petcu, unul dintre veteranii
taberei. Printre temele abordate s-au numãrat: „Revistele SF din România“, „Viitorul — cenaclul sau clubul de
SF?“ ori „Esenþialul în SF“. Acest gen literar a fost prezent, de-a lungul anilor, pe insulã, începând cu renumita
editurã Nemira, înfiinþatã de Valentin Nicolau, continuând cu editurile Amaltea ºi Diasfera, fondate de Cristian Cârstoiu, iar din 2016, în forþã, cu editura Pavcon,
coordonatã de Constantin D. Pavel.
SF-ul nu a murit niciodatã pe Atlantykron. Dimpotrivã, aici se trãieºte SF. Iatã câteva imagini sugestive: o
insulã izolatã de civilizaþie, dar pe care se aflã sute de
laptopuri, telefoane mobile ºi alte device-uri, observator
astronomic, scenã, videoproiectoare ºi instalaþii de sunet. Apã, stânci, dar ºi bacuri ponton... Aceste lucruri iau fascinat pe toþi participanþii, fie ei români sau strãini.
O preocupare constantã a organizatorilor este siguranþa participanþilor. An de an, înainte de eveniment, sunt
notificate autoritãþile naþionale ºi locale ale statului: Prefectura Judeþului Constanþa ºi Primãriile celor douã comunitãþi, Cernavodã ºi Topalu, direcþia judeþeanã de sãnãtate, poliþia, împreunã cu care se dispun mãsurile specifice pentru astfel de evenimente ºi se obþin toate autorizaþiile necesare.Timp de 10 zile, 24 de ore pe zi, pe
insulã se aflã o echipã medicalã, personal al Poliþiei de
frontierã precum ºi o firmã privatã de pazã ºi protecþie,
pentru a asigura securitatea deplinã a participanþilor.
Organizatorii ºi toþi cei implicaþi în zona de securitate a
participanþilor comunicã între ei prin sistemul radio cu
circuit închis, pentru a minimiza timpul de intervenþie în
cazul urgenþelor.
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kron ºi au participat la o conferinþã dedicatã relaþiei dintre individ ºi comunitate — „Oraºul Quantic pentru oameni înþelepþi“— dar ºi despre dezvoltarea ºi promovarea turismului dunãrean.

Viitorul

Un film de prezentare al Academiei de Varã Atlantykron, publicat pe YouTube în septembrie 2008, realizat ºi prezentat de David Anderson, a atins un numãr
record pentru un film educaþional în limba românã. Intitulat Exponential Times, filmul a ajuns în prezent la peste 8 milioane de vizualizãri!

Al treilea deceniu: Maturizarea
În 2011, Atlantykron a gãzduit ºi Convenþia naþionalã de SF, Romcon. În 2012, pe insulã a pãºit pentru prima datã Dumitru Dorin Prunariu, primul ºi deocamdatã
unicul cosmonaut al României. Tot în acest an, au început videoconferinþele interactive cu doi specialiºti de la
Jet Propulsion Laboratory (NASA), Ravi Prakash ºi
Erisa K. Stilley, prima fiind despre misiunea marþianã
Curiosity. Aceste dialoguri cu NASA au devenit tradiþie
ºi au atras atenþia maximã atât a participanþilor, cât ºi a
mass-media.
În 2014, echipa Atlantykron a organizat, în parteneriat cu Innovation Travel ºi cu Autoritatea Naþionalã pentru Turism, conferinþa „Dunãrea, comoara turisticã a
României“, care a reunit peste 300 de participanþi ºi invitaþi. În ziua evenimentului, naistul Nicolae Voiculeþ a
susþinut un concert memorabil.
A devenit tradiþie din 2012 ca organizatorii ºi invitaþii Atlantykron sã se reuneascã la finele fiecãrui an, înainte de Crãciun, pentru a schimba amintiri, impresii, idei
ºi pentru a pune la cale ediþia urmãtoare.
De-a lungul timpului, au fost pe insulã, ºi nu vor mai
reveni, Harald Alexandrescu, Ion Hobana, Paul Rosner,
Viorel Lazãr, Mihail Grãmescu, ªtefan Ghidoveanu, Ioan
Gyuri Pascu, Arina Prunariu ºi alþii. Aºa cã, în 2015, organizatorii au hotãrât sã genereze o ocazie optimistã de
a ne revedea cu toþii, chiar dacã în mediul urban. Evenimentul „Prietenii Atlantykron“ a fost organizat, pe 26
februarie 2015, la Restaurantul ºi Teatrul Elisabeta. Aºa
cum spunea ºi Sorin Repanovici: Anii trec, generaþiile
trec ºi este o bucurie sã ne revedem cu toþii la bine, ºi în
afara taberei.
În 2017, 30 de jurnaliºti, bloggeri ºi agenþi de turism,
din România ºi din strãinãtate, veniþi sã descopere potenþialul turistic al regiunii Cernavodã în weekend-ul 2830 iulie, în cadrul „Festivalului Dunãrii“, eveniment organizat de Innovation Travel ºi de Primãria oraºului Cernavodã, au asistat la deschiderea Academiei Atlanty-

De-a lungul timpului, pe aceastã insulã au trecut probabil 10.000 de invitaþi, participanþi, organizatori. Printre cei mai importanþi ani ai Atlantykron s-au numãrat
1999, când ediþia a fost dedicatã Eclipsei totale de soare,
2001, când insula a gãzduit Eurocon-ul, Convenþia Europeanã de Science Fiction, 2014, când Academia a aniversat 25 de ani de existenþã, 2019, când Academia a
aniversat 30 de ani de existenþã ºi crucialul an 2020, primul an în care Academia a fost organizatã doar în spaþiul virtual, din cauza pandemiei Covid-19.
Amintesc cã, începând cu 1995, Atlantykron a avut,
aproape în fiecare an, o revistã dedicatã, care era tipãritã
în câteva zeci de exemplare, dar distribuitã apoi pe dischete, CD-uri, respectiv online, în funcþie de perioadã.
Printre coordonatorii revistei s-au numãrat, de-a lungul
timpului, Mara Popa, Marian Irimia, Aurel Cãrãºel, Traian Bãdulescu, Adrian Bãnuþã, Adina Stoicescu ºi Ion
Gabriel Puºcã-Lupiºor. De asemenea, existã ºi un Radio
Atlantykron, al cãrui fondator a fost în 1992 ªtefan Ghidoveanu, traducãtor ºi realizatorul emisiunii Exploratorii lumii de mâine, difuzatã de Radio România.
Academia Atlantykron a gãzduit de-a lungul anilor
numeroase personalitãþi, alãturi de cei menþionaþi deja
fiind de remarcat Vlad Alexandrescu, Cristian Presurã,
Cristian Greþcu, Radu Dop, Alexandru Ecovoiu, Gheorghe Fodoreanu (ANAT), Peter Moon, Corneliu Chiºu,
Dan Farcaº, Leon Zãgrean, Guy Djoken, Chan Chow
Wah, Randy Gordon, Florian Colceag, Dan Lucas, Alina Sorescu, formaþia Barock.
În toþi acesti ani, o serie de publicaþii ºi de volume au
fost dedicate Atlantykron. Revistele Anticipaþia, Jurnalul SF, ANAT Media ºi Zin au avut numere speciale ori
materiale ample. Almanahul Anticipaþia a avut o ediþie
specialã în 2014, dedicatã celor 25 de ani de Atlantykron ºi lansatã pe insulã. În 2001, David Anderson a realizat, prin Fundaþia World Genesis, alãturi de Mihnea
Muraru-Mândrea ºi de Roxana Sava, volumul EnigmaTec – provocãri ale minþii. 101 enigme ale misterioasei
Insule Atlantykron. Anul 2017 a adus, prin editura Pavcon, antologia Înstelatul Atlantykron, realizatã de Alexandru Mironov, Aurel Cãrãºel ºi Sorin Repanovici, iar
în 2019, aceeaºi editurã a lansat monografia Atlantykron. Lunga varã fierbinte, al cãrei autor este scriitorul
Aurel Cãrãºel.
Atlantykron a fost consemnat în alte sute, sau poate
chiar mii, de articole în presa naþionalã ºi internaþionalã
ºi în zeci de reportaje radio ºi TV. Mulþi jurnaliºti, mulþi
oameni de litere, mulþi oameni de ºtiinþã, mulþi prieteni
comuni ºtiu ce înseamnã Atlantykron, deºi nu au fost
acolo. În anii ’90, poate ºi la începutul anilor 2000, unii
spuneau, când se gândeau la ce se întâmplã pe insulã, în
necunoºtinþã de cauzã: „locul unde se strâng ciudaþii ãia
cu OZN-urile ºi cu SF-ul lor“. Acum percepþia s-a schimbat radical. Majoritatea spun: „acolo e ceva deosebit, se
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strâng elite, oamenii de acolo chiar prevãd viitorul“. Mulþi
pãrinþi doresc sã-ºi aducã, pe viitor, copiii pe insulã. Percepþia din prezent este normalã. Dupã cum spuneam,
acum trãim SF. Au apãrut internetul, smartphone-urile,
cursurile online. Au fost descoperite exoplanete. Roverele ajung unul dupã altul pe Marte. Avem o pandemie
care a blocat lumea, dar nu civilizaþia. Comunicarea interumanã suferã transformãri radicale. Aspecte cu care
noi, atlantykronienii, suntem obiºnuiþi sau pe care le-am
anticipat cu mult timp în urmã. Aºa cã unde sunt acei
„visãtori“? De fapt, nu mai suntem „ciudaþi“, pentru cã
mulþi oameni îºi dau seama cã lumea în sine a devenit
„ciudatã“.
Atlantykron nu te schimbã imediat. Aºa cum suntem
noi, românii, uneori cârcotaºi, ne putem întreba: ce ne-a
adus ºi ce ne aduce Atlantykron? Mergem acolo doar sã
asistãm la conferinþe în iarbã, sã cunoaºtem lume ºi sã
ne distrãm? Ei bine, cred cã Atlantykron aduce mult.
Pentru unii, tot! A schimbat generaþii. ªi la propriu, ºi la
figurat.
ªi cã tot vorbim de generaþii, alãturi de Sorin Repanovici, Cristian Panfilov, Nicolae Dobre sau Gabriel
Grosu pe partea de logisticã, în ultimii 10 ani s-au implicat foarte mult medicii Radu Berca ºi Geo Bobârnac,
IT-iºtii Bogdan Cismariu ºi Bogdan Ioan, Mihai Gabriel,
Alex Calinciuc, Adrian Dedu (fotograful oficial din ultimii ani), ca sã amintesc doar câteva nume. Tradiþia revistei este continuatã de cotidianul coordonat de Adina
Stoicescu ºi Ion Gabriel Puºcã-Lupiºor (Asociaþia Adsum). ªi vine urmãtorul val, pentru cã o parte dintre copiii insulei se implicã în organizare. Amintesc aici de
Gabriela ºi Cristina Repanovici, Mihaela Oprea, Noel
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Theodora ºi Dorlin Alessandra Vasile, Henri de Hillerin,
Mihnea Grosu, Teodor Grosu, Vicenþiu Grosu...
Este dificil sã amintesc toþi organizatorii, instructorii
ºi lectorii care au depus eforturi pentru continuitatea fenomenului Atlantykron. Cert este cã îi gãsiþi pe toþi pe
site-ul evenimentului, www.atlantykron.org.
A venit pandemia Covid-19, care ne-a afectat global.
Alexandru Mironov mutase de prin anul 2000 orizontul
de aºteptare cãtre un alt an-simbol: 2020. Acesta este un
an de reflecþie ºi de încercãri, care ne va reconfigura viitorul. Sperând cã vom avea ce învãþãminte sã tragem
din acest an-reper, aºteptãm un Atlantykron normal în
curând. O Academie de varã dincolo de maturizare, care
se va reinventa ºi va renaºte, cu siguranþã, ca de obicei.
În acest an am descoperit ºi importanþa Atlantykronului
virtual. Cred cã ar fi bine ca înainte, respectiv dupã Atlantykronul insular, sã sãdim seminþele discuþiilor de pe
insulã, respectiv sã tragem concluziile, într-un cadru virtual. Ediþia virtualã din acest an s-a bucurat de succes, în
ceea ce priveºte ideile dezbãtute, numãrul de invitaþi ºi
de participanþi ºi implicarea organizatorilor. Din pãcate,
ne-a lipsit insula ºi empatia comunicãrii faþã în faþã. Oricum, pe tot parcursul lunii august, zeci de nostalgici ai
insulei ºi-au instalat independent corturile, încercând sã
retrãiascã atmosfera. A fost chiar frumos, dacã ne gândim cã, în paralel cu virtualul, zeci de atlantykronieni au
þinut sus ºi stindardul realului.
Sunt sigur cã ºi dacã nu vom mai fi noi (iar un organizator implicat ºi dedicat precum Sorin Repanovici este
greu de gãsit), copiii ºi copiii copiilor noºtri vor continua povestea. Pentru cã Atlantykron este o poveste fãrã
sfârºit...
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 Alexandru Mironov

Alergãtorul De Cursã Lungã
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-am cunoscut ca adolescent capabil sã organizeze deplasãrile „cãrãºeilor“, transformându-le în aventuri fabuloase pentru viaþa lor de
elevi. Se duceau tooocmai la Iaºi sau la Bucureºti sau la
Craiova, cãlãtoreau claie peste grãmadã, înghesuiþi într-un compartiment de tren, o clasã întreagã a profesorului lor, Aurel Cãrãºel, în ziua urmãtoare aveau sã se întâlneascã cu scriitori adevãraþi ºi cenacliºti feroce ºi sã
deschidã cãrþi ºi reviste ce aveau sã le cânte poezia computerelor, a roboþilor ºi a astronavelor îndreptându-se spre
Marte sau Venus, sau alte sisteme solare, sau alte galaxii... Pe Sorin Repanovici n-aveai cum sã nu-l observi,
sãrea în ochi, un puºti dezgheþat, politicos, bine crescut
ºi, cum se ºi cuvine, debordând de vise. Ba chiar de vise
pe care, în subconºtient, plãnuia sã le ºi îndeplineascã.
Instinctul meu de educator constructor de oameni m-a
fãcut sã rãmân cu ochii pe el, sã-l urmãresc cum creºte,
cum se înalþã ºi în admiraþia colegilor, dar ºi în consideraþia dascãlilor lui, pãtrunzând biniºor chiar în intimitatea greilor fandomului — ceea ce s-a întâmplat mai ales
dupã ce „cãrãºeii“ s-au declarat „atlantykron-iºti“ºi s-au
apucat sã-ºi întemeieze un regat pentru visele lor, o insuliþã pe Dunãre. Insuliþa s-a dezvoltat, transformân-du-se în „Academie“ sub ochii ºi cu participarea
membrilor fandomului SF, crescând în importanþã odatã
cu statura adolescentului, apoi a tânãrului, apoi a omului
responsabil care a devenit Sorin Repanovici. O întâmplare specialã mi-a întãrit convingerea cã se poate conta
pe el. Prin 1993-1994, ocupant al fotoliului de ministru
al MTS, mi-a venit ideea lansãrii spre lume a copiilor ºi
tinerilor de valoare pe care îi avea þara; asta se întâmpla
într-o perioadã în care, mai ales din cauza mineriadelor
ºi a Pieþei Universitãþii, þara ne era pur ºi simplu persecutatã pe plan internaþional, aºa cã am hotãrât sã trimit la
Consiliul Europei, în chiar ziua în care se discuta primirea României în organismul european, un comando de
premianþi, 250 de olimpici la toate disciplinele ºcolare.
Pentru organizare, dupã ce am fost amânat, de fapt refuzat politicos de colegii de la protocol ºi de MAE, mi-a
venit ideea sã caut sprijin la tinerii din cenaclurile SF,
i-am convocat la minister pe Sorin Repanovici, pe Cãtãlin Grosu ºi pe alþi câþiva ºi le-am dat sarcinã sã realizeze
imposibilul, adicã, pe-(foarte)-repede-înainte: sã obþinã
de la Ministerul Educaþiei listele cu câºtigãtorii olimpiadelor ºcolare, sã-i gãseascã pe elevi care de pe unde erau,
sã le facã paºapoarte ºi sã le obþinã vize de transfer pentru toate þãrile pânã la Londra. Iar junii proaspãt angajaþi,
tocmai pentru cã li se spusese cã „nu se poate“, chiar au
realizat, într-o singurã lunã, imposibilul, astfel cã cinci
autocare cu 250 de copii ºi adolescenþi români frumoºi ºi
deºtepþi au ajuns la Strasbourg ºi au irumpt în hemiciclu
taman la momentul potrivit, când lucrãrile stãteau sã înceapã. Violonistul Alexandru Tomescu, atunci proapãt

laureat al concursului naþional de vioarã, a interpretat
Imnul Europei, câºtigãtorii olimpiadelor la limbile francezã ºi englezã ºi-au þinut discursurile în acele limbi,
amfiteatrul se umpluse, lumea largã i-a aplaudat, politica
externã româneascã marcase un adevãrat triumf. Dupã
aceea, „Cãlãtoriile premianþilor“ au intrat în rutinã, pe
Sorin l-am angajat ca „protocolist“ la minister, îl urmãream cum creºtea ºi se dezvolta, chiar începusem sã cred
cã, într-un viitor politic pe care mi se pãrea cã îl pot influenþa, ca fost Consilier Prezidenþial ºi fost membru al
Guvernului, voi reuºi sã-l impun pe eºichierul politic. Era
numai bun de demnitar în Ministerul Tineretului ºi Sportului ºi, chiar dacã istoria anilor ce au urmat a curs altfel,
intuiþia mea a rãmas corectã, pentru cã Repa, cum îi spun
toþi prietenii, s-a dovedit un luptãtor de rasã, tenace, imaginativ ºi, mai ales, capabil de empatie. Marea lui realizare este acest experiment unic — nu exagerez — în ºcoala lumii, care se numeºte Atlantykron, insuliþa academie
de varã unde literatura, artele, ºtiinþele sunt gustate, an
de an, de tineri de toate vârstele — acþiunea, profund
originalã, a împlinit 30 de ediþii neîntrerupte, în anul
Covid, fireºte, am luat vacanþã forþatã (trebuia sã-l fi vãzut pe Sorin cum suferã, deºi a organizat totuºi, pe parcursul mai multor zile, o ediþie on line, cu participanþi
din lumea întreagã). Dar nu mã îndoiesc cã fenomenala
aventurã va continua. La urma urmei, ªcoala este obligatã sã se schimbe; ºcoala româneascã, ºcoala lumii, de
ce nu am lua ca reper fenomenul Atlantykron?
Societatea l-a apreciat ºi l-a aplaudat permanent pe
luptãtor. Nãstruºnicul adolescent din anii ’80 este, de
câþiva ani, Cetãþean de Onoare al urbei natale, Cernavodã. În Capidava, localitatea înecatã în praf de lângã vechea cetate, s-au deschis câteva pensiuni tocmai pentru
participanþii mai puþin zglobii la tabãra insularã Atlantykron. Aºa cã mai tânãrului meu prieten i se potriveºte
perfect versul lui Octavian Goga: „ªi m-am trezit cã-mi
spune satul Dumneata...”.
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 Adela Ghidoveanu

M

De ce iubim Atlantykron?

-am nãscut în acelaºi an
în care a avut loc prima
ediþie a Academiei de
Varã Atlantykron. Avem aceeaºi vârstã, dar Atlantykron pare sã nu oboseascã ºi sã nu cunoascã ce înseamnã
trecerea timpului.
Atlantykron e un loc mitic, unde
timpul se opreºte, unde se întâlnesc
sufletele rãtãcite, boeme ºi dornice de visare, laolaltã cu
sufletele dornice de cunoaºtere, de explorare ºi de desluºire a misterelor Universului, cum altfel, decât prin
ºtiinþã. E un loc unde poþi interacþiona cu oameni de ºtiinþã, scriitori, jurnaliºti, ingineri ºi profesioniºti din foarte
multe domenii ºi din arii total diferite. Însã cel mai mult
cunoºti oameni, omul din spatele fiecãrei profesii, aºa
cum nu ai ocazia altundeva.
Pot sã spun cã am crescut odatã cu Atlantykron, unele dintre primele mele amintiri fiind de pe aceastã insulã
pustie, minunatã, ruptã parcã de lume, care a prins viaþã
tot mai mult de la an la an. Îmi aduc aminte cum mama ºi
tata mã lãsau în grija prietenilor lor sã explorez insula ºi
natura, atunci când tata avea de pregãtit programele de
science-fiction sau de radio pe care le gãzduia pe insulã.
Sau de nopþile în care trebuia sã mã culc, dar eu eram
fascinatã de miºcãrile ondulate ale bacului la miez de
noapte, când totul se zguduia sub paºii de dans ai oamenilor veseli pe care tata îi trezea la viaþã cu celebra discotecã de pe bac. Eram micã, aveam trei ani, dar ºi acum
tresar când aud What is Love al lui Haddaway, iar primul
lucru care îmi vine în minte sunt acele seri minunate, la
care am fost martor tãcut.
Unul dintre farmecele acestei tabere de varã este cã
în fiecare an te întorci câºtigat, mai bogat în experienþe
ºi, mai ales, cu o dorinþã arzãtoare de a reveni neapãrat
anul urmãtor. Timp de zece zile, mica insuliþã de lângã
ruinele cetãþii antice Capidava, din apropiere de Cernavodã, devine centrul Pãmântului pentru sute de oameni
de pe tot globul, ce se reunesc pentru a participa la
atelierele ºi conferinþele organizate, pentru a socializa,
pentru a bea o bere cu prietenii pe care, poate, în restul
anului nu apucã sã-i vadã, pentru a fi ei înºiºi, trãind
pasiunea cea mai mare: dragostea pentru science fiction.
Ce m-a uimit la tatãl meu, ºi ulterior am descoperit
cã este valabil pentru majoritatea fandomului, este cã
pasiunea pentru acest tip de literaturã depãºea anumite
bariere, este o dragoste purã pentru un gen literar care te
face sã explorezi un infinit de lumi ºi de universuri posibile, dar care oferã ºi teme mari de gândire. Cumva, mia insuflat-o ºi mie, eu fiind mai atrasã de un SF filosofic,
în stilul lui Philip K. Dick, autorul preferat al tatãlui meu.
Pentru mine, Atlantykron face parte din „familie“, este
locul unde am copilãrit, am crescut, m-am maturizat ºi

mi-am descoperit o parte din pasiuni. Un loc unde am
revenit cu drag de fiecare datã, unde am strâns unele din
cele mai frumoase amintiri ºi unde am fost mereu o rãsfãþatã, dupã ce am primit porecla de „copilul SF“. Aici
am stat nopþi la rând ºi am privit cerul acoperit de un
covor de stele, mi-am pus zeci de dorinþe urmãrind ultimele clipe ale stelelor cãzãtoare, aici m-am chinuit o
sãptãmânã sã învãþ sã îmi scriu numele în japonezã, am
fost fascinatã de teoriile ºtiinþifice care mi-au deschis
mintea, am legat prietenii frumoase, am avut discuþii filosofice despre viaþã la ceas târziu sau am dansat pânã
dimineaþã.
Zilele erau pentru ºtiinþa creierului, nopþile erau hranã pentru suflet. Dacã ziua te puteai bucura de ateliere
despre roboticã, inginerie spaþialã, inteligenþã artificialã, teoria complexitãþii, astrofizicã, graficã, arte vizuale
sau instrumente muzicale, seara te puteai delecta cu focuri de tabãrã sau cu atelierul de astronomie, care devenea regele insulei — toatã lumea voia sã exploreze cerul
prin lentila micã a telescopului — ºi care îþi lãrgea atât
de mult orizontul de cunoaºtere. Ai 24 de ore în care nu
te poþi plictisi, în care gãseºti continuu ceva de fãcut, de
explorat ºi de învãþat, totul într-un mod plãcut, relaxant
ºi distractiv.
Un lucru e sigur: nu am cunoscut niciodatã un om
care sã vinã pentru prima datã pe Atlantykron ºi sã nu-ºi
doreascã sã revinã anul urmãtor. Este farmecul acestui
loc special, peste care organizatorii ºi oamenii dedicaþi
care se implicã mereu, pentru ca aceastã tabãrã sã poatã
avea loc an de an, reuºesc sã arunce o mantie magicã ce
înconjoarã micuþa noastrã insuliþã de pe malul Dunãrii.
Oricine ar trebui sã vinã mãcar o datã la Atlantykron,
garantez cã o sã plece acasã mai bogat, atât uman, cât ºi
intelectual, dupã întâlnirea cu personalitãþi de renume,
de la care are ocazia sã înveþe lucruri extraordinare, fie
la o bere, fie în cadrul atelierelor dedicate.
Atlantykron este un loc cu o personalitate proprie, o
insulã a viitorului, aºa cum a fost numitã de fanii înrãiþi,
care nu rateazã nicio ediþie. Pe Atlantykron, timpul ºi
spaþiul se dilatã, iar pentru zece zile, sute de oameni sunt
prinºi în propriul lor univers, de unde nimeni nu ar mai
pleca... Noi suntem trecãtori, însã Atlantykron va dãinui
pentru totdeauna.
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 Roxana Dascalu

C

u trei ani în urmã, m-am stabilit în Rivel, un
sat de 206 locuitori din Franþa profundã, din
Pirinei, aproape de graniþa cu Spania ºi An-

dorra.
Am lãsat în urmã Bucureºtiul ºi o viaþã în care proiectele civice fãceau parte din activitatea mea cotidianã,
pe lângã profesia de bazã, de jurnalist.
Nu ºtiam dacã, ºi cum, mã voi adapta vieþii din Franþa, la þarã, departe de agitaþia marilor aglomeraþii urbane, cu tot ce e bun ºi rãu în asta. Studiul îndelungat ºi
atracþia faþã de limba, literatura, arta ºi civilizaþia francezã m-au ajutat enorm.
În satul nostru, cãci de acum îi pot spune al nostru,
am aderat la o asociaþie comunitarã nou-creatã, Rivel
per Totis, (în occitanã, Rivel pentru toþi). Printre membri
sunt francezi de baºtinã, dar ºi englezi ºi alþi anglofoni
care s-au stabilit aici, atraºi de frumuseþea locurilor ºi de
stilul de viaþã, acel art de vivre specific francezilor, ºi de
clima blândã din Franþa meridionalã.
Deºi numãrã puþin peste 200 de locuitori, cifrã care
mai mult decât se dubleazã pe timpul verii cu cei veniþi
sã îºi petreacã vacanþele aici, satul are douã asociaþii:
una care se ocupã mai ales de patrimoniu, iar cealaltã,
de calitatea vieþii comunitare.
Asociaþia Rivel Patrimoniu a strâns fonduri semnificative ºi a restaurat frumoasa capelã Sainte Cecile, veche din secolul al XIII-lea, care gãzduieºte anual mai
ales concerte de muzicã clasicã. Anul acesta, pe vreme
de pandemie, s-a organizat un concert ad-hoc al membrilor asociaþiei cu înclinaþii muzicale în faþa capelei.

Foto: Alan Boscolo Bignell

Foto: Katie Hinde

un sat
sat francez
francez cu
cu douã
douã asociaþii
asociaþii
Rivel,
Rivel, un
active pe
pe timp
timp de
de pandemie
pandemie
active

Rivel per Totis ºi-a început activitãþile în era coronavirus. Nimeni nu bãnuia ce ne aºteaptã cu pandemia, dar
ne-am adaptat la situaþie. Sunt mai uºor de controlat lucrurile într-o comunitate micã, ruralã, decât în marile
centre urbane.
În ciuda pandemiei ºi respectând mãsurile de distanþare socialã, în fiecare luni dupã-amiaza, când se mai
rãcoreºte vremea, se strânge un numãr mic, dar semnificativ, de localnici la Art Cafe, în faþa sediului asociaþiei,
pentru audiþii muzicale sau discuþii legate de artã, de pildã, ca prilej de socializare ºi de mai bunã cunoaºtere a
membrilor comunitãþii noastre.
Ne gândim deja la ce ºi cum vom face în timpul iernii, când activitãþile se vor muta în interior. În Aude, departamentul în care se aflã satul nostru, autoritãþile au
decretat obligativitatea portului mãºtii în cazul întâlnirilor de mai mult de 10 persoane.
Voi reveni, sper, cu detalii în numerele viitoare ale
revistei.
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 Lucian Suciu

Covid-19 – Boala cu mirosul fricii

S

unt unul dintre românii care au fost infectaþi
cu noul virus Covid-19. Am trecut prin aceastã
experienþã uºor, probabil ca mulþi alþii. Nu toþi
au avut acelaºi noroc. Unii dintre noi au pierdut în lupta
cu acest virus mutagen. Pentru ei, 2020 a început cu
bucurie ºi speranþã, dar s-a dovedit anul fatal.
Dacã v-ar spune cineva cã anul în curs e ultimul an
al vieþii voastre, ce aþi face? Probabil cã aþi râde ºi aþi
brava. Aºa cum se întâmplã acum cu cei care nu vor sã
se supunã regulilor de protecþie individualã.
Am procedat eu altfel? Deºi am luat boala foarte în
serios, urmãrind evoluþia sa cu îngrijorare, nu am fost
foarte înspãimântat. Mesajele de început au fost
ambigue. Cu toþii ne amintim de începutul pandemiei în
spaþiul european, în SUA ºi în România. Mesajele se
suprapuneau zilnic. „Masca este o prostie.“ „Boala îi
afecteazã doar pe cei în vârstã.“ „Tinerii nici nu au simptome.“ Aºa încât, conformându-mã mesajelor mainstream, nu mi-am fãcut prea multe griji.
ªi a venit ziua în care am simþit cã nu mi-e bine.
Febrã ºi tuse uºoarã, seacã, în luna iulie. Nu am stat pe
gânduri, am mers la spitalul judeþean pentru a mã testa.
Primul gând a fost sã fiu sigur cã nu am „Covid“. Mã
aºtepta o surprizã. Atunci m-a izbit noua realitate. La
orele 3.00 a.m., mã îmbarcam într-o ambulanþã, cu o sacoºã în care înghesuisem schimburi ºi articole de igienã. Deºi nu poate fi înghesuitã într-o sacoºã, mai duceam cu mine ºi teama. Dintr-odatã, boala nu mai era o
realitate virtualã.
Mi-am dat seama atunci cât de mult a lucrat subconºtientul. Cât de mult au contat zecile de mesaje din media. Teama se cuibãrise în minte. Pentru cã, înainte de
boala fizicã, eu, ºi probabil ºi voi, am fost infectaþi cu
teamã. Mesajele. Carantina. Masca de protecþie. Noile
reguli de la supermarket, de la piaþã. Mesajele. Ameninþãrile guvernamentale. Amenzile vehiculate în media,
care depãºesc cu mult un venit mediu. ªcoala on-line.
Mesajele.
Despre aceste mesaje, transmise unidirecþional, patetic-ameninþãtoare, pre-apocaliptice, emotiv-iraþionale,
nu trebuie sã mai vorbesc. Eu, cetãþeanul, sunt un inconºtient care trebuie condus în permanenþã pe calea spre
mântuire. Autoritatea statului ºtie cã eu nu pot sã gândesc, deci mã asalteazã continuu, pânã la revoltã ºi dincolo de ea, pentru a mã educa, dar mai ales pentru a mã
înspãimânta. Nu existã raþiune, ci doar speranþã. Însã
eu, cetãþeanul inconºtient de urmãrile îngrozitoare ale
faptelor mele, refuz sã mã supun necondiþionat autoritãþilor. Nu port masca-botniþã. Deci, din cauza mea vor
exista consecinþele apocaliptice. Din cauza mea, speranþa
moare.
Despre boala în sine nu sunt multe de spus. Febra a
cedat în a treia zi, dar a rãmas o stare de ameþealã. Tusea

Foto: Lucian Suciu

a tot þinut. Aproape o lunã. A doua zi de boalã a debutat
cu dureri de spate, care nu mã lãsau sã dorm. Cu ajutorul
calmantelor, au dispãrut. Cam în a cincea zi, mi-a dispãrut mirosul. Dãdeam cu spray deodorant în capacul recipientului, îmi bãgam nasul în acel capac ºi... respiram
aer curat de munte. Abia în patru-cinci zile am început
sã disting din nou mirosurile.
Las la urmã contagiozitatea. E ca un pârjol. Seara
aceleiaºi zile l-a adus în acelaºi salon pe tata-socru. Se
simþea rãu de douã zile, ºi când a aflat de surpriza mea, a
mers sã se testeze. Om în vârstã de 80 de ani, þinut în
soare lângã un cort în care toþi sunt mascaþi, fãrã apã, de
dimineaþã de la 10 pânã seara la 10, când a intrat în salon epuizat. La 5-6 zile, a sosit în secþie ºi mama-soacrã.
Soþia ºi copiii, aflaþi în izolare, au manifestat simptomele de Covid. Soþia a avut chiar un episod febril. Însã opþiunea spitalizãrii pentru ea ieºea din calcul. Trebuia
sã rãmânã acasã, pentru a supraveghea copiii, pe care nu
mai aveam cu cine sã îi lãsãm. Statul te interneazã chiar
ºi cu forþa, dar soluþii sociale nu pune la dispoziþie. Iatã
o altã teamã, pe care nici nu ºtiam cã o avem. Ce era de
fãcut cu cei mici dacã soþia s-ar fi simþit mai rãu?
Un paragraf aparte îl dedic personalului medical. Am
interacþionat timp de douã sãptãmâni doar cu niºte siluete din care nu se distingeau decât ochii. Am ajuns sã
înþeleg cât de mult conteazã pentru civilizaþiile arabe
hijab-ul. Când nici zâmbetul nu îl poþi distinge la interlocutori, doar sclipirea ochilor mai rãmâne ca formã de
comunicare non-verbalã. Voi þine minte pentru mult timp
ochii personalului medical, care se sacrificã zilnic, expunându-se atât infectãrii, cât ºi nemulþumirilor unor
oameni bolnavi ºi înspãimântaþi. ªi asta în condiþiile în
care le ºiroieºte transpiraþia pe spate, în niºte costume de
hârtie sufocante, claustrofobe.
Iar la finalul perioadei de internare, când bolnavii se
externeazã, nici mãcar recunoºtinþã nu primesc, pentru
cã, dacã a doua zi s-ar întâlni pe stradã, fostul pacient nu
ar ºti cã se intersecteazã cu cel care l-a îngrijit.
Covid-19, boala care a început ca o spaimã socialã,
abia îºi ia avânt. ªi odatã cu ea, creºte spaima din subconºtientul fiecãruia. Negãm, bravãm, ºi la momentul
de crizã experimentãm mirosul fricii.
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Cetãþeanul

O

mul activist din vremurile noastre a devenit
un paznic voluntar al Democraþiei, strict necesar. Nu trebuie sa uitãm de trimiterea, încã
din definiþie, la Cetate. A fi cetãþean implicat — activist
civic — este o virtute nativã, greu o poþi dobândi în timp.
Fãrã aceºti anticorpi, societatea româneascã (Cetatea)
poate suferi puternic. Politicienii locali ar fi mai mult
decât tentaþi sã derapeze spre dictaturã sau spre o democraþie oligarhicã de tip Putin-Erdogan. Sau sã inventeze
propriul sistem hibrid, cum a reuºit Victor Orban.
Implicarea mea civicã a început încã din anii comunismului. Un copil rebel în acele vremuri era prin definiþie antisistem. Am convins colegi cã a fi tuns periuþã
este un abuz ºi cã „voluntariatul“ agricol este sclavagism. Mulþi m-au urmat, dar am scãpat exmatriculãrilor
ºi abuzurilor pe faþã, pentru cã eram olimpic la matematicã. În 21 decembrie 1989, am organizat în liceu colegi
ºi am plecat la „Revoluþie“. Unul dintre noi nu s-a mai
întors niciodatã. În 1990, am fost unul dintre cei care au
condus miºcarea elevilor ºi liceenilor care l-a convins
pe ministrul Educaþiei de atunci, Mihai ªora, cã uniforma ºcolarã ºi treapta a II-a trebuie eliminate, fiind comuniste. Am participat la maratonul civic „golaniada“.
În 1993, am fugit din România din cauza persecuþiilor ºi
hãrþuielii securitãþii de rit nou, din cauza civismului meu,
ºi pentru cã eram „incontrolabil ºi nemanipulabil“, potrivit dosarului de securitate. Am ajuns în Germania ca
azilant politic.

Decenii mai târziu, în 2017, politica din România era
condusã de un PSD la 47% ºi un Dragnea cu tendinþe
dictatoriale. Datoritã presiunii continue a societãþii civile ºi apariþiei #rezist, politrucii nu au reuºit sã îºi treacã
legile ticãloase, PSD a ajuns la 22%, iar liderul lor de
necontestat la puºcãrie.
Civismul mi-a adus ºi dezamãgiri, familia ºi vecinii
mã acuzau în 1990 cã nu îmi vãd de studii — am terminat ºcoala de subingineri — ºi cã ne drogheazã unii ca
sã urlãm pe strãzi. Azi suntem acuzaþi cã ne îmbogãþim
dacã îndrãznim sã facem ceva concret, minciuna ºi circul sunt mai mediatizate ca adevãrul ºi implicarea realã.
Puþini mai verificã veridicitatea din trei surse... ºi mai
puþini citesc un text simplu ºi scurt. În schimb, iau de
lege o pozã fake ºi/sau o minciunã frumos coafatã cu
vorbele potrivite. Mereu am preferat oamenii care vorbesc urât ºi gândesc frumos, nu invers.
Dacã ne dorim un viitor mai bun, mai curat, mai luminos, nu trebuie sã cedãm sau sã ne culcãm pe laurii
unor victorii de etapã. Am visat din copilãrie, ºi încã
sper sã trãiascã nepoþii mei într-o Românie Europeanã
Demnã ºi Mândrã, construitã în jurul valorilor creºtine.
Ziua de mâine depinde de cum trãieºti prezentul, clãdit
pe faptele din trecut.
Cu stimã ºi respect,
 Sandy (Sandu Matei)

Foto: Lucian Oancea
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 Mihail Grãmescu

Poeme
sonetul meu
raze rãsar,
raze apun ...
unii spun
au gust amar ...
eu (ºi-s nebun)
mie îmi par
flori ce apar
la nici un bun
versuri târzii
agonizând
fãrã sã ºtii
rãmâi Cuvânt
când n-oi mai fi
sã plângi în vânt...

ceasurile
existã o lume a ceasurilor.
pe strãzi pavoazate cu ceasuri
ceasuri merg þinându-se de mânã.
unele intrã la Marele Orologiu
ºi consumã câte un ceas îngheþatã.
un cortegiu de ceasuri în spatele unui ornic
intrã pe portiþa ceasornicãriei
ºi depun nisip la defuncta Clepsidrã
cãreia ele îi spun Marea Dispãrutã.
câteva ceasuri de mânã
transportã pe sus
un ceas cu cuc.
un ceas fãrã limbã
vesteºte nemurirea de la o tribunã.
pendule bine definite plutesc
între diferite ore pe cer.
ceasuri mecanice lucreazã nisipul
care este ºi el format din ceasuri
în faza embrionarã sau transcendentalã
nimeni nu ºtie încã
existã o lume a ceasurilor.

* (1970)
nimicnicii de var
nimic în veºnicie
care de fapt e doar
Marea Nimicnicie

tu (1972)
noapte
am visat cã sunt acoperit de umbrã
sub ea era
un alt tãrâm
cu ziduri crenelate
coborând în acea fântânã
am gãsit un diamant de apã
tu nu erai decât un gând
eu nu eram nimic
eram o amintire de ceva pierdut
demult

pogorâre (1975)
mã reîntorc prin mãri de ceaþã
munþi de flori
mã regãsesc în altã viaþã
adeseori
aici e trist ºi fum ºi gheaþã
frig ºi nori
acolo Moartea mã rãsfaþã
pânã-n zori
aici mã scoli de dimineaþã
mi-aduci flori
acolo n-am nici trup nici faþã
vis ce zbori

Epitaf
Eu, subsemnatul Mihail,
De prin vreo ’51, parcã,
Îl însoþii pe Charon, dar,
Azi, adormind, cãzui din barcã.
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 Walter Riess

Gãsirea Persona

Î

n faþa operei de artã se pot afla mai multe categorii de public: pe treapta cea mai de jos se aflã privitorul neavizat, cel a cãrui pregãtire ºi fire nu
pot recepta mesajul artistic (nu ne vom opri asupra lui),
iar pe treapta cea mai de sus se gãseºte criticul de artã, a
cãrui privire este exersatã sã disece în amãnunt ce vede,
ce simte, cum a fost fãcutã, când, unde, ce materiale ºi
ce tehnici s-au folosit etc. S-ar putea ca mesajul operei
de artã sã piardã din efectul scontat, crud ºi frumos, printre toate acestea.
Din fericire, fac parte din categoria privitorului avizat, bucuros sã vadã, sã simtã ceea ce artistul a dorit.
Demersul expoziþiei Persona este brusc, iar senzaþiile sunt
puternice. Lucian Ene ne cheamã într-o lume în care nudul este elementul principal. Invitaþia nu este blândã, ci
categoricã. Iei parte sau nu ai ce cãuta acolo. Deºi pare
un atribut, dimensiunea foto este importantã ºi clarã.
Pregãtiþi genetic sã percepem nudul egalizând frumosul, rezultã evident cã artiºtii ne-au prezentat nouã,
în decursul timpului, diferite ºi nenumãrate ipostaze ale
acestuia, pretext pentru a admira picturi, sculpturi, fotografii. Când arta ºi artistul îºi spun cuvântul, nudul pierde din încãrcãtura sexualã, atât timp cât sã percepem frumosul, perfecþiunea ºi umanul. Nu mi-aº face griji pentru cât de des apare în artã, în decursul timpului. Vom fi
atraºi clar de acest subiect câte zile vom avea.
Dorinþa de evadare din tipare este realizatã în fotografiile lui Lucian Ene prin accesorii ºi prin lumea ce le
cuprinde. Mãºtile, dupã ce rezolvã problema anonimatului ºi a universalitãþii, cheamã direct cãtre straniu ºi
duritate. Frânghiile, lemnul brut, piatra nu lasã loc de
gingãºie. Degeaba ne îndulcim cu imaginea unei flori,
revolverul ºi mãnuºile de box ne reamintesc unde suntem: într-o lume actualã, tangibilã, dar totodatã stranie,
ce pare alãturi de noi, dar în care nu avem acces. Cred cã
aceastã senzaþie a fructului oprit mã urmãreºte dupã Persona, mai mult decât confruntarea, declaratã de artist,
între bine ºi rãu. Dar ce poate fi mai dezirabil pentru
realizator decât descoperirea de cãtre privitor a unor noi
emoþii ºi dimensiuni?
Lucian Ene este evident un regizor, iar fotografia lui
este o creaþie de „ºevalet“. Asemeni unui artist care picteazã în atelier pe îndelete ceea ce l-a inspirat, autorul îºi
aranjeazã cu meticulozitate mobilierul, nudurile, accesoriile. Apreciem acest lucru, deºi uneori lumina, ca prezenþã, lipseºte. Poziþionarea strictã furã nudului din nonºalanþã. (Nud cu cauciuc versus Înlãnþuitã pe ºosea)
Sunt sigur cã unele subiecte pot atrage (Nud cu vioarã, Boxer(ã), Nud cu þigarã, Pictoriþã) mai mult decât
altele (Drogatã, ªotron, Ocnaºã) dar mesajul ºi atracþia
sunt prezente peste tot. Poþi privi pro sau contra, dar priveºti. Dacã ar fi sã aleg, aº pleca acasã alãturi de Confruntare, unde trioul idee-nud-cadru este de o simplitate

fãrã abatere, iar încântarea privitorului fãrã margini.
Realizarea „fizicã“ a fotografiilor la dimensiuni neobiºnuite pentru o expoziþie în domeniu cuprinde nuanþe
ce accentueazã nudul ºi îndulcesc uneori duritãþile; de
aceea, toate acestea vin sã contribuie la un tot unitar, pe
care ar trebui sã-l privim de câte ori putem, sau sã ni-l
amintim.
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Noul vax al cinematografiei româneºti

S

ã ne imaginãm cã România participã la urmãtorul campionat mondial de fotbal. Suporterii
aºteaptã nerãbdãtori în tribunã, pe locurile plãtite cu bani grei. În fine, meciul începe... dar jucãtorii
noºtri scot niºte mingi ºi, ignorând complet adversarii ºi
spectatorii, încep sã jongleze cu ele, ba pe picior, ba pe
frunte, sã tragã „lumânãri“, sã facã singuri scheme de
dribling. Iar când li se reproºeazã cã pierd meciul, riposteazã mândri:
— Pãi noi nu jucãm pentru bani, ci din pasiune! ªi
dacã nu vã convine, înseamnã cã nu vã place fotbalul!
Cam aºa face, în mare parte, ºi noul val al cinematografiei româneºti: îºi permite sã nu toarne pelicule
pentru câºtig financiar ºi nu face filme pentru publicul
plãtitor, ci pentru critici, adicã pentru premii, deci pentru orgoliu. Desigur, în sine nu e un lucru rãu, pentru cã
nimeni nu trebuie sã-i impunã unui artist ce sã facã. Dar
apare o problemã.
Oamenii merg la cinema sã vadã filmele fãcute de
cineaºti. Cineaºtii însã fac filme pentru critici. Dar cum
alte filme româneºti nu existã, iar natura urãºte vidul, la
cinema ajung peliculele fãcute de fapt pentru critici. Ceea
ce este ca ºi cum nu s-ar mai gãsi de cumpãrat Dacia sau
Skoda, ci numai maºini de Formula 1. Or nimeni nu vrea
sã se ducã la peºte cu un monopost cu garda la sol de 5
cm!
Practic, spectatorul ºi cineastul ajung faþã în faþã în
sala de cinema, deºi niciunul dintre ei nu e acolo pentru
celãlalt. Este o situaþie ingratã — spectatorul se simte
înºelat, cã a plãtit ca sã vadã (în fine!) un film românesc
bun, ºi când colo primeºte iar tãceri mustind de sensuri
în bucãtãria comunistã ºi fumat cu subînþelesuri zguduitoare, iar cineastul nu înþelege de ce lumea nu vine la
cinema, deºi filmul a luat premiu.
Totuºi, eu întrevãd o soluþie! Ca sã nu mai fie acuzaþi
cã induc în eroare publicul, cineaºtii ar trebui sã-ºi marcheze filmele cu noi categorii de clasificare (pe lângã
„Audienþã generalã“, „Filme nerecomandate sub 15 ani“
etc.), pentru ca spectatorul sã ºtie dinainte cã, de pildã,
Moon Hotel Kabul nu e film de acþiune cu rãzboiul din
Afganistan, ci o dramã la noi la þarã, Sieranevada nu e
western cu cowboy ºi împuºcãturi, ci o dramã de familie
contemporanã, iar Malmkrog nu e un film horror cu un
monstru, ci un film horror în care personajele discutã
elevat timp de 200 de minute. Iatã noile categorii:
FA (Fuþinã afã) — De la replica eponimã rostitã de
Ioana Pacula în Ultima noapte de dragoste (1980) în loc
de „Puþinã apã“ ºi pânã în zilele noastre, în filmele româneºti spectatorul e nevoit sã recepþioneze proactiv replicile personajelor — cum ar spune gurile rele, sã se
chinuiascã sã priceapã ce mormãie actorii, pentru cã sunetul pare fãcut cu microfoane ieftine pentru vorbit pe
mess. În 2020, categoria încã existã.

BUCÃ — Filme în care personajele mãnâncã ciorbã
într-o bucãtãrie decrepitã ºi claustrofobicã. Cineaºtii români turneazã adesea unde mãnâncã, întru realism (e
drept cã ºi faianþa e foarte ofertantã — vezi fetele care
îºi fac selfie-uri în baie).
DP (Detestãm Pornografia) — Film cu incest, viol,
avort, prostituþie, pedofilie, bãtrâni goi, urinã, alte fluide corporale ºi mai puþin atractive, în general fantezii
sexuale ponosite, exhibate în faþa familiei întregi venite
la film sã se deconecteze. Aceiaºi cineaºti care resping
indignaþi filmele de la Hollywood în care se vãd þâþe frumoase!
SF — Nu înseamnã Science Fiction! Înseamnã copios reprezentatul în filmele româneºti, pentru valenþe
expresive încã neelucidate total, „Se Fumeazã“.
FMM (Foarte Mulþi „Mã“) — Personajele se adreseazã tot timpul cu „mã“, ca sã se vadã cã sunt autentice,
din viaþã, au miez. Procedeul devine ridicol dupã al patrulea „mã“, obositor dupã încã douã ºi deja înfurie la al
ºaptelea, dar noul val încã nu l-a depãºit.
CIM (Ca Înainte de Melies) — Scene luuuuuungi,
statice, cu camera fixã. Cineaºtii români din noul val râd
superior când vãd americani filmând comercial cu Steadicam-ul sau din goana maºinii. Pentru cã acestea indicã
„entertainment“ despre care li s-a spus la facultate cã
este strict interzis.
ZB (Zero Barat) — Nu se întâmplã absolut nimic,
dar tãcerea personajelor musteºte de implicaþii absconse, mult superioare acþiunii ºi suspansului din filmele
comerciale. Se refuzã spectaculosul, spectatorul îºi propune propria logicã etc.
DL L. — Filmul nu are final, ca sã primeascã
premiu.
L. FIERB. — Peliculã turnatã în studio, cu luminã
falsã ºi o singurã camerã de filmat, obligatoriu fixã. Se
calificã cel puþin 75% dintre filmele recente.
SCREAMING FOR VENGEANCE— Film în care
se zbiarã, se urlã ºi se þipã întru artã. Actorii care rag în
aceste filme primesc adesea premii pentru interpretare
în þãri cu cinematografii puternice, gen Kosovo sau Nagorno-Karabah.

Sieranevada (2016) de Cristi Puiu

