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DE LA ABSOLUT BLANK LA ABSOLUT ART

Uite câta sticla, ditamai opera de artă pe care nu poți decât s-o admiri și să te oftici că nu poți pleca cu ea acasă, să o agăți din
tavan. Totul a început anul trecut în octombrie, cu un ABSOLUT BLANK și 17 artiști nonconformiști gata să creeze fiecare în
viziunea şi stilul propriu câte o bucată din uriașa sticlă transformată în canvas, în cadrul unor super evenimente. ABSOLUT a
inspirat lucrări de aerografie, grafică în acrilice, colaje și ilustrație, ceramică pictată, design digital, markere și vopsea, viniluri,
fotografie, pictură, pirogravură și grafitti, mozaic din boabe comestibile și sculptură. Sticla iconică înaltă de opt metri a fost
arătată lumii luna trecută, în cadrul unei petreceri la Academia Română care a încheiat campania ABSOLUT BLANK, adică un
an de colaborări vibrante şi inspiraţionale, texturi îndrăzneţe, tehnici neconvenţionale şi work in progress. În cinstea lor, să mai
bem un cocktail, nu? Informații despre petrecerile viitoare găsiți pe facebook.com/AbsolutRomania

CUPRINS

Ahmed Salem lângă sculptura sa Crocodile Morocco. Ahmed e un comandant al Frontului Polisario, o mișcare rebelă care luptă pentru independența Saharei de Vest față de Maroc. Când nu
patrulează prin deșert sau nu vânează membri Al Qaeda, lui Ahmed îi place să facă artă cu mesaj politic din resturi de explozibil. Fotografie de Karlos Zurutuza
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ANGAJAȚII LUNII

MUGUR VĂRZARIU
Până acum doi ani Mugur se bucura de o carieră de succes în marketing. Totuși a decis să renunțe
la tot, pentru a deveni fotograf profesionist. De atunci a umblat prin cele mai periculoase locuri
din lumea ultimilor ani – Siria, Libia, Egipt, iar pozele sale au apărut în cele mai mari cotidiene
ale lumii. Îi plac chestiile sociale, de aceea lucrează cu Amnesty International, UNICEF și altele
asemenea. În România îl pasionează mult problema discriminării romilor și încearcă constant
să atragă atenția asupra situației lor. În acest număr Mugur ne-a arătat și ne-a povestit despre
condițiile în care locuiau și locuiesc romii din Baia Mare mutați forțat din casele lor de către
autorități, într-un fost combinat chimic.
Vezi TOXINE PENTRU ROMI, pagina 26

ROXANA GAMARȚ
Roxana are un master în Publishing la o facultate din Boston și a lucrat la mai multe edituri ca
redactor coordonator și ca PR. Cel mai mult i-a plăcut să traducă Opus Pistorum a lui Henry
Miller, care i s-a părut o carte absolut demențială. Când a ajuns la o relație de dragoste și ură cu
romanele, a renunțat la edituri și a deschis galeria de artă contemporană Zorzini. Trecerea asta
e de fapt destul de normală, dacă știi că s-a îndrăgostit de pictorul Andrei Gamarț și de lucrările
lui, pentru care s-a și întors în țară după cinci ani de locuit în America – o .poveste de dragoste
și artă în vremuri cu iz apocaliptic pentru cultura din România. În acest număr i-a luat interviu
pictorului basarabean Marc Verlan.
Vezi MARIOCA, FIUL PLOII, pagina 76

MARC VERLAN
Cunoscut și ca Marioca, Fiul ploii, Marc este considerat cel mai excentric artist al Republicii
Moldova. Vorbește doar rusa, iubește foarte mult vinul și trăiește ca un pustnic într-un atelier care
pare o instalație artistică în sine, unde lucrează la tot felul de proiecte dubioase postcomuniste și postapocaliptice. Vrea să facă un Regat Artistic al Moldovei, pentru care deja a ales monedă națională și
și-a emis singur pașaport, cel din poză. Când iese din atelier o face pentru a-și expune arta în Germania
sau la Bienala de la Veneția. Desigur, vizitează des și Chișinăul unde, în afară de tripuri artistice,
mai provoacă haos în trafic dormind pe un hamac montat în mijlocul străzii. Până pe 20 octombrie
expune la Zorzini Gallery, în București, aceasta fiind prima sa expoziție pe meleaguri românești.
Vezi MARIOCA, FIUL PLOII, pagina 76

ILINCA TEODORIU
Ilinca a terminat Sociologia la Cluj, a studiat film documentar la Manchester, iar în prezent
locuiește la Londra. Și-a început cariera de regizor în studenție, cu filmul Un, doi, trei la perete
stop (2006, România) și a continuat cu Endgames/Sfârșit de partidă (2008, UK). Cu ambele a
participat la festivaluri și expoziții internaționale. De atunci a lucrat mai mult ca editor de film.
La anul speră să lanseze un film nou, Chuck Norris vs Communism, un documentar centrat
în jurul Irinei-Margareta Nistor, cea care dubla filmele americane în anii ’80. Ilinca va avea
rol dublu: regizor și editor de montaj, iar noi i-am luat un interviu ca să aflăm dinainte câteva
secrete ale filmului.
Vezi REZISTENȚA VHS ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ, pagina 74

JUJU
Juju este noua cățelușă a vecinilor noștri. N-o cheamă așa de la vrăjitorii africani cu același
nume, ci de la termenul francez pentru jucărie, care se potrivește cu moaca ei. Are 30 de
centimetri, zgardă roz cu capete de mort, arată ca o pufarină albă care schelălăie și are o personalitate puternică. E destul de tupeistă să se joace cu maidanezii de pe stradă, deși e de două
ori mai mică decât ei. Îi place să-și mănânce propria greutate în porcării: pietre, scame, frunze,
beţe, orice. Face gropi în pământ obsesiv-compulsiv, latră la furnici și la gândaci, dar știe să
dea lăbuța și să stea în fund când i se cere și este recompensată, chiar dacă are doar trei luni
și jumătate. Tot din cauza vârstei, totul în viața ei este nou și copleșitor. De-aia când vede pe
unul dintre noi face de emoție pipi pe piciorul lui stâng, ajutându-l să înceapă ziua cu dreptul.
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D E

CANDIDAŢII ROMI NU PREA
ÎȘI PLAC ELECTORATUL
La 48 de ani, Adrian Edu
e expert în etnia romă
la Primăria Generală
București și proaspăt
absolvent de Științe Politice.
În iunie și-a încercat norocul
la alegerile locale pentru
Primăria sectorului 5 și s-a
remarcat prin promisiuni
ciudate: că va renova coteţele,
că va da petreceri pentru
pensionari la Bamboo, că va
planta pepeni prin staţiile
RATB și va oferi transport
gratuit romilor. În speranța
că vom avea candidați cu
aceleași promisiuni bestiale
și la alegerile parlamentare
de anul ăsta, i-am luat
un interviu ca să aflu mai
multe. A fost atât de sincer
încât, dacă i-aș fi urmat
exemplul, aș fi fost acuzat
de rasism.

INTERVIU: MIHAI POPESCU

VICE: Ce-aţi făcut la alegeri?
Adrian Edu: Am fost singurul
candidat rom, am primit 320 de
voturi fără să cheltui un ban și am
avut cea mai bună mediatizare.
Promisiunile mele vin din discuţii cu
ţiganii, dar sunt și miștouri pe seama
contracandidaţilor.
Vă puteţi susţine promisiunile?
Ţiganii (așa le zic, pentru că asta
suntem) mi-au spus că lor nu le
pune nimeni termopane la case,
așa că puteam măcar să le renovăm coteţele. Ei mor de foame pe
stradă, deci, dacă am planta
pomi fructiferi în staţiile de
tramvai ar putea și ei să
mănânce un măr, o pară.
Le-am promis transport
gratuit, pentru că ei
și-așa nu plăteau niciodată. Ar fi o treabă
mișto ca pensionarii
merită să se distreze
în cluburi de fiţe la
fel cum merită să fie
trimiși la băi termale.

U L T I M Ă

Ei cu cine au votat la locale?
Cu unul de la partidul lui Dan
Diaconescu care nu le-a dat nimic,
deși ceilalţi candidaţi i-au dus la biserici, le-au dat ajutoare de 125 de euro
la fiecare, crenvurști și detergent.
Ce concluzie aţi
tras din asta?
Lumea e tâmpită.
Sunt niște
bolnavi mintal.

Care sunt problemele
romilor?
N-au de mâncare, așa că fură.

TEXT: BLAGOVEST
BLAGOEV
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Când s-a trezit în data de 27 septembrie
2005, Zdravko Donev, un antreprenor din
orașul Bourgas din Bulgaria, a găsit șapte
târnăcoape înfipte în Audi-ul său. Putea fi
lucrarea unor bețivi degenerați din partea
locului sau a numeroșilor oameni care s-au
plâns că Zdravko îi fraudase sau a mafiotului
cu a cărui soție Zdravko și-o trăgea pe ascuns. Oricare ar fi fost cazul, incidentul a fost
primul de acest gen care a dat naștere unui
curent: mașini distruse cu unelte grele.
Patruzeci dintre cele 50 de cazuri de
distrugere de autovehicule cu ajutorul
uneltelor hardcore au avut loc în
Bourgas, dar fenomenul s-a întins
și în Sliven, unde în 2009 niște
huligani au înfipt sape în mașinile
rivalilor lor, cât și în Varna, unde pe
zece iunie, un Mercedes a explodat
în flăcări după ce cineva îi înfipsese

C H E S T I I

niște târnăcoape în capotă și cauzase un
scurtcircuit. Majoritatea victimelor acestor
incidente sunt oameni care supăraseră întrun fel sau altul crima organizată. De exemplu,
Nedko Nedev, un birocrat care a găsit un
topor înfipt în mașină după ce informase procurorii despre tăierea ilegală a unor păduri.
Criminaliștii susțin că numărul și felul
uneltelor folosite sunt simbolice. De exemplu, când scopul e de a amenința pe cineva
care datorează bani, numărul uneltelor înfipte în mașină are legătură cu suma de bani
datorată. Dacă instrumentele sunt vechi,
înseamnă că și datoria e veche. Uneori, dacă
cineva scoate uneltele din mașină, acestea
sunt înlocuite cu altele. Una dintre victime,
posesorul unui Mercedes din Gabravo, a scos
fierătaniile înfipte în capotă, ca să se trezească a doua zi dimineață cu alte topoare
înțepenite în aceleași locuri.

D E

U L T I M Ă

MAȘINA DE
ORGASME

Apoi, când văd un ţigan care a scăpat
de sărăcie vânzând droguri, vor să
se îmbogăţească și ei ca el. Mihăiţă,
să nu începi cu vrăjeala cu locuri de
muncă. Ţiganilor le place să doarmă
până pe la prânz, așa că nu vor
munci niciodată.

Foto: Mihai Mitrea

Grădinărit
pe stil
bulgăresc

O R Ă

ARTĂ ÎN
VREMEA
RĂZBOIULUI
TEXT: JENNY GUSTAFSSON
Foto: Karim Mostafa

Pe țărmul orașului Benghazi din Libia
se ridică una dintre cele mai mărețe
case din oraș – o clădire deținută
inițial de coloniștii italieni, apoi de
Regele Idris, apoi de Muammar Gaddafi
și în prezent de foști rebeli care au
ocupat-o. Dar vechea casă e nimic în
comparație cu zecile de sculpturi din
fața ei: structuri ruginite, destul de
înalte cât să te cațeri pe ele, sub formă
de oameni, animale, insecte, construite
din resturile rămase în urma revoluției
de anul trecut.
Sculptorul Ali al-Wakwak, născut în
Benghazi, a început să facă monumentele din reziduuri la câteva luni după
începerea revoluției. „Am dat startul în
mai, când haosul era în toi. Simțeam
nevoia să mă exprim. Iar material se
găsea peste tot”, spune el. Ali a adunat
tot ce a găsit pe câmpul de luptă:
bucăți de fier, arme vechi, vehicule
militare stricate. Apoi și-a mutat
studioul în casa din Benghazi, unde a
creat sculpturile care spun povestea
vechiului regim și pe cea a oamenilor
care l-au dărâmat.
„La intrare e un dinozaur mare care
îl reprezintă pe Gaddafi. A dispărut
și el, la fel ca dinozaurii.” Îmi arată
cu mândrie o siluetă cu fustă făcută
din gloanțe goale. „Ea simbolizează
puterea femeilor libiene. Și ele au avut
un rol imens în revoluție, de asta am
făcut-o atât de înaltă.” La distanță se
vede o furnică imensă, construită din
puști vechi și un jeep militar ruginit. „E
simbolul poporului libian. Gaddafi ne-a
numit insecte, așa că mi-am zis: Bine,
suntem furnici – dar unele mărețe!”

O R Ă
copleșitoare. Cum fac asta?
Tomas Suchan: Conectezi la el
câteva aparate, chiar și un vibrator standard, iar aparatul va crea
vibrațiile necesare corpului tău. În
funcție de calcule și experimente, am
determinat vibrațiile ideale care afectează fiecare persoană în parte. Deci
poți seta mașinăria să ducă o femeie
pe marginea orgasmului de trei ori,
să oprești stimularea, după care s-o
faci să termine de cinci ori la rând.

Femeile care suferă de
anorgasmie sunt victimele
celei mai cumplite boli
non-fatale posibile:
incapacitatea de a ajunge
la orgasm. Vreodată. Nici
măcar cu un vibrator,
o sticlă de vin și filmul
The Notebook. Din
fericire, Grupul de
Cercetare pentru Știință
Alternativă din Praga
a lucrat din greu în
ultimii șapte ani pentru
soluționarea acestei
probleme și s-ar putea
să fi găsit un mod de a
dezgheța până și cele
mai frigide vagine.

Uaaaa. Știu că fiecărei femei
îi place alt tip de vibrație. Se
pot customiza?
Da, oricine își poate crea propriul
profil și poate înregistra istoria
stimulărilor anterioare. Să zicem că
înregistrezi cinci stimulări care îți
plac. Pe baza lor, aparatul poate genera o a șasea creată special pentru tine.

TEXT: PAVEL ČEJKA
Foto: Petr Kopal

Aparatul lor, Multistim, arată
complicat și ușor amenințător, dar
dacă îți conectezi vibratorul la el, îl
transformi într-un super vibrator
care are potențialul de a face femeile anorgasmice să tremure ca un
borcan de boabe de fasole ținut în
mână de un epileptic. L-am rugat pe

Mulțumim pentru fotografie Gothenburg Cooperative of Independent Living;
Mulțumim pentru fotografia cu mașina Ministerului de Interne al Bulgariei

C H E S T I I

Tomas Suchan, una dintre mințile
strălucite din spatele Multistimului,
să ne explice cum funcționează
invenția lui.
VICE: Deci, să zicem că sunt o
doamnă care vrea să folosească
Multistim pentru a avea orgasme

Ce altceva mai poate face?
Are și bluetooth. Și un plug-in pentru calculatoare, deci poți controla
aparatul prin internet de la o mie de
kilometri, ca să-ți stimulezi partenera. Se poate folosi și afară, are baterie
care ține 40 de ore. Se poate încărca
și prin panou solar.
Marfă. Și cât costă așa ceva?
Se va vinde la aproximativ
o mie de euro. Din profituri
vrem să strângem fonduri pentru
cercetarea anorgasmiei.

Dragi cartele mexicane: nu vă puneți cu îngerii
TEXT: BERNARDO LOYOL
Foto: Luis Hinojos

Orașul Ciudad Juárez din Mexic e cunoscut
drept „capitala mondială a crimei”. Asta
se întâmplă din cauza șirului nesfârșit
de crime în strânsă legătură cu drogurile.
Membrii populației care respectă legea
sunt gata să facă orice pentru a opri
violențele.
În ultimii doi ani și jumătate, un grup
de adolescenți care s-au autodenumit
Mesagerii Îngerilor au ieșit pe străzi
vopsiți în argintiu și dați cu sclipici, înveștmântați în robe albe
lungi și echipați cu aripi imense,
cu pancarte adresate polițiștilor,
cartelelor și capilor mafiei. „Zetas,
cere-ți iertare” scria pe o pancartă.
„Polițiști ucigași, ajunge! Cu drag,
Iisus Cristos.”, apărea pe alta.

Mesagerii aparțin unei mici biserici
creștine numite Psalm 100 și sunt conduși
de Carlos Mayorga, care e atât pastor, cât
și corespondent pentru Milenio TV. Au ieșit
în evidență prin curaj – nu mulți au tupeul
să se lege de Zetas în public – și prin
ținutele ciudate, ca din altă lume.
I-am cunoscut pe Mesageri în timpul
unui protest într-o zi fierbinte de vară,
în fața sediului poliției municipale. Unul
dintre ei, pe nume Luis, ținea o pancartă
care îi cerea regelui drogurilor Joaquín „El
Chapo” Guzmán să se căiască. Mi-a spus
că unii dintre îngeri erau oameni care o
luaseră pe o cale greșită, dar acum se
îndreptaseră.
L-am întrebat: „Oare poate cineva care
a comis atâtea păcate ca El Chapo să fie

iertat și primit în Rai? „Da, dacă vrea să
se căiască, ar putea obține iertarea”, a
răspuns Luis „Poate nu iertare pe pământ,
dar iertare de la Dumnezeu, da. Și asta e
tot ce contează.”
L-am întrebat pe Carlos, care a participat și el la protest, dacă se tem că vor fi
pedepsiți pentru că au criticat personalități
importante în public.
„Ne-am hotărât să le vorbim direct și
suntem perfect conștienți de riscuri”, a spus
el. „Am fost victime ale agresiunilor poliției.
Eu am fost arestat. Odată, când am fost
să protestăm la închisoarea municipală,
nu ne-au lăsat să ieșim din parcare. Ne e
teamă, dar avem încredere în Dumnezeu și
credem că putem schimba lumea prin ceea
ce facem.”
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IAT-O! MISS SUPRAVIEȚUITOAREA
HOLOCAUSTULUI 2012
Toată lumea e încântată
de supraviețuitorii
Holocaustului și de
concursurile de frumusețe,
așa că de ce nu le-am
combina? Așa s-a gândit
filantroapa israeliană
Yad Ezer L’Haver
(„Mâna de ajutor”),
care a organizat în luna
iunie la Haifa competiția
Miss Supraviețuitoarea
Holocaustului 2012.
Organizatorii au numit
evenimentul o celebrare
a vieții; toți ceilalți
oameni l-au considerat
ofensiv, nesimțit și pur
și simplu cretin.

Cu toate astea, din cele 300 de femei care au aplicat, cele 14 finaliste care au trecut proba de foc
arătau extrem de entuziasmate în rochiile lor elegante, cu coronițe pe cap. Regina Holocaustului
de anul acesta a fost Hava Hershkovitz, în vârstă
de 79 de ani. Am vorbit cu ea despre onoarea ce
i-a fost acordată.

TEXT: JAMIE CLIFTON

Povestea ta care e?
M-am născut în România în 1933, am fost
exilată de acasă în 1941 și trimisă într-un lagăr
de detenție din Transnistria, unde a trebuit să
supraviețuiesc în condiții groaznice timp de trei
ani. Germanii au închis lagărul în 1944 și apoi
m-am mutat în Israel împreună cu mulți alți
tineri, ca să începem o viață nouă.

Ilustrație: Daniel David Freeman

VICE: Bună, Hava. Felicitări pentru
câștigarea concursului Miss Supraviețuitoarea
Holocaustului 2012!
Hava Hershkovitz: Mulțumesc, dragă. Sunt
foarte încântată și fericită.
Cum a hotărât juriul câștigătoarea?
A trebuit să defilăm pe podium și am primit
puncte pentru cum ne-am prezentat, cum zâmbeam și ce sentimente transmiteam. A trebuit și
să ne spunem povestea personală: unde ne-am
născut, unde am fost în timpul războiului și ce
s-a întâmplat cu familiile noastre.

Sună a poveste cu sfârșit victorios.
De ce ai intrat în competiție?
Am vrut să arăt că am lăsat trecutul dureros în urmă și că nu îmi
afectează prezentul sau viitorul.
Zâmbetul meu a fost pentru germani,
ca să le arăt oamenilor că lumea s-a
schimbat. Sper ca toți bărbații și femeile să-i vadă pe supraviețuitorii
Holocaustului în altă
lumină, să vadă că sunt
oameni fericiți.
Ce le transmiți celor
care au considerat
concursul jignitor?
Cred că cine nu a fost
prezent la concurs nu
are dreptul să spună lucruri negative. Atât eu, cât
și celelalte supraviețuitoare
am suferit destul, dar nu
e treaba lor să hotărască
ce e jignitor pentru noi
și ce nu.
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Cum să pocnești
un paparazzo
TEXT: BRIAN MOYLAN
Ilustrație: Nick Gazin

Pe 19 iunie, Alec Baldwin a fost ultimul dintr-un lung șir de celebrități
care au agresat paparazzi, când i-a tras una unui fotograf de la Daily
News din New York în fața primăriei, după ce s-a cununat (cred că îl
cam înfurie căsătoria pe Baldwin). În fine, ideea e că nu e așa greu
să lovești un jurnalist agresiv. Și tu poți fi imortalizat pentru că l-ai
pocnit pe un tip care încerca să te fotografieze, așa cum au făcut Sean
Penn, Kanye West, Quentin Tarantino și Chris Martin, urmând acești
pași simpli:
DEVINO FAIMOS
Mai întâi, ai nevoie de fotografi care să te urmărească peste tot.
Bineînțeles că poți studia actoria sau cânta îmbrăcat în costume cretine
la fel ca Lady Gaga, dar asta durează ani buni! Opțiunea mai ușoară e să
devii cunoscut pentru mârșăvii. Gândește-te câtă vâlvă au stârnit Charles
Manson și Bernie Madoff. Dar e greu să lovești pe cineva când ai mâinile
încătușate, așa că metoda asta funcționează doar pentru cei care aleargă
foarte repede și se pricep să se ascundă.
URLĂ MULT
Acum că ești faimos, ești ca singura fată dintr-un videoclip cu bukkake,
iar fotografii sunt o grămadă de puli care se întrec să te stropească pe
față. Dacă vrei să-l pocnești pe unul dintre ei, asigură-te să-i avertizezi
înainte țipând și înjurând. Adună o mulțime în jurul tău. Nu contează dacă
niciunul nu face fotografii.
LOVEȘTE
Să te-nvățăm cum să faci asta, pisoiaș? Știi să încleștezi pumnul, da?
Trimite-l în fața cuiva la o viteză relativă și ai terminat treaba. Încordeazăte, dacă chiar vrei să-i rupi nasul.
NU STRICA APARATUL
Ideea e să te enervezi pe fotograf, nu pe echipamentul lui. N-ai decât să-i
strici nasul, dar nu-i strica aparatul Nikon super scump. E păcat. Mai bine
fură-l și amanetează-l pentru droguri, că oricum vedetelor le plac drogurile. Plus că te-ar putea da în judecată pentru că i-ai stricat bunurile.
ADMITE-ȚI INDIGNAREA
Aici o pățesc vedetele, când se iau de enervanții ăia care le fac poze.
Pentru că ghici ce? Publicul adoră fotografiile făcute de paparazzi. Dacă
nu le-ar plăcea, n-ar cumpăra tabloide și n-ar da click pe articole cu
Angelina care duce gunoiul. Ai spune vreodată că te-ai săturat așa de
tare de Crăciun încât l-ai pocni pe Moș Crăciun? Nu.
Așa că nu încerca să dai o declarație
isteață despre cum îți încalcă presa
intimitatea. Spune doar: „Da, m-a
enervat și l-am pocnit pentru
că e un bou.” Nu numai că e
adevărată, dar e și o declarație
șmecheră. Baldwin n-a fost
așa șmecher, el a negat că l-a
pocnit pe fotograf. Omule, e
în regulă. Îți place să lovești
tipi. Fii sincer.

LA SCALPAT

Bărcile precare de pe Amazon îți distrug fața și viața
TEXT ȘI FOTO: MATHEUS CHIARATTI

B

ărcile cu motor prost construite sunt unul
dintre cele mai populare mijloace de transport pe apele sărăcăciosului Amazon brazilian.
Localnicii le confecționează din orice materiale
găsesc, sacrificându-și propria siguranță de dragul
unui preț mic. Dacă cineva cu părul lung stă din
greșeală prea aproape de aceste elice neacoperite,
acestea pot răni grav sau chiar ucide pasagerul ghinionist într-o clipă. Victima care supraviețuiește
accidentului, rămâne diformă pe viață, fără urechi,
sprâncene sau scalp. Multe dintre aceste accidente
se întâmplă femeilor care călătoresc în zonele rurale, unde nici nu pot primi asistență medicală până
nu ajung într-o zonă urbană. Multe dintre ele nu-și
găsesc de lucru din cauza rănilor oribile, iar altele
sunt ostracizate sau abuzate de soții lor, de membrii
familiei sau de vecini.
Morțile și rănile provocate de elice au devenit o
problemă atât de serioasă în regiune, încât activiștii
locali au înființat Associação de Mulheres Ribeirinhas
e Vítimas de Escalpelamento da Amazônia (Asociația
Femeilor Riverane și a Victimelor Scalpate din
Amazon; AFRVSA), pentru a oferi ajutor acestor
femei și pentru a învăța publicul cât de important e
să acopere motarelor bărcilor.
În weekendul din 11 mai, AFRVSA s-a întâlnit cu conducerea locală și Societatea Braziliană a
Chirurgilor Plastici pentru a oferi operații plastice
gratis unui număr de 87 de victime ale acestui gen
de accidente în Macapá, capitala statului amazonian
Amapá. Am fost de față la eveniment ca să vorbim
cu victimele și să le aflăm poveștile.

Maria Trindade Gomes, 43, fondatoarea
AFRVSA, a căzut victimă unei elice la șapte ani:
„Tatăl meu transporta făină în Pará și m-a luat cu
el. Când coboram din barcă, am alunecat și am căzut pe o scândură care acoperea motorul. Părinții
m-au abandonat după o lună și 15 zile la un spital din Portel, Pará. O doamnă m-a dus la spitalul
militar din Belém unde am stat șase ani, pentru că
nu aveam unde să mă duc. Când m-am întors în
Portel, tata n-a vrut să mă mai primească și am fost
adoptată de un francez. M-am mutat când aveam
18 ani. Acum îmi împărtășesc experiența cu alții
prin cursuri promovate de către asociație și sunt
foarte respectată oriunde merg. Am învățat să-mi
fac singură peruci. Confecționez foarte multe,
toate în funcție de starea mea – într-o zi port o
perucă roșie, a doua zi una blondă sau neagră sau
ondulată… Țin mult la înfățișarea mea. Îmi ia aproximativ două zile să confecționez o perucă odată ce
am intrat în posesia părului. Folosim păr uman care
provine din donații, pentru că nu avem bani să-l
cumpărăm. Fiecare femeie căreia îi donăm o perucă
trebuie să aducă păr pentru confecționarea alteia
noi, pentru altă victimă, astfel încât să nu rămînem
niciodată fără material de lucru.”
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Maria do Socorro Damasceno, 30 de ani,
a fost scalpată tot la vârsta de șapte ani:
„Când ești copil, nici nu înțelegi ce se întâmplă. Abia când devii femeie îți dai seama ce
grav a fost accidentul. M-am izbit mereu de
respingerea celorlalți, de prejudecăți… Din
cauza asta m-am mutat de la țară, unde locuiam. Mă întrebam: oare o să mă iubească
cineva cu fața asta diformă? Acum am patru
copii. Toți sunt foarte încântați că am primit
cadou această operație.”

Rosinete Rodrigues Serrão, 35 de ani, a
fost scalpată acum 15 ani și acum ajută alte
victime să-și recâștige stima de sine: „Mă
simțeam ca un monstru. Aveam un iubit,
dar s-a distanțat de mine după accident. Am
căzut în depresie timp de un an și jumătate
și am încercat să mă sinucid, dar apoi m-am
întors la școală și asta m-a readus la viață.
Acum am întâlnit pe cineva deosebit și sunt
însărcinată în șapte luni. Și el e victima unui
accident de motor.”

Franciane da Silva Campos, 33 de ani, a fost
scalpată acum 26 de ani: „Călătoream cu tata,
stăteam între picioarele lui și am scăpat o lingură. M-am aplecat în față s-o ridic și părul mi-a
fost zburat de vânt înspre motor. Am stat în
spital un an și 40 de zile. Am suferit mult din
cauza discriminării, oamenii se holbau la mine,
mă jigneau – acum nu tolerez așa ceva. Am un
soț, o fetiță și o nepoțică. Sunt foarte fericită,
nu mai vreau să arăt așa. Primul lucru pe care o
să-l fac după operație va fi să-mi găsesc un job,
pentru că încă n-am reușit.”

Marcilene Mendes Rodrigues, 24 de ani, avea
zece ani când s-a rănit încercând să coboare
de pe o barcă aflată în mișcare: „Părul era
totul pentru mine. Când mă uitam în oglindă
și vedeam că am devenit altă persoană, mă îngrozeam. Doctorii îmi vor face implanturi de
sprâncene, iar dacă implanturile pentru scalp
nu vor acoperi tot capul, voi putea purta măcar
extensii de păr. Slavă Domnului că familia nu
m-a abandonat niciodată. Tata a vândut tot ce
avea ca să mă ajute.”

Francidalva da Silva Dias, 27 de ani, are o fiică
de opt ani, Patricia (deasupra), care i-a căzut
din poală pe o barcă în timp ce ea culegea
fructe acai în 2009: „Eram disperată. N-am văzut așa ceva în viața mea. La spitalul de urgență,
Patricia m-a întrebat dacă o să-i pun părul la
loc și i-am spus că nu, și atunci m-a învinuit că
n-am avut grijă de ea și am lăsat-o să cadă pe
motor. E supărată că e discriminată la școală.
Acum două zile, un băiat i-a smuls peruca din
cap și a venit acasă plângând. Sper să-i reconstruiască și urechea. Vrea să ia viața de la capăt.
O să fie mai fericită. Și eu la fel.”

Jaqueline Dias Magalhão, 17 ani, a fost scalpată în 2005: „Culegeam taperebá [un fel de
fruct] și m-am mutat spre pupă. Motorul nu era
acoperit și mi s-a prins părul. L-a smuls pe tot.
La început n-am simțit nimic, dar apoi durerea
a devenit tot mai puternică, am amețit; capul
mi-a amorțit. Vreau să fac facultatea de medicină. E greu, dar o să reușesc.”
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UNGHIADA

Olimpiada Unghiilor face
minuni din cuticule
FOTO:
SIMONE LUECK
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Să-ți faci manichiura înseamnă de obicei să pierzi 30 de minute în fața unei femei cocoșate în
timp ce toate simțurile îți sunt violate simultan de lumini de neon, chimicale nocive și conversații
plictisitoare. Dar Unghiada e ceva pentru care am plăti ca să putem intra. Organizația veche de
11 ani ține competiții în America și în Marea Britanie, iar cel mai recent eveniment al ei a avut
loc în iunie în Long Beach, California și a durat două zile.
Juriul a analizat unghiile ținând cont de structură, formă, aplicații, finețea suprafeței, cuticule și
alte câteva chestii care nouă ne sunt imposibil de înțeles. Rezultatele sunt total nepractice, frumoase
și puțin înfricoșătoare. Am trimis-o pe fotografa Simone Lueck să vadă ce se întâmplă la concurs. Iar
acum singura întrebare care ni se învârte prin minte este: Cum se șterg la fund femeile astea?
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VIAȚA ALĂTURI DE OAMENI MARI

O vacanță ciudată în ascunzătoarea din junglă a lui Mobutu
TEXT: ROBERT WIENER
Sursă foto: Robert Wiener

L

umea a văzut tirani și mai răi decât conducătorul Zairului,
Mobutu Sese Seko, chiar și în legiunea africană de Bărbați
Tari care au pus mâna pe putere și nu i-au dat drumul
când Europa a slăbit continentul din strânsoare. Dar niciun
despot nu a fost un personaj atât de colorat ca el. Poate JeanBédel Bokassa din Republica Centrală Africană, care s-a
proclamat împărat în 1977 și căruia îi plăcea să mănânce carnea dușmanilor săi. Singurul mod în care Mobutu s-a apropiat
de canibalism a fost să bea câte un păhărel de sânge de om din
când în când.
Mobutu a reușit să controleze Zairul (în prezent cunoscut
ca Republica Democrată Congo), timp de 32 de ani înainte
să fie doborât de la putere în 1997. În timpul ăsta a supt țara
de sânge și a dus un stil de viață luxos, cum îi stă bine oricărui
împărat. Odată, după ce am zburat cu Mobutu în avionul lui
privat DC-8 din Franța până în Zair, mi-a căzut falca de uimire când am văzut cum trimite avionul urgent înapoi în Riviera
ca să-i aducă o revistă de modă pe care Madame Mobutu o
uitase acolo.
În iunie 1993, corespondentul CNN din Africa, Gary
Striker a vrut să-i ia un interviu „Mareșalului” despre motivul care declanșase un război civil din sud-estul țării, în timp
ce armata lui neplătită de luni de zile jefuia capitala Kinshasa.
Eu eram producătorul lui Gary, dar simțind că n-o să obținem
niciodată adevărul de la „Cârmuitor” (Mobutu avea o listă
întreagă de titluri), aveam un plan secret. Voiam pălăria lui
Mobutu: chestia din piele de leopard pe care o purta peste tot.
Pe când soldații jefuiau Kinshasa, Mobutu se îndrepta spre
dealurile satului său natal Gbadolite, unde își ridicase un palat prezidențial în inima pădurii ecuatoriale. Bineînțeles, ca
să ajungi acolo – la fel ca și să-l convingi pe Mobutu să-ți
dea un interviu – trebuia să treci piedici herculene, chiar și
pentru Africa.
Țineam legătura cu consilierii lui Mobutu de câteva săptămâni în timp ce acopeream alte subiecte din Gabon: al doilea
summit african-american din capitala Libreville sau faimoasa
colonie de leproși din Lambaréné a lui Albert Schweitzer.
Spitalul încă funcționa, împreună cu un mic muzeu ce găzduia organul faimos al doctorului (împreună cu o partitură
de Bach) și alte obiecte personale care îi aparțineau laureatului Nobel din 1952. Suzanne, ghidul muzeului, era doar
un copil atunci când Schweitzer conducea instituția și a spus
că Big Al, care considera punctualitatea o virtute, îi bătea cu
sălbăticie pe băieți și pe fete dacă întârziau la cursuri – un mic
amănunt picant pe care Comitetul premiului Nobel l-a scăpat
din vedere. „A, da, ne plesnea FOARTE tare peste FAȚĂ”,
a insistat Suzanne
Revenind în Libreville, am primit în sfârșit confirmarea că
Mobutu va trimite un avion care să ne ducă în ascunzătoarea

Președintele Zairului, Mobutu Sese
Seko (dreapta) și Robert pozează
împreună pentru o fotografiesuvenir în Gbadolite, iunie 1993.
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1 Oricine a călătorit prin Africa vă va spune că 90 la sută din timp îl petreci
așteptând: pentru viză, pentru transport, pentru a obține permise, la întâlniri
și așa mai departe. Celelalte zece procente le folosești pentru a raporta.

lui din junglă. Am fost instruiți să fim în aeroport foarte devreme de dimineață, unde am așteptat cam 14 ore un avion
care n-a ajuns niciodată. Încă o întâmplare tipic africană.1
Peste două zile și zeci de telefoane, eram din nou la aeroport…
așteptând. După ce am stat alte 12 ore cu pula la soare, un 727
alb în culorile specifice Zairului, roșu și auriu, a aterizat lângă
noi. Zece minute mai târziu, eram în aer.
Avionul luxos fusese deținut anterior de Regele Hussein
al Iordanului. Avea un echipaj alcătuit din doi bărbați și o
stewardesă superbă originară din Zair. Eram singurii pasageri.
Am aruncat o privire în dormitorul privat al lui Mobutu și în
baie, dar stewardesa mi-a explicat că nu aveam voie. Se pare că
ea avea voie, mai ales când patronul nu era la bord. Fără prea
multe vorbe, ne-a dat de înțeles că era mândră să-l servească –
în orice fel – pe liderul țării ei.
Când am aterizat în Gbadolite, din pământul roșu și
argilos ieșeau aburi. Puteai literalmente să miroși Africa,
o senzație care nu încetează niciodată să mă încânte. Am
condus puțin până la palatul din junglă al lui Mobutu, unde
am fost primiți de îndată într-un salon imens care părea mai
potrivit pentru un conducător de stat european decât pentru liderul unui regim african autoritar. Camera era înțesată
de mobilă Ludovic al XVI-lea, goblenuri, țesături fine, picturi de Renoir și Monet și în capăt trona un bar superb
din mahon plin cu cognacuri fine, calvados și băuturi spirtoase asortate. Fiecare sticlă avea mărimea unui Balthazar
de șampanie. Zairul e recunoscut pentru sculpturile lui
excepționale, dar nimic de aici nu părea să aibă legătură cu
tradiția africană.
Am văzut destule case de dictatori, dar asta întrecea orice limită. Niciunul dintre bunurile lui nu făceau măcar o aluzie la
originea sa africană. În ciuda fanfaronadei lui Mobutu despre
bogăția istorică a continentului scăpat din lanțurile colonialismului, adăpostul său din satul natal era întruchiparea perfectă
a lăcomiei sale. Era Gordon Gekko al Africii, iar înclinațiile
lui bizare confirmau acest lucru.
Un majordom cu mănuși albe servea băuturile în timp ce
doi slujitori prezidențiali făceau programul: urma să dinăm
mai târziu cu un ministru și niște oameni din clanul Mobutu,
dar nu și cu „Șeful”. Interviul era programat pentru ziua următoare la zece dimineața. „Excelența Sa e în cea mai bună
formă doar dimineața,” ne-a spus un membru al personalului.
„Evident că e foarte obosit după ce își petrece ziua muncind
să rezolve probleme regretabile.”
Omul meu de contact, Monsieur Bruno, s-a repezit
în discuție când a văzut că îmi dădeam ochii peste cap.
„Robert, te rog ai încredere”, m-a implorat, simțindu-mi
disconfortul. „Interviul va avea loc. Ai promisiunea mea.”
Nu-mi făceam griji despre sinceritatea lui Bruno; era un tip
de treabă. Dar mai pățisem eu din astea, mai fusesem prizonierul toanelor altor despoți cărora conceptul de timp
le era străin. În minte mi se formulau tot felul de filme cu
obstacole logistice.
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I-am explicat că era foarte important să ne întoarcem în
Gabon a doua zi după-amiază, pentru a prinde ultimul zbor spre
Abidjan. Toți oamenii președintelui au insistat că nu va fi nicio
problemă – cu alte cuvinte, tăceți din gură și simțiți-vă bine.
Înainte de cină ne-am uitat la știrile de seară, care s-au
deschis, ca de obicei, cu un tribut muzical adus „Ghidului”.
Mobutu a apărut pe ecran, cu capul plutind printre nori.
Bineînțeles, nu se menționa nimic despre violențele care ruinau țara. Bruno și ceilalți păreau mai interesați de ultimele
rezultate din fotbal, speculând despre șansele Zairului de a
obține Cupa Africană.
S-a servit cina, care m-a făcut să mă gândesc la prietenul meu
și fostul corespondent CNN Richard Blystone. Am cochetat
împreună cu el cu ideea de a scrie un ghid de conversație folositor pentru jurnaliștii din străinătate, cu fiecare expresie
tradusă fonetic în numeroase limbi și dialecte. În capul listei
era „Mmmm… are gust de pui!” O expresie pe care am repetat-o
de multe ori în timpul serii în timp ce farfuria îmi era umplută
din nou și din nou cu munți de tocăniță și delicii locale. Gary –
care pe vremea aceea avea mai multă experiență în ce privește
Africa – a informat valeții cu viclenie că era vegetarian convins,
după care a ciugulit liniștit dintr-o porție mică de roșii cu porumb și din miezul unei franzele. De-a lungul serii mi-a aruncat
de mai multe ori o privire care-mi spunea: „Distracție plăcută la
toaletă toată noaptea!”

Tot ce spunea, în afară de „Eu sunt
Mobutu” erau niște minciuni mizerabile.
În nici jumătate de oră am simțit ceva ciudat în intestine.
Știam că nu am să reușesc să rezist până la desert, așa că l-am
chemat pe Bruno afară la o țigară. „Aș vrea să faci ceva pentru
mine”, i-am șoptit. „Ai spus că președintele e cel mai generos om
pe care-l cunoști.” Bruno a aprobat scuturând energic din cap.
„Atunci… crezi că ai putea să-mi faci rost de pălăria lui?”
„Ce?” a întrebat Bruno, crezând că n-a auzit bine.
„Știi tu, cea din leopard.” Bruno s-a gândit bine la această rugăminte, pe care sigur nu i-o mai adresase nimeni, cu atât mai
puțin un jurnalist.
„Sunt sigur că el oricum are mai multe și ar însemna foarte
mult pentru mine. Ce crezi?”
„Adică să ți-o dea cadou?”
„Desigur. Aș purta-o cu mândrie.”
„Ok”, a zis Bruno. „Stai să văd ce pot face. Știi că deja ți-a trimis
un cadou în cameră.”
Un cadou? Ce-ar putea fi? M-am întrebat. Se știa că Mobutu
trimitea frumuseți zairiene reporterilor care scriau despre luptele
din țară. Dar ultimul lucru de care aveam chef era o prostituată
africană. „Nu… nu e asta”, a râs Bruno, ghicindu-mi gândurile.
„Altceva. Dar foarte special.”
Ceva mai târziu m-am retras în dormitor, care era iluminat de
o lampă în formă de palmier, care aproape atingea tavanul. Era
decorată cu imitații ieftine de baroc și rococo. Valiza îmi fusese
așezată la piciorul patului. După un duș rapid, mi-am pus un
kikoy și am încercat să mă relaxez. Fusese o zi grea.
Aerul condiționat bâzâia încetișor în timp ce îmi fumam
ultima țigară înainte de culcare. Atunci am observat o casetă
video pe televizor. Nu avea carcasă și pe ea era un abțibild cu
literele TFNU. Am introdus-o în aparat și, câteva momente mai
târziu, când titlul Tânără, Fierbinte, Neagră și Udă! a apărut pe
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ecran, mi-am dat seama că era cadoul lui Mobutu pentru mine.
Pentru că sunt un tip discret și cu bun simț, am să vă scutesc de
alte detalii.
Ca de obicei, m-am trezit în zori cu poftă de cafea. (Asta se întâmpla înainte să încep să călătoresc cu aparatul de făcut espresso
după mine.2) După ce m-am spălat pe față, am mers împreună cu
Gary și tehnicianul nostru de sunet, David, la micul dejun. Am
aflat în scurt timp că Gary nu primise niciun fel de divertisment
în cameră azi-noapte. David, în schimb, a mărturisit că stătuse
treaz aproape toată noaptea uitându-se la TFNU de mai multe
ori, până rămăsese fără șervețele și hârtie igienică.
La zece fix, Bruno a apărut și m-a anunțat că interviul va avea
loc cu o mică întârziere. Din nou m-am stresat în legătură cu
zborul spre Abidjan. Ca de obicei, Bruno m-a asigurat că puteam
conta pe avionul președintelui și că totul urma să fie în regulă.
Apoi, schimbând subiectul, m-a întrebat dacă îmi plăcuse filmul.
Din tonul lasciv cu care vorbea despre el, se vedea că îl consideră
un clasic al genului!
Fiind conștient de faptul că întârzierea nu ar fi fost atât de
mică, i-am sugerat lui Bruno să ieșim pentru a face niște fotografii cu exteriorul palatului. Era o construcție admirabilă,
fortăreața asta ridicată în mijlocul junglei. Priveliștile spectaculoase de pe terase și fântânile presărate peste tot te încurajau să
vezi locul ca pe un fel de Camp David congolez în care Regele
Zairului înota, se juca cu cei șase leoparzi din cuști, mândria
și bucuria grădinii lui zoologice private. Mobutu era clar un
om care nu suporta nici cel mai mic disconfort, așa că baza de
aterizare pentru avioane era imensă. De aici decola adesea spre
America de Nord și Asia.
Pe lângă tot luxul acesta, Gbadolite era și un sanctuar, situat la distanță de haosul din Kinshasa. Nu era de mirare că
Mareșalul prefera să folosească refugiul ca sediu chiar și în
perioadele de relativă stabilitate. Și pentru că acesta era satul
său natal, Mobutu le făcea favoruri localnicilor, oferindu-le
joburi temporare ca slujitori sau paznici. Era ceva obișnuit
pentru el să meargă prin sat în Land Cruiser-ul său roșu și să
împartă bani populației care îl saluta cu urale. Spre deosebire
de oriunde altundeva în țară, Mobutu era văzut ca un salvator
binefăcător. Între timp, în capitală, soldații neplătiți de luni
de zile se dezlănțuiau.
Puțin după ora 11, eram înapoi în salon, unde atmosfera
se schimbase în mod palpabil. Doi slujitori au apărut în grabă, anunțând pe nerăsuflate: „Vine.” În secunda următoare,
Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga („atotputernicul războinic care, datorită rezistenței și voinței sale de
a învinge bifează victorie după victorie, lăsând foc în urma
lui” 3) a intrat în cameră. Era îmbrăcat lejer dar elegant, într-o cămașă colorată de mătase, pantaloni negri și cu pantofi
strălucitori… dar cu capul gol. Căcat, mi-am zis. „Unde dracu’
e pălăria?!”
Șeful părea să privească prin mine din spatele ochelarilor cu
rame negre, în timp ce-mi întindea mâna. Pe când îi fixam microfonul pe cămașă, Bruno îi explica că acest interviu „exclusiv”
va apărea pe CNN pe tot globul. Dar pe Mobutu îl durea în cur
unde avea să fie văzut și de către cine, așa că i-a retezat explicațiile
lui Bruno cu un gest brutal din încheietura mâinii care sugera că
dorea să trecem direct la treabă.

2 Recomand tradiționalul Italian Bialetti Electric (110-230V).
3 Interpretarea oficială a numelui întreg al lui Mobutu a fost îndelung contestată. Cei

mai mulți au fost de acord că victoriile la care se referă sunt de natură pur sexuală.

Interviul a durat 35 de minute și, în ciuda insistențelor lui
Gary, Mobutu nu ne-a oferit nicio știre nouă.
Mobutu a spus că rapoartele despre luptele violente din
sud-est erau exagerate și a declarat că jafurile din Kinshasa erau
temporare și nefericite. Deși a recunoscut că soldații nu fuseseră plătiți de ceva vreme, a susținut că era o eroare care urma să
fie corectată cât de curând. A repetat de câteva ori că situația
era sub control și că nu era cazul să-și facă nimeni griji pentru
că, la urma urmei, „Je suis Mobutu!” Când Gary i-a sugerat că
națiunea lui depășise recordul în încălcarea drepturilor omului,
ne-a vorbit de toate problemele Zairului și ne-a ținut un discurs
despre obstacolele geopolitice pe care le întâlnești când conduci
o țară mai mare decât Europa de Vest. În final, ne-a asigurat că
dorește democrație cu mai multe partide și că vor avea loc alegeri
cât de curând.
După cum era de așteptat, Mareșalul se ridica la nivelul
așteptărilor noastre. Era fermecător, inteligent și se exprima foarte clar. Oricine cunoaște politica Zairului merită iertare dacă a
rămas impresionat de stilul lui. Bineînțeles, tot ce spunea, în afară
de „Eu sunt Mobutu”, erau niște minciuni mizerabile. Era ușor
să ți-l imaginezi vizitând Capitol Hill, cum a și făcut de-a lungul
anilor, îmbrobodind legislatorii naivi și comitetele lor de fonduri.
Tipul rula fin tare.
După interviu, am ieșit afară să fotografiem domeniul în
timp ce Bruno aranja împreună cu colegii lui zborul nostru.
Pe când David împacheta echipamentul, Mobutu ne explica

că e un om simplu în străfundul lui și că îl durea sufletul
să știe că țara sa se lupta pentru supraviețuire. Nici nu-și dădea
seama că după terminarea Războiului Rece zilele îi erau numărate. Vestul nu va mai avea nevoie de el pentru a contracara
influențele sovietice în Africa. În câteva momente dispăruse,
retrăgându-se probabil într-un colț pentru a vorbi la telefonul personal cu satelit care îi era mereu la îndemână, cărat de
un slujitor.
Bruno a întrebat dacă eram mulțumit de interviu. I-am spus
că era în regulă, dar l-am întrebat de pălărie. Mi-a zâmbit viclean
tocmai când Marele Om se întorcea, acompaniat de un valet care
ducea o tavă de argint. Pe ea era Sfântul Graal.
„Mi s-a spus că doreai un suvenir special”, a spus Mareșalul,
rânjind ca o pisică care tocmai a înghițit o colivie plină de canari.
„Complimentele mele”. Și spunând acestea, mi-a oferit toca de leopard – una dintre cele șase pe care le deținea, croită în Deauville.
Mai târziu în aceeași seară, într-un bar din Abidjan, veseli
și chercheliți, eu și Gary ne-am reamintit ultima aventură și
am căzut de acord că ni se confirmase din nou o regulă importantă: în jurnalism, persistența e totul. În plus, dacă nu ceri,
nu primești.

Robert
raportează la
sediu: „Misiune
îndeplinită!”

Robert Wiener e jurnalist de mai bine de 40 de ani și a acoperit practic toate
războaiele și revoluțiile de pe cele patru continente de la Vietnam încoace.
E autorul cărții Live From Baghdad și co-scenarist al filmului HBO cu același
titlu. Wiener s-a pensionat din slujba de producător executiv senior al CNN în
decembrie 2011. Acest articol, prima sa contribuție VICE, e primul episod din
noua lui rubrică, Viața alături de oameni mari, care va apărea lunar pe VICE.com.
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TOXINE PENTRU ROMI
FOTOGRAFII DE MUGUR VĂRZARIU
INTERVIU: MIHAI GHIDUC

V

ara aceasta zeci de romi din Baia Mare au fost otrăviți cu substanțe necunoscute,
după ce au fost relocați de către autorități din casele din chirpici de pe malul pârâului
Craica, în fostul combinat chimic CUPROM, închis pentru poluare, care nu fusese
curățat de deșeuri toxice de zeci de ani. Primarul Cătălin Cherecheș a susținut că acțiunea
era legală, deoarece romii trăiau deja în condiții oribile pe domeniul public, iar el doar
le-a dat case mai bune. Mai multe ONG-uri au protestat în capitală contra atitudinii
primarului, au protestat și Ambasada Americii și cea a Olandei la București, dar edilul
a câștigat alegerile locale de anul acesta cu 86%. Nu este prima dată când primarul face
ceva de genul ăsta, anul trecut a decis să construiască un zid între două blocuri locuite de
romi și un bulevard. Fotograful Mugur Vărzariu a documentat ambele subiecte, iar noi
l-am sunat să aflăm cum stă de fapt treaba la Baia Mare:

VICE: Cum sunt romii de pe Craica?
Mugur Vărzariu: Majoritatea copiilor își doresc să meargă la școală, însă pentru că nu au
acasă apă să se spele sau lumină să-și facă temele le este mai greu. Unii părinți muncesc la
firma de salubrizare din Baia Mare pe șase milioane, iar după serviciu se duc la groapa de
gunoi și sortează materialele reciclabile, ca să-și suplimenteze veniturile. Sunt victimele
cămătarilor, la care ajung să se împrumute dacă se îmbolnăvește sau moare cineva.
Cum poți muta cu forța niște oameni?
Ce a făcut primarul a fost un demers electoral. S-a acoperit de toate hârtiile, ca să dea
impresia că mutările sunt voluntare. Romilor li s-au pus contractele în față, fără ca primăria să le ofere asistență juridică și li s-a spus: „Dacă nu semnați, vă dăm afară”. După
ce s-a certat cu liderul informal al romilor, primarul a venit în ultima zi cu poliția și a zis:
„Dacă nu plecați, dărâm”. Au reușit totuși să mute doar 10% dintre cei 1 400 de locuitori
ai cartierului Craica.
Le-au oferit și altceva în afară de camere în fostul combinat chimic?
Nimic. Și nici nu trebuia să le ofere ceva în afară de consultări reale. I-au mutat în două
blocuri. Primul, în care fuseseră birouri, era neigienizat, dar măcar nu era toxic. Al doilea
era un fost laborator, o bombă chimică. Din cauza grabei și atitudinii „oricum sunt niște
romi, n-are importanță”, nimeni nu s-a interesat dacă aerul era nociv în subsolul acelei
clădiri. Camerele erau pline de sticluțe și recipiente aflate acolo de zeci de ani, unele dintre ele încă pline. Au mutat acolo copii care n-au avut niciodată o problemă să mănânce
ceva ce le-a căzut pe jos.
Așa au ajuns să se îmbolnăvească?
Probabil. Eu am stat acolo de la șapte dimineața până la zece seara și am ajuns să chem salvarea. Pentru prima oară în viață aveam tensiune crescută, stare provocată de mirosul din
subsol. Câțiva romi, printre care și copii, au ajuns la spital cu perfuzii și mască de oxigen.
Au curățat locul?
Da. După ce mama primarului, cu poliția locală și cu viceprimarul au inspectat situația,
s-au apucat imediat să strângă, cu ajutorul romilor. În schimbul muncii lor li s-a dat voie
să colecteze tot fierul din subsol ca să-l vândă. În câteva ore, au adunat tot ce au considerat
ei că ar avea vreo legătură cu substanțele chimice. Locuiesc în continuare acolo pentru
că nu au unde să se ducă, casele lor au fost dărâmate. Acum primarul e tatăl lor. Dacă se
supără, romii știu că are puterea să-i arunce în stradă.

Femeie romă,
surprinsă în
locuința ei șubredă
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PAGINA
ALĂTURATĂ:
Adolescentă
într-una dintre
încăperile oferite
de autorități în
fostul combinat
chimic.
SUS: Holul
fostului
combinat.
STÂNGA:
Hingher
strângând câini
din fostele
locuințe ale
romilor, din
Craica.
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SUS: Romi în
ziua relocării,
mutați din
casele lor vechi
de 18 ani.

SUS: Copiii
din Craica nu
au o problemă
să mănânce de
pe jos.

JOS: Interiorul
unei camere din
fostul combinat
chimic, decorată
de romi după
ce au scos
sticluțele cu
substanțe
necunoscute de
pe rafturi.

JOS: Romi
adunați în jurul
televizorului,
pentru a viziona
o telenovelă.
Curentul îl trag
de la cămătari,
cărora le plătesc
150 de lei
pe lună.
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CRITICALBOTOXin times of 2.0 feudalism
@PAVILION, 04 octombrie 2012 – 06 ianuarie 2013
Opening 04 octombrie, 19.00
Curator: Alex Brahim
Participanti: Aggtelek, Anamor, José Begega, Karmelo
Bermejo, Zeljko Blace, Lúa Coderch, Andrés Duplat, Juan
Pablo Echeverri, Félix Fernández, Jorge García, Miquel
García, Andrea Gómez, Núria Güell, Fermín Jiménez
Landa, Lydia Lunch, Santiago Monge, R. Marcos Mota,
Joan Martí Ortega, Daniela Ortiz, Aníbal Parada, Avelino
Sala, Andrés Senra, Daniel Silvo, Toni Tena, David
Latorre, Oriol Vilanova
www.pavilioncenter.ro
www.fb.com/pavilionjournal

SUS: Rom
reparând
acoperișul
unei cocioabe
dărăpănate, în
Craica.
DREAPTA:
Locuitori din
Craica, Baia
Mare, cartier
caracterizat de
marginalizarea,
sărăcia și
segregarea
romilor.
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DOs

DON’Ts

Un element cheie pe care trebuie să-l iei în considerare când te gândești dacă ar trebui să locuiești la oraș sau la țară
la douăzeci de ani e dacă ai prefera să transformi fiecare noapte într-o aventură alcoolică pe care să n-o uiți niciodată
sau să transformi obiectele din curte în proiecte de artă pe care n-o să le termini niciodată.

Ce relaxant e să provoci câteva infarcturi înainte să
mergi în bar vineri noaptea!

Tot privirea asta o am și eu în ochi când beau prima bere după a patra zi de mahmureală.

Culorile strălucitoare sunt o modalitate bună de a atrage
atenția asupra acelei părți din fizicul tău de care ești cea
mai mândră și de a distrage atenția de la faptul că ți-ai
bătut joc de restul corpului tău în ultimii 40 de ani.

Data viitoare când vreo vacă îți spune: „Hipsterițo, nu
ești deloc specială!”, ar trebui să-i răzpunzi: „Nici frații
Wright nu erau și totuși au inventat avionul.”

Magazinele de suveniruri: locurile în care oamenii de
toate culorile, formele și mărimile se întâlnesc pentru a
forma un amestec de disperare și amărăciune.

Întrebare pentru oamenii mai în vârstă: întotdeauna arată
polițiștii ca fratele vostru mai prost și enervant, Scott?

Data viitoare când vă plângeți că nu e destul de bună
carnea din sandviș, gândiți-vă la masa de prânz a celor
din Siberia centrală.
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Oamenii (de obicei albii) spun adesea că altor oameni
(tot albilor) le plac look-urile retro din cauză că le
reamintesc de o perioadă mai inocentă a hip-hop-ului,
dinainte de transformarea lui gangsta rap. Ceea ce e
caraghios pentru că tocmai atunci războaiele pentru
heroină erau în toi.
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DOs

DON’Ts

Trei dintre cele mai importante lecții pentru a deveni adult sunt: 1) cine n-are armă, nu-ți poate face rău, 2) nimeni nu
mai are curajul să-și dea în judecată violatorul în ziua de azi, 3) nu lua avionul decât dacă ești beat rangă

„Ce faci azi, Biff?” „Păi e așa frumos afară, că m-am
gândit că ar fi drăguț să ies în parc și să inventez noi
semne obscene pe care să le arăt străinilor.”

Uau. Versiunea est-europeană la „The Human Centipede” e și mai deprimantă decât mă așteptam.

Un lucru e sigur: toți ar trebui să evităm să ajungem ca
unchiul Ted – tipul care marchează fiecare sărbătoare
importantă cerându-i bani tatălui tău.

Nu sunt sigur dacă a existat o perioadă în care DJ-ii
arătau ca niște extraterestre gravide, dar cred că ar
trebui să ne întoarcem în timp la perioada aia.

Lumea e destul de mare cât să încapă în ea și un tocilar
alb îmbrăcat într-o haină de rapper negru.

Sunt sigur în proporție de 96 la sută că tipul și-a făcut
barba aia la mișto, dar părul de Kramer și ochelarii
dreptunghiulari de începător trădează faptul că e un
comedian creștin.

Mult noroc cu creșterea copilului! Am o vagă presimțire
că, deși tu crezi că ești un părinte cool, el o să vrea să fie
exact opusul a ceea ce ești tu.
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Fotografii de care ne-am săturat și nu mai vrem să ne
trimiteți: muzică la chitară din locuri ciudate; ciudățenii
din Asia.

Iată un comedian super genial, care a reușit să-și ducă
poanta la capăt de o mie de ori mai subtil decât tipul din
poza de lângă.
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Top adidas x Opening Ceremony, fustă Rachel Zoe, șosete Leg Avenue, pantofi Dr. Martens, brățară MIANSAI

Cămașă Mark McNairy, colier Miyako Bellizzi
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BOMBE CU
SCLIPICI
FOTO: GLYNIS SELINA ARBAN
STILIST: ANNETTE LAMOTHE-RAMOS
Asistent foto: Rocky Luten
Asistent stilist: Miyako Bellizi
Coafor: Christopher Naselli de la Exclusive Artists
Machiaj: Sarah Appleby de la Sarah Laird
Modele: Bennett, Camilla, Carlos, Ivy, Jongo,
Kish, Phoebe, Sam, Tiger
Casting: COACD (coacdinc.com)
Shooting: Fast Ashleys Studios (fastashleysstudios.com)
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Jachetă Adidas Originals, rochie Keds

Pulover și cămașă Original Penguin, pantaloni Altamont, pantofi adidas x Opening Ceremony
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Jachetă adidas x Jeremy Scott, rochie Zimmermann, ciorapi
Calvin Klein, pantofi ASOS, ceas Casio G-Shock

FANTOMELE
JUNGLEI
Luptătorii pentru libertate ANEK din Birmania incendiază
laboratoare de meth și omoară nemernicii care comit genocide
TEXT ȘI FOTO:
BRYAN DICKIE

PAGINA
ALĂTURATĂ:
An No, unul dintre
cei mai tineri soldați
din KNLA, se
descurcă perfect cu
mânuirea unui AK.
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Î

n ultimii 63 de ani, Birmania a urmat un
program metodic de curățare etnică, bazat pe
tactici îngrozitoare cum ar fi violul sponsorizat de stat sau masacrarea de civili nevinovați.
În partea estică a țării, de-a lungul graniței cu
Thailanda, acest genocid s-a transformat întro bătălie nesfârșită între guvernul birmanez și
grupul etnic Karen.
După decenii întregi de luptă, Armata
Națională de Eliberare Karen (ANEK) a ajuns
cel mai temut adversar al armatei birmaneze;
unii susțin că ar fi chiar cea mai eficientă forță
de gherilă activă din prezent. E și una dintre
puținele grupări insurgente care nu e considerată o organizație teroristă de către Statele
Unite, posibil din cauză că ANEK sunt sută
la sută anti-drog și extraordinar de talentați la
bombardarea laboratoarelor de meth conduse
de guvern, din mijlocul junglei (știți voi, alea
care sunt principalele furnizoare de metamfetamină din Asia).
De obicei nu se comportă prea bine cu străinii, cu atât mai puțin cu cei cu aparate foto, dar
cumva am reușit să mă împrietenesc cu divizia
de Forțe Speciale ANEK, deși sunt un fotograf
canadian curios.
Am făcut eforturi uriașe (am cerut și ajutorul
unui mercenar suspect) pentru a aranja o întâlnire cu unul dintre ofițerii ANEK, Colonelul Ner
Dah Mya. După o întrevedere tensionată, colonelul mi-a permis accesul pe teritoriul rebelilor,
cunoscut sub numele de Kawthoolei.

Intrarea în regiune îți întinde nervii la maximum, mai ales pentru că e un câmp minat
activ. Potrivit declarațiilor Armatei Regale
Thailandeze, peste 70 la sută din granița lungă de 2 040 kilometri a fost presărată cu mine
antipersonal. Faptul că fiecare pas pe care îl faci
ar putea fi ultimul îți fute creierul, dar când ești
flancat de tipi care își câștigă existența omorând
tot ce mișcă și sunt cunoscuți sub numele de
„fantomele junglei”, înveți rapid să-i imiți și să
te comporți normal.
Karen e total înăbușită cultural (printre altele, limba comunității nu se predă
în școlile de stat), iar asta îi înfurie atât de
tare pe ANEK, încât sunt dispuși să comită
acțiuni drastice pentru a-și proteja stilul de
viață. Petrec ani întregi în jungle infestate
cu malarie, departe de familie, și înfruntă
moartea zilnic. În ciuda modului lor de viață
extrem și dedicat, când nu bombardează trupe
birmaneze sunt niște oameni foarte drăguți și
simpatici. În cele 14 zile pe care le-am petrecut cu ANEK, între petreceri cu apă-veselă
(alcool), ofensive în junglă și excursii palpitante, mi-am dat seama că nu sunt deloc o
armată de gherilă tipică, hedonistă, amorală,
care dă foc la sate. Sunt ceva mai umani. De
exemplu, See Tu nu e doar expert în explozibil, ci și muzician și istoric. Aproape s-a căcat
pe el de emoție și entuziasm când a aflat că
m-am născut în aceeași țară ca și vedeta lui pop
preferată – Shania Twain.
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DE LA STÂNGA
LA DREAPTA,
ÎNCEPÂND
DE SUS:
Chiar după
intrarea pe
teritoriul
controlat de
Karen, soldații
se adună să-și
verifice armele.
Un soldat merge
prin ploaia
torențială în
satul Maw Kee
Doi soldați tineri
se relaxează, în
timp ce așteaptă
ordine.

DE LA STÂNGA
LA DREAPTA,
ÎNCEPÂND
DE SUS:
Un soldat își
ia o pauză de
țigară în drum
spre o cascadă
pe care au
văzut-o doar
opt străini,
după spusele
Colonelului Ner
Dah Mya. Da,
cam atât de
mult îi plăcea
precizia.
Când l-am
întrebat despre
bandană, Nah
Na mi-a spus
că habar
n-avea cine e
Bob Marley.
Lucky, una
dintre fantomele
ANEK, îmi arată
capodopera de
pe spate.
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DE LA STÂNGA
LA DREAPTA,
ÎNCEPÂND
DE SUS:
Acum doi ani,
când avea 63
de ani, Thoo
Goo s-a hotărât
să lupte pentru
libertatea
poporului său.
Pe Yat, garda de
corp personală a
lui Bryan, poartă
cu el mereu
un lansator
de grenade.
See Tu și două
alte fantome
patrulează
călare pe un
Land Cruiser.
PAGINA
ALĂTURATĂ:
Nah Na are pe
față o serie de
tatuaje ANEK
homemade, care
poartă noroc.

48 VICE.COM

VICE.COM 49

SUPERGHIOGARUL
PICTURI: HIRO KURATA
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Născut în 1980, Hiro Kurata a crescut atât în Japonia, cât și în Statele Unite. Asta l-a făcut să dezvolte o slăbiciune
pentru modul comun al celor două țări de a-și petrece timpul, și anume baseball-ul, despre care artistul spune că l-a
ajutat să comunice în ambele culturi. Obsesia lui pentru sport a dat naștere unui personaj pe care Hiro îl numește
„Superghiogarul”. El e eroul tuturor scenelor lui suprarealiste. Picturile sale, de la paleta de culori până la fiecare trăsătură de pensulă, sunt haotice, derutante și ciudate – o reflecție evidentă a stării lumii de azi. Dar există o diferență
importantă între realitatea noastră și felul în care e ilustrată de Hiro: cea din urmă nu ne face să vrem să ne sinucidem prin asfixiere autoerotică, în timp ce ne tăiem venele. În sensul ăsta, aș spune că Hiro e un succes total.
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BEDUINI
FOTO: JIM MANGAN

Modele: Celine Boucher, Spencer Davis, Chris Van Dine, Alex Graves,
Jenny Hong, Vlada Kleynburg, Corigan Kushma, Peter Sutherland
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A DOUA
PIELE
Fetișuri cu latex în pădurea
ecuatorială braziliană
TEXT: JENNI AVINS
FOTO: MATHEUS CHIARATTI

Jenni probează cele
mai bine vândute
mănuși Fetisso, în
depozitul fabricii.
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SUS: Latexul
se scurge întrun vas pentru
colectare,
dintr-o
plantație din
Pernambuco,
Brazilia. Cu
câteva clipe
mai devreme,
un lucrător
tăiase scoarța
copacului;
chestia aia
roșie e o
substanță
chimică care
ajută copacul
să se vindece.

U

PAGINA
ALĂTURATĂ:
René la
biroul lui.
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ndeva pe la mijlocul anilor ’60, lângă orășelul
elvețian Vordemwald, micul Willi Graber se juca
singurel la ferma bunicilor săi. A intrat în bucătărie, unde i-a atras atenția ceva din coșul de haine
murdare: o pereche de mănuși de cauciuc galbene.
Și le-a pus. S-a simțit ciudat. Dându-și seama imediat de potențialul lor, a alergat afară și a luat în
mână o balegă de vacă. Era un sentiment ciudat –
să strângi rahat de vacă între degete și să știi că nu te poate atinge.
Cu aceste mănuși, tânărul Willi și-a dat seama că putea face
tot felul de lucruri interzise fără să pățească nimic. Atingea plante
otrăvitoare și furnici veninoase, scotea lipitori din râu. Cuprins
de beția puterii, și-a băgat degetul până și în anusul unei bovine ghinioniste. A fost absolut senzațional. Bineînțeles, câțiva
ani mai târziu, se masturba folosind mănușile. Ca orice băiețel
elvețian cuminte, fusese învățat că masturbarea era ceva rău. Dar
cu mănuși, era altfel, era în regulă. Se simțea protejat. Mănușile au
devenit talismanul lui magic care îl apărau de furia lui Dumnezeu.
Încet, încet și-a dat seama că ele și alte lucruri făcute din materiale
ca pielea sau vinilinul nu aveau aceeași alură. Latexul se mula
perfect personalității sale. Era tot mai clar că Willi avea un fetiș.
Totuși, pe atunci habar n-avea că zeci de ani mai târziu își va
folosi secretul rușinos în avantajul său, înființând o companie de
succes producătoare de îmbrăcăminte fetiș, într-o pădure ecuatorială braziliană paradisiacă.
Willi nu e în niciun caz prima persoană posedată de puterea
latexului, laptele alb care se scurge din trunchiurile arborilor de
cauciuc. În timpul Revoluției Industriale cauciucul era la fel de
important cum e astăzi petrolul. La fel ca țițeiul, era un motiv de
explorare, exploatare și violență în folosul imperiului. Pe vremea
regelui Leopold din Congo, colectorilor de cauciuc care nu-și

făceau norma li se tăiau mâinile. Pentru a profita de vastele rezerve de arbori de cauciuc din Amazon, baronii sud-americani
i-au transformat pe indigeni în sclavi. Se numeau seringueiros.
Amărâții ăștia de muncitori trebuiau să urce în copaci amazonieni imenși, ca să le colecteze seva. În 1876, exploratorul britanic
Henry Wickham a scos prin contrabandă 70 000 de semințe de
arbori de cauciuc din pădurea amazoniană braziliană – un act incredibil de piraterie botanică și începutul plantațiilor imperiului
britanic în Asia. Mai târziu, Henry Ford a cumpărat o bucată de
Amazon mare cât Delaware și Rhode Island la un loc pentru a
cultiva arbori de cauciuc și a angajat mii de lucrători brazilieni
pentru a demara Fordlandia, o fabrică de procesare eșuată și suburbie în mijlocul Amazonului.
Karl Marx a scris în Capital că, toți capitaliștii sunt, de fapt,
fetișiști, adoră puterile mistice pe care muncitorii le imprimă
bunurilor pe care le creează (îmi sună a Prada). Înainte de latex,
fetișiștii trebuiau să se descurce cu ce aveau – blană, mătase și corsete strâmte. Asta până în 1823, când chimistul scoțian Charles
Mackintosh a inventat materialul cauciucat care a reprezentat
baza viitoarelor fantezii sado-maso. Deși hainele Mackintosh
erau urât mirositoare, lipicioase și uneori se topeau în zilele
caniculare, au ajuns imediat populare. Valerie Steele, autoarea
cărții Fetiș: modă, sex, putere, a identificat societatea Mackintosh
a Angliei ca făcând parte din primele perioade fetișiste. Pe parcursul cercetărilor, a găsit o revistă din 1920 specializată pe fetișuri
intitulată London Life, care detalia entuziasmul pentru hainele
din cauciuc. Astăzi poți cumpăra o pelerină Mackintosh elegantă
cu 800 de dolari de la J.Crew.
Când Willi era un adolescent în călduri, a aruncat o privire în
coșul de gunoi și a găsit o revistă porno plină cu femei îmbrăcate
în latex. Atunci și-a dat seama că nu era singur; existau mulți

oameni care îi împărtășeau obsesia pentru acest material. Așa că
s-a informat asupra acestui subiect neobișnuit. A citit cărți precum Fetișuri și ritualuri în societățile moderne industriale pentru
a afla mai multe despre fetișism, a cărui etimologie provine de
la feitiço – cuvântul portughez care desemna obiectele pe care le
adorau africanii și pe care le credeau vrăjite sau posedate de zâne.
Pentru fetișiști, hainele transformă materialul lor preferat
dintr-un simplu bun casnic într-un obiect de cult hipersexualizat. Fetișurile și identitatea sexuală sunt mistere personale;
prin urmare, deși e ușor de remarcat că oamenii se încadrează
în anumite tipare în ce le privește, nu există vreo traiectorie
istorică. După Al Doilea Război Mondial, fetișiștii s-au îndrăgostit de accesoriile protectoare cum sunt măștile de gaze.
Unii folosesc latex pentru a se simți în siguranță, în pericol sau
ambele. Altora le place senzația de a doua piele lucioasă care îi
ține cumva captivi. În anii ’40 și ’50, revista Bizarre a publicat
ilustrații și fotografii cu femei îmbrăcate în latex, situate în diverse contexte perverse. Prin anii ’70, designerii punk de genul
lui Vivienne Westwood au dus fetișismul în lumea modei. Muza
lui Warhol Dianne Brill a ieșit în public îmbrăcată în latex alb și
a fost desemnată de revista People „Regina vieții de noapte din
Manhattan”. Zece ani mai târziu, scriitoarea Candace Bushnell
a purtat rochii din latex într-un pictorial pentru Vogue care a
avut ca urmare trei întâlniri romantice, o cerere în căsătorie și
o întâlnire cu un producător TV. (Doi ani mai târziu a debutat
pe HBO serialul ei Sex and the City.) Lady Gaga s-a îmbrăcat în
latex la întâlnirea cu Regina Elisabeta. Anne Hathaway a declarat că nu va mai fi niciodată aceeași după ce a purtat costumul
din latex de Catwoman în filmul The Dark Knight Rises. A declarat în Allure: „Costumul ăla… când mă gândesc la el… Mi-a
dominat tot anul.”

[Willi] Se uita prin jungla braziliană și
vedea bani crescând în copaci.
Willi și-a continuat călătoria de aflare a sinelui pe tot parcursul anilor ’70, s-a plimbat prin India și prin San Francisco
încercând să se descopere. În cele din urmă, călătoriile l-au
dus în Brazilia, în orașul Recife, unde și-a căutat o casă printre
plantațiile de trestie de zahăr și plajele tropicalele din nord-estul arid al țării. Acolo a găsit exact locul pe care și-l imaginase,
un deal deasupra satului Japaratinga, umbrit de palmieri și
situat chiar lângă plajă. Citise cărți de filosofie despre idealuri utopice și își imaginase o viață simplă la țărmul oceanului,
înconjurat de natură, artă, prieteni și familie. A cumpărat terenul și l-a convins pe Fritz Liechti, un expatriat ca și el, să-l
însoțească. Au construit o casă cu cinci dormitoare și au schițat
un plan de viață în afara orașului. N-au văzut trestiile și nucile
de cocos ca pe un mijloc de îmbogățire în regiunea sărăcăcioasă, dar au remarcat că mai exista o resursă acolo – cauciucul.
Moda punk era pe val, iar fetișul lui Willi nu mai părea atât de
ciudat ca înainte. Se uita prin jungla braziliană și vedea bani
crescând în copaci.
Astfel a luat naștere Fetisso Latex. Astăzi, compania produce 50 de varietăți de îmbrăcăminte-fetiș din latex și își exportă
produsele în sex-shopuri din Europa, America de Nord, Japonia
și Australia. Fetisso are clienți fideli, produse ieftine de unică
folosință, dar și produse speciale tip couture, pe care fetișiștii le
adoră. Deși nu sunt neapărat niște clienți prea ecologiști, e bine
de știut că, în Brazilia, arborii de cauciuc oferă umbră florei și
faunei și absorb gazele nocive din atmosferă.
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era și loc pentru îndeplinit fantezii sexuale. Am adormit gândindu-mă la scenarii cu bice și latex. Când am deschis ochii, cu puțin
înainte de răsăritul soarelui, cerul arăta ca un curcubeu întunecat.
M-am întors pe cealaltă parte și am văzut cârligul de aseară: acum
părea inofensiv, un cârlig de care se agață hamacele.
Arhitectul clădirii era partenerul Fetisso René Savoy.
Capodopera lui era fabrica de îmbrăcăminte-fetiș de 700 de metri pătrați. Din afară arăta ca o mică fortăreață din piatră sau ca o
temniță și emana un ușor miros de chimicale. Înăuntru am fost
întâmpinată de un bărbat bine făcut, fără cămașă, cu chică și o
burtă care îi atârna peste blugii scurți.
René m-a condus în biroul lui. Pe raftul de deasupra biroului său domnea un penis de piatră care avea rol de prespapier.
Vorbind repede și scrâșnind din dinți ca un om de știință nebun,
René mi-a explicat că petrecuse ani buni studiind anatomia pentru a fi sigur că produsele Fetisso se potriveau fix ca o a doua piele.
Noaptea visează oameni care adoră să le poarte. Apoi se trezește,
schițează designul și fabrică matrițe ce vor fi scufundate în latex.
În ciuda entuziasmului său, René nu era atât de înnebunit după
latex înainte să se implice în afacerea cu Fetisso. Dar iubește stilul
de viață pe care și-l poate permite datorită afacerii. „Ne menține
tineri”, mi-a spus. „Suntem niște nebuni. Eu mă simt de 15 ani.
Asta e ideea: să fim liberi. Să facem ce ne place. Oricum o să mor
într-o bună zi. Așa că astăzi fac niște latex.”

„M-am simțit ca un cârnat
imens într-un maț prea mic.”

SUS: Cizme
până la
genunchi
proaspăt
făcute, din
care încă
picură latex.
PAGINA
ALĂTURATĂ,
DE SUS PÂNĂ
JOS: Matrițe
așteptând să
fie folosite;
Fritz printre
liane; o
pereche de
pantaloni
sunt întăriți
cu încă un
strat de latex;
Willi în fața
casei (tabla
de lângă el e
pentru orele
de germană și
matematică
ale copiilor
muncitorilor.)
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În lumea fetișurilor, Fetisso reprezintă un simbol al latexului
de calitate. Dar pentru localnicii din Japaratinga, fabrica a fost o
oportunitate, o alternativă la câmpurile de trestie de zahăr și la
rafinării. Orașul e un loc destul de simplu, unde cele mai vizibile
clădiri sunt bisericile și câteva hanuri și magazine. Mă gândeam
că localnicii erau împotriva prezenței unui palat în vârful dealului, dar ei păreau a fi mulțumiți de Fetisso. Anul acesta un ziar a
publicat un articol care se lăuda că fabrica e singura de acest gen
din Brazilia.
Vasta majoritate a clienților Fetisso locuiesc în Europa, dar
vânzările cresc și în Statele Unite. Porn starul Paris Kennedy
a descoperit brandul acum doi ani, când a probat o pereche de
colanți la un târg de fetișism. Acum sunt piesa ei preferată din
garderobă. Și-i poate pune fără să folosească lubrifiant – ceea ce
se pare că e rar în lumea hainelor din latex - și îi vin, cum altfel,
ca o mănușă.
„Atunci când porți latex, totul e strâmt,” mi-a spus Paris. „Te
simți ca și cum ar fi o super versiune a ta. De asta cred că e popular
printre gagicile dominatrix. Te face să te simți puternic.”
Nu asta am simțit eu prima oară când am probat ceva din latex.
Deși am fost surprinsă cât de ușor se trage pe tine, m-am simțit
ca un cârnat imens într-un maț prea mic. Dar în mod clar sunt
genul de persoană care are fetișuri cu moda. Am o pereche de
pantofi cu talpă ortopedică de la Prada care mă fac să mă simt
bine, sexi și puternică. Mai am și o cămășuță subțire, albă, din
bumbac, cu nasturi din coajă de nucă de cocos, care îmi mângâie
coapsele, aproape cerșind să fie smulsă de pe mine și aruncată cât
colo. Deci da, pot rezona foarte bine la fetișuri.
Am vrut să înțeleg mai bine puterea specială a latexului, așa
că m-am dus chiar la sursă. Japaratinga se află într-un colț retras din statul nord-estic al Braziliei, Alagoas. Nu e deloc ușor

de ajuns acolo. Am schimbat trei avioane, am mers patru ore cu
mașina, am luat un feribot și m-am întâlnit cu poliția militară ca
să ajung la destinație. Pe drum, am trecut pe lângă căruțe trase de
măgăruși, munți de coji de nuci de cocos uscate, mai multe sate,
copii care vindeau mango, bătrânici care ne dădeau indicații de
genul „Vai embora sempre” („Țineți-o tot înainte pentru totdeauna”). Și așa am făcut, printre câmpii unduitoare de trestie de
zahăr, câteva ore până drumul s-a îngustat pe lângă ocean și am
executat o întoarcere în ac de păr. Mașina a urcat spre o pădure și
totul s-a întunecat, de parcă mergeam printr-un tunel. Când am
ajuns la o poartă mare din lemn, am dat-o încet în lături și m-am
apropiat de o casă. „Oi?” am întrebat încetișor, urmând o cărare
până spre marginea junglei. „Alo?”
Fritz, managerul de vânzări de la Fetisso, s-a ridicat de la o masă
de picnic acoperită cu hârtii. Desculț, cu umeri lați, îmbrăcat în
pantaloni scurți gri și un tricou pe care scria VIBRATIONS,
arăta ca un surfer bătrân și prietenos. M-a condus pe o cărare
îngrijită prin junglă, pe lângă trei case și statui cu zeițe și dragoni,
până la un buncăr pe marginea unei prăpastii. În pragul lui a apărut un bărbat cu pieptul gol și o barbă ciufulită: Willi.
Era ușor uimit să mă vadă – probabil că Fetisso nu are prea
mulți vizitatori. A schimbat câteva vorbe cu Fritz în germană sau
așa ceva, apoi Willi m-a escortat spre locul unde urma să stau: un
apartament strălucitor care arăta ca și cuibușorul de nebunii al
lui Whitesnake. Tavanul și coloanele erau acoperite cu gips alb
precum spuma de bărbierit.
Camera mea avea, pe lângă pat, două hamace. Unul atârna din
tavan până la podea, în fața unei ferestre mari care se deschidea
chiar spre junglă. În spate se vedea oceanul turcoaz. În noaptea
aceea, chiar înainte de culcare, am observat un cârlig mare care
ieșea dintr-o coloană a camerei mele. Poate că salonul de oaspeți

În atelierul lui René erau agățate pe pereți manechine gri din
plastic cu erecții. Un braț ciudat atârna de tavan. De obicei, René
face matrițele din lemn și lut, dar „părțile intime ca penisuri, labele picioarelor, mâini, sâni sau funduri” le construiește manual din
fibră de sticlă pentru a fi scufundate în latex lichid. Prezervativele
se fac folosind aceeași tehnică, dar matrițele lui René fac hainele
Fetisso să fie mai mult artizanale decât industriale – fie că sunt
maieuri cu sfârcurile la vedere, șorturi cu mânecă pentru penis
sau măști ca de călău.
Am observat un bărbat brazilian solid, Tecio „Junior”
Machado da Silva, care era aplecat peste o masă de lucru și netezea gipsul de pe coapsa unui manechin de sex masculin. Fetisso e
organizată ca o pseudocooperativă și am aflat că Junior e un partener care asistă la întâlnirile de afaceri și primește un procent din
profituri la sfârșitul anului. E angajat acolo de 14 ani, împreună
cu soția lui, Monica.
Mai târziu l-am cunoscut pe Jose „Nissinho” Edmilson, managerul general al fabricii, care m-a ghidat prin restul procesului de
producție. Am început în camera de scufundare, una cu faianță,
unde matrițe care semănau cu picioarele din față ale unui cal
atârnau cu susul în jos deasupra unui bazin cu latex lichid lăptos
(acest tip de mănuși, cu formă de copite în loc de mâini, sunt pentru cei cărora le place să fie călăriți în stil ecvestru). Mi-am trecut
degetul peste o copită. Latexul se simțea ca ceva între o vopsea
groasă și un ciment din cauciuc. Nissinho mi-a spus că scufundarea era una dintre cele mai plăcute activități care se petreceau
în fabrică, dacă nu luai în considerare mirosul de amoniac. Dar
cum compania are o politică egalitară, toată lumea lucrează prin
rotație și nu există nimeni care să muncească tot timpul doar în
sectorul acesta.
De aici am plecat spre camera de întărire. Un bărbat șpreia
latex lichid peste un șort cu mânecuță pentru penis, întărindu-i
marginile. Odată uscat, un alt lucrător întorcea șortul pe dos întrun vas cu praf alb, pe care îl folosea ca ajutor pentru eliminarea
reziduurilor. După asta, șortul era copt într-un cuptor și clătit cu
chimicale pentru a fi purtat fără a folosi lubrifiant.
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Latexul Fetisso se asociază cumva în mod
organic cu puterea sexuală.
Sculele de
mare precizie
ale lui René
și catalogul
Fetisso.
(Uitați-vă cum
strălucesc
șosetele alea!)
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Toate femeile păreau să lucreze sus, în departamentul de finisare, o cameră aerisită unde un poster pe perete denota zilele
de naștere ale angajaților. Femeile râdeau și povesteau în timp
ce aranjau chiloți și șpreiau silicon pe sutiene din latex. Monica
Maria, soția lui Junior, asambla pachetele porno cu produse
Fetisso. Cutia pe care o ținea în mână avea pe ea o fotografie cu
o femeie goală care-și ținea mâinile înmănușate în latex peste sâni.
Am întrebat-o pe Monica dacă purtase vreunul dintre obiectele
vestimentare la a căror confecționare participase. Mi-a spus că
avea pantalonii scurți și chiloții tanga și că îi purta din când în
când. Am întrebat-o dacă asta o făcea să se simtă puternică. „Nu
chiar,” mi-a răspuns.
Nissinho a spus că încercase o cămașă în timpul Carnavalului,
dar transpirase prea mult. L-am întrebat ce activitate îi plăcea
cel mai mult să facă. „Să iau salariul”, mi-a răspuns. Presupun
că nu toți angajații sunt așa înnebuniți după latex ca Willi
și Fritz.
În secțiunea Capital intitulată „Fetișismul pentru bunurile de
larg consum și secretul din spatele lui”, Marx scria despre transformarea lemnului în mese: „Se schimbă în ceva transcedental…
Stă cu susul în jos și evoluează din ideile grotești din creierul de
lemn, mai miraculos chiar decât fenomenul de răsucire a mesei
la spiritism.” Eram aproape sigură că muncitorii de la Fetisso nu
își vrăjeau intenționat produsele, dar poate că se întâmpla ceva
mistic în timpul procesului alchimic, prin care cauciucul era
transformat în îmbrăcăminte fetișistă.

A doua zi am vizitat o plantație braziliană de cauciuc. Un seringueiro, care colectează latexul prin același procedeu de acum
câteva mii de ani, mi-a împrumutat cuțitul lui și mi-a arătat
cum să crestez un copac. Privind seva lăptoasă care se scurgea
pe trunchi, m-am gândit instant la altceva. Că latexul se asociază cumva în mod organic cu puterea sexuală și poate că Fetisso
exploatase chestia asta. Willi folosise secretul lui rușinos pentru
a-și construi o viață de vis. Se pensionase la 54 de ani, înconjurat
de prieteni și de obiectele ce-i stârneau dorința sexuală, ca să nu
mai spun de plaja braziliană și de casele din copaci. Evident că asta
m-a încurajat să-mi caut propria versiune de latex – ceva care să
mă împlinească și entuziasmeze în același mod.
Câteva săptămâni mai târziu, în New York City, m-am trezit
că intru în Gothic Renaissance, un magazin de fantezii sexuale
situat lângă piața Union. Buticul frumos luminat era plin de corsete în culori fluorescente, piele cu țepi și cizme înalte.
„M-ar interesa ceva din latex”, i-am spus blondei voluptuoase
din spatele tejghelei. A ridicat din sprâncene.
„Ce căutați mai exact?” Părea o întrebare dificilă, dar mi-a
explicat că mulți oameni care cer latex caută de fapt vinilin – o
imitație mai ieftină de latex care se vinde mai ușor.
I-am spus că voiam latex natural, original.
„Ar trebui să știți despre ce e vorba”, mi-a mărturisit. „E mai
gros, mai strălucitor și mai sexual decât vinilinul. „S-ar putea să fie
nevoie de timp să se acomodeze perfect cu trupul dumneavoastră.
Dar odată ce v-ați obișnuit cu el, merită tooooți banii.”
Chiar deasupra casei de marcat atârnau cutiile mici și negre
de la Fetisso: mănuși pentru femei și bărbați, o rochie asimetrică,
colanți și un maieu. Am întrebat-o ce produs era cel mai popular.
„Mănușile”, mi-a răspuns. „Oamenii sunt înnebuniți după
ele.”

FILM: REZISTENȚA VHS ÎN PERIOADA COMUNISTĂ

FILM

INTERVIU: DANA CANURSCHI

CHUCK NORRIS VS
COMMUNISM
Regia: Ilinca
Călugăreanu

Regizoarea de film documentar și editoarea Ilinca
Călugăreanu ne-a căutat în februarie, ca să ne spună că
tocmai începea lucrul la un film numit Chuck Norris vs
Communism. Nu ne-a dat prea multe detalii, dar muream de nerăbdare să vedem un meci între comunism și
un personaj care a reușit să numere până la infinit. De
două ori! Ca mulți dintre cei care au acum în jur de 30
de ani, Ilinca a copilărit cu animație dublată de Irina
Margareta Nistor și, din când în când, câte un film de
groază văzut de sub pătură, fără știrea părinților. În 2011,
a tresărit recunoscând vocea Irinei Margareta în culisele
unui festival de film din Londra. Și-a amintit de zecile de
casete cu filme care circulau pe sub mână în copilăria ei
și a realizat că povestea lor și felul în care au coabitat Van
Damme, Chuck Norris și Bruce Lee cu sistemul totalitar
fac o poveste extraordinară. Irina Nistor a acceptat să fie
ghid în această descoperire: de la ea au aflat că în fruntea
operațiunii se afla un enigmatic inginer Zamfir și au pornit pe urmele lui și pe traseul casetelor, de la producție,
la vizionare. Filmul este încă in progress, iar Ilinca speră
să fie gata anul viitor.
VICE: Ce peripeții ați avut până acum la filmări?
Ilinca Călugăreanu: Perioada filmărilor din martie a fost o
goană continuă. Am avut două, trei interviuri pe zi, presărate cu întâlniri și ședințe. Mi-a rămas în minte după-masa
foarte călduroasă în care am găsit camera plină cu matrițele
VHS după care s-au copiat milioanele de casete aflate în
circulație în anii 80. Erau păstrate fără mari precauții, pe
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niște rafturi improvizate în pereții și ferestrele camerei,
acoperite de praf și de timp. Împreună cu toată echipa de
filmare am stat înghesuiți în cămăruța cu pereții acoperiți
de casete, privind la un mic televizor, așezat pe un munte
de aparate video. Am auzit cu toții vocea Irinei traducând
filmul Cinci colțuri cu John Turturro și Jodie Foster și a
fost ca și cum am fi călătorit în timp la una dintre vizionările ascunse de pe vremuri.
La cine sunt aceste casete?
Matrițele au fost dăruite de domnul Zamfir cuiva care lucra
pentru el și pe care l-am vizitat în acea după-masă, dar a cărui identitate nu aș vrea să o dezvălui încă. El mi-a povestit
că, una dintre metodele de a face rost de aparate video în
anii ’80 era prin traficul cu câini chihuahua. El trimitea
căței în Germania cu șoferii de TIR și primea, pe trei pui,
două aparate video!
Pe domnul Zamfir ați reușit să-l găsiți și să-l convingeți
să vorbească?
Da, în cele din urma l-am găsit pe carismaticul și misteriosul domn Zamfir, care a angajat-o pe Irina să dubleze
filmele până după Revoluție. Dar nu dorește să apară în
fața camerei. După câteva întâlniri, a acceptat să facem
o înregistrare audio și ne-a dat un interviu nemaipomenit, pe care de abia așteptăm să îl integrăm în film. Dar
procesul continuă, revenim pentru filmări în București
în toamnă și sper ca, în cele din urmă, să obținem și
material filmat.

Cam câți bani făceau pe lună domnul Zamfir și Margareta?
O casetă costa în jur de 1 000 de lei într-o vreme în care salariul
mediu era de 3 000. Iar Irina era plătită cu 200 de lei pe film, care
apoi putea să-i aducă domnului Zamfir mii și mii de lei, pentru că
toate casetele erau multiplicate. E greu de spus câți bani făcea el pe
lună, dar e clar că foarte mulți. În pragul Revoluției avea peste 100
de aparate video, deci, la fiecare trei ore ieșeau peste 100 de casete…
Din păcate nu există o bază de date cu clienți, Zamfir nu a păstrat
mai nimic din acea perioadă.
La ce preferau românii să se uite atunci?
Cele mai populare erau clar filmele de acțiune, cu Bruce Lee, Van
Damme, Chuck Norris, Stallone și toți greii perioadei. Foarte bine
mergeau și serialele gen Pasărea Spin, Shogun și Întoarcere la Eden,
cu crocodilul care aproape mânca eroina. Dar circulau și foarte multe filme grele: Brazil, 1984, Nașul, Taxi Driver, Doctor Zhivago. Pe
multe dintre casete, dacă rămânea loc dupa cele două filme, se compensa cu videoclipuri muzicale: Pet Shop Boys, CC Catch, Michael
Jackson. Și erau și reclame. A fost o surpriză plăcută pentru mine
să găsesc pe o casetă o reclamă la Tunelul Canalului Mânecii, care
încerca să obișnuiască lumea cu ideea că într-o bună zi va exista o
astfel de minunăție.
Dar filmele porno? Pe alea cine le dubla?
Asta nu știu, și nu știu dacă aveau nevoie de prea mult dublaj. Dar
știu că domnul Zamfir a refuzat din start să se ocupe de ele, din
motive morale. Dar și pentru că pedepsirea unei asemenea fapte ar
fi fost drastică. Cei care făceau trafic cu filme porno erau mult mai
vânați de Securitate și de Miliție.

Deci avea și domnul Zamfir o cenzură personală.
Da, nu-i plăceau nici filmele cu Woody Allen – erau prea intelectuale și nu aveau trecere la public. Și nu aprecia nici filmele cu gay, dar
asta știu doar de la Irina, încă nu am abordat subiectul cu el. Greu
de spus de ce, dar nu foarte surprinzător, oricum.
Pentru zece secunde de Mirabela Dauer se pot plăti mii de euro.
Voi în jurul căror sume vă-nvârtiți cu costurile de copyright?
Bugetul este în jur de 300 000 de lire. Costurile de copyright variază. Vom folosi arhiva TVR, care are propriile prețuri, dar cut-urile
din filme pot fi de la câteva mii de dolari, până la zeci de mii, în
cazul unor filme mari. Vom începe și o nouă campanie de adunare de fonduri pe IndieGoGo, iar dacă cititorii voștri vor să vadă
povestea casetelor pe marile ecrane, ne pot ajuta cu mici donații.
Fingers crossed!
Cum ți s-a schimbat percepția asupra subiectului de-a lungul
producerii filmului?
Am început munca la proiect văzând lucrurile în alb și negru. Mă
așteptam să aflăm că, pe de o parte, se aflau the good guys – cei care
produceau și distribuiau casetele, împreună cu sutele de mii de oameni care le vizionau și, de partea cealaltă, the bad guys, cei de la
Securitate și de la conducere, care ar fi dorit să distrugă operațiunea.
Dar situația era mult mai complexă: cele două tabere au schimbat
membri între ei și chiar și cei din familia Ceaușescu vizionau casetele.
Una dintre provocările majore pe care le vom avea la montaj este să
reconstruim cât mai nuanțat fenomenul VHS și perioada sa de glorie.
Un film produs de Vernon Films și Bungulow Town Productions. Muzica de
Alexandru Bălănescu.
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ARTĂ: MARIOCA, FIUL PLOII

ARTĂ

INTERVIU: ROXANA GAMARȚ, TRADUCERE DIN RUSĂ DE VADIM VASILIU

SUS: Arca
lui Marioca.
Model MSD-7
A, ulei pe
pânză,
140 x 90 cm
PAGINA
ALĂTURATĂ:
Lenin în
octombrie, ulei
pe pânză,
51 x 76 cm

Marc Verlan, cunoscut și ca „Marioca, Fiul ploii” este un personaj
bizar, neconvențional, un soi de bufon excentric al artei contemporane basarabene, dar fără îndoială un foarte bun artist. A
reprezentat Republica Moldova la Bienala de Artă de la Veneția,
din 2011, unde a expus ușa atelierului său de creație, îmbrăcată
într-o droaie de papuci, pentru a arăta simbolic disponibilitatea
de a deschide poarta către Transnistria. Asta a generat un scandal
de proporții la el în țară.
Eu l-am cunoscut pe Marc când m-am dus să-l invit să expună la București, la Zorzini Gallery. L-am găsit greu, pentru
că-i place vinul și chiar și-atunci când are un vernisaj, curatorii
îl sună cu o săptămână înainte, iar el tot nu apare. Locuiește
într-o pădure ciudată, aflată în perimetrul unei fabrici dezafectate, dintr-o zonă a Chișinăului cu iz post-industrial. Până la
atelierul său, un șopron din lemn, drumul prezenta intervenții
în stânga și în dreapta potecii: bilețele cu tot soiul de mesaje în
rusă, „Mormântul eroului vietnamez necunoscut”, un bocanc
vechi pe care scria „Amintirea zilelor în care am fost fericiți”.
Marioca mă aștepta primitor, în picioarele goale. Nu vorbea decât rusa, așa că ne-am înțeles mai mult prin semne. Dar dincolo
de cuvinte erau lucrările lui, care-mi dădeau o stare ciudată de
euforie și amețeală.
Trebuia să ajung cumva la Marc, să înțeleg ce-mi spune, așa
că l-am rugat pe jurnalistul basarabean Vadim Vasiliu să-i pună
niște întrebări din partea noastră și să ne traducă răspunsurile.
VICE: De ce îți spui „Fiul ploii”?
Marc Verlan: În pașaport sunt Marian. La școală îmi spuneau
Marioca. „Fiul ploii” sunt datorită unei întâmplări de la 12 ani,
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când fumam cu surioara mea sprijiniți de un trunchi mare de
copac, la bunica, într-o pădure imensă din Ucraina de vest. A
răbufnit un trăsnet puternic, a început brusc să plouă și s-a produs ceva în creierul meu: am realizat că n-am să fiu niciodată
șofer de combină, electrician, militar sau cosmonaut. Voi avea
o îndeletnicire legată de artă. Cum iluminarea asta s-a produs în
ploaie, acum mă ocup de arte vizuale: forme, picturi și sculpturi
de idei. „Fiul ploii” este o alegorie, pentru că, într-un fel, m-am
născut în ploaie.
Ce-a urmat după ploaie?
Școala de Arte, Colegiul... inspirat de pământ, aer, natură, fructe
și vin, de ţara în care m-am născut și în care trăiesc, atașat de
impresioniști, mai ales de Renoir. Un rol foarte important în
viața mea, ca și în istoria omenirii, l-au avut și femeile. Mereu
au fost o sursă de inspiraţie. Dacă îți place foarte mult o femeie,
iar ea te respinge, în capul tău se produce o catastrofă mică; în
schimb, dacă lucrurile merg bine, gândurile zboară și te simți
excelent. Este un adevăr arhicunoscut, sub incidenţa căruia intru și eu.
Anul trecut ai expus la Bienala de la Veneţia. De ce au fost
reacțiile din mediile culturale basarabene atât de tulburi?
La Bienală m-au întâmpinat foarte bine. Am expus o singură
lucrare, o ușă de la vechiul meu atelier peste care am lipit o sumedenie de papuci vechi și coloraţi. Italienii umblau în jurul ei și
se uitau la ea, apoi niște oameni au luat această ușă și nu știu unde
au dus-o… A fost o situaţie trivială extrem de neplăcută. Nu pot
să vă povestesc ce s-a întâmplat cu adevărat, însă chiar acum are
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conţinut vesel. Totuși, o lucrare trebuie să aibă substrat bazat,
un fel de umor deștept.
Tabourile tale au pe spate însemnări, desene, mici obiecte
lipite, unele aparent fără nicio legătură cu lucrarea. Cum
faci conexiunile?
Mă tund odată la patru zile și lipesc un pacheţel cu păr care
conține informaţie ADN pe spatele fiecărei lucrări. Când va fi
inventată mașina care să refacă întreg corpul după firele de păr,
oamenii mă vor reconstitui. Totodată, la expoziţiile din viitor,
alături de lucrările mele se va afla și chipul meu reconstituit.
Glumesc, bineînţeles. Nu există o legătură anume între aceste
două dimensiuni, dar există una generală între toate lucrările
mele, pentru că toate ţin de noul curent creat în arta contemporană despre care povesteam.
Ți-ai creat un pașaport, te-ai odihnit într-un hamac întins
de-a curmezișul carosabilului, ai construit un tun, ai săpat un
bunker în curtea casei, ţi-ai făcut o planetă. Ce a mai rămas
de făcut?
Am o idee care mă macină de mult timp, dar mai ales când se
organizează alegeri parlamentare – un poster „Votaţi pentru
Regatul Moldovei!”. Vreau să fac harta Regatului Artistic al
Moldovei, care va apărea în viitor pe harta politică a lumii, dar
va fi o alternativă la aceasta. Voi re-modela graniţele, astfel încât
să se transforme din geografice, în artistice. Vor intra regiuni din
Coreea și Japonia, dar și din Ucraina, Vietnam, Cambodgia și
Laos. Țări care vor rămâne cu gura căscată când vor afla că anumite regiuni ale lor fac parte din Regatul Artistic. Am și o monedă
adevărată, cine o vede spune că e antică, dar de fapt eu am făcut-o,
în timpul vieţii mele. Am turnat-o în cupru după o tehnologie
străveche și am ţinut-o un timp în pământ ca să capete un aspect
vechi. Pe o parte a monedei este profilul meu, iar pe cealalată
este profilul unei pisici. Unitatea monetară este „un marioca”,
iar un amic vrea să toarne două copii în aur. Din proiectul ăsta
fac parte și pașaportul, și planeta. Eu voi fi primul Președinte al
Regatului Artistic.

DEASUPRA:
Să fie pace!
ulei pe pânză,
51 x 76 cm

loc o anchetă deschisă. Documentele se află la procuratură, iar eu
sper că totul se va sfârși cu bine.

DREAPTA,
SUS: În
sudoarea
frunţii vă
veţi dobândi
cartoful cel de
toate zilele,
ulei pe pânză,
136 x 92 cm

Tu cum te raportezi la arta ta?
Mă simt atașat de toate lucrările. Sunt pentru mine ca niște copii
și îmi e tare dificil să le diferenţiez, dar totuși o fac. Există lucrări
mai puţin reușite, cum ar fi cele în care nu mi-am exprimat emoţiile cum aș fi vrut. Apoi, sunt lucrările reușite. Mi-au ieșit atât de
bine, încât le pot face din nou, cu variaţiunile de rigoare, chiar și
de 15 ori. Unele sunt atât de bune, încât oamenii care vin la mine
în atelier vor să le aibă cu orice preţ. În final, sunt lucrările pe care
le-am distrus, cele proaste (pe care le simt așa ghidat de un val de
emoţii). Dar nici pe alea nu le distrug fizic, pur și simplu pictez
altceva deasupra; totuși, acest lucru mi se întâmplă foarte rar.

DREAPTA, JOS
Mlaștina,
ulei pe
carton pânzat,
95 x 66 cm

Dar oamenii cum reacționează la arta ta?
De-a lungul timpului mi s-a părut interesant să le remarc reacţiile. De multe ori zâmbesc, se bucură, chiar glumesc pe seama
ei. Imaginea asta mi s-a cristalizat treptat în minte și am făcut
din ea un curent artistic, pentru care am un document oficial:
Direcţia ultramiștoului în arta contemporană. Acum 50, o sută
de ani, arta avea un fundal serios. Și în zilele noastre are, într-o
oarecare măsură, o doză de sobrietate. Dar oamenii s-au săturat de asta – există destulă bătaie de cap pe lume. Publicul caută
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Domnule președinte, cum se prezintă arta contemporană în
Republica Moldova?
În lumea contemporană în general, nu doar în Moldova, situaţia
artei este puţin încordată, deoarece există un deficit de idei noi.
Totuși, la un festival care a avut loc într-un sat pierdut de la noi,
am aflat de la generaţia nouă că nu este totul pierdut, ba chiar
există o speranţă luminoasă a viitorului artistic al Republicii. Sunt
super optimist.
Luna trecută ai deschis prima ta expoziţie personală în
România, la Zorzini Gallery, în București. Cum ți se pare la noi?
Mă aștept doar la dragoste din partea întregului popor. Am
fost de multe ori în România în ultimii 15 ani, am avut chiar
și o aventură amoroasă, pe vremea în care se destrăma Uniunea
Sovietică, iar noi moldovenii treceam granița ca să vindem niște
lucruri prostești, gen fierbătoare. Era un oraș cu o cetate veche
și mare, probabil Târgu Mureș. Dormeam lângă un tufar, iar la
mine venea o româncă și-mi aducea de mâncare. Nu știu de ce,
mă saluta mereu cu „Heil Hitler!”. I-am desenat un portret și i
l-am dăruit, dar n-a ieșit nimic din relaţia noastră.
Care este mesajul președintelui Marc Verlan către omenire?
Bucuraţi-vă cât mai sunteţi în viaţă!
Expoziția lui Marc Verlan la Zorzini Gallery, în București, poate fi vizitată până pe
20 octombrie.
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MUZICĂ

MUZICĂ
CEL MAI BUN ALBUM
ROMÂNESC AL LUNII:
DOR DE DUH
CEA MAI NASOALĂ
COPERTĂ A LUNII:
GRUPUL DE REZISTENȚĂ

ADMIRAL CRUMPLE
Dark Sentences

Cataphonic Productions

Cred că am avut ghinionul să dăm peste un nou
gen de rap. Albumul ăsta, care e sigur sută-n sută
făcut acasă, se deschide cu un dialog oribil dintrun film, după care dă de știre că, pentru binele societății,
e inacceptabil să faci copii dacă nu câștigi cel puțin 50
000 de dolari pe an. Admiral Crumple are dreptate, dar
totuși, cine dracu’ are chef să asculte rap făcut de oameni
morali? Nici măcar lu’ taică-miu nu-i pasă de așa ceva. E
un căcat de la un capăt la altul. Îmi pare rău.
AMOR MORAL

SUBCARPAŢI

Underground Folclor
Lansat independent

Cel mai bun exemplu pentru care eu duc lipsă
de patriotism: nu am fost niciodată pe
Transfăgărășan. Asta mi se reproșează tot timpul, de
parcă eu conduceam elicopterul în care se aflau Elena și
Nicolae Ceaușescu în data de 22 decembrie. Cu siguranţă românul se masturbează la poze ce prezintă curbe din
asfalt, nu din carne. Un alt exemplu ar fi faptul că mie
Salina Turda nu-mi spune absolut nimic. Iar opiniile mele
provoacă indignare printre oamenii din jur. Sunt sigur că
știi despre ce vorbesc, chiar tu ai cel puţin un prieten
enervant care ţi-a zis cât de vital este să vizitezi aceste
două chestii. Acelor persoane le-aș recomanda acest
album ce îmbină excelent folclorul cu rap-ul modern.
ASAP SIN

GRUPUL DE REZISTENŢĂ
Trilogia N-ai(ului)

matematică din gimnaziu. Ne uităm unul la altul, după
care ne punem fiecare în părţile opuse ale mijlocului de
transport în comun. Aleg să-l ignor. Știu, sunt un om oribil,
dar mi se pare ciudat să socializez cu un fost prof. Nu mi-a
plăcut de el nici când eram nevoit să merg la ora lui de
câteva ori pe săptămână, de ce să mă prefac că-mi pasă?
Nu mi-a plăcut niciodată matematica, de ce să vorbim
acum despre vreme? Oricum fac asta la job. Albumul celor
de la Grupul de Rezistenţă, care reprezintă o doză sănătoasă de rap old-school ce atacă problemele sociale din
România, e asemănător experienţei matinale. Îl ignor,
vreau să-l ignor, ceea ce înseamnă că îi dau importanţă.
HARRIS CASH

MAIDAN

Tape One
AHM Music Production

Maidan produce instrumentale pentru rapperi
români. O slujbă cinstită. Problema e că sunt
folosite, câteodată, de către oameni care nu știu ce să
facă cu ele. Sau care nu știu cum se scrie un vers sau ce
e aia muzică. Intraţi pe Youtube și căutaţi „Pizde” de
Moshu și Puya, dacă nu mă credeţi. Cu toate că femeile
sunt „pizde”, se vorbește în piesă și despre influenţa
enormă pe care o are vaginul în gândirea masculină. Un
paradox indubitabil pentru feministe. Din fericire, pe
Tape One auzim doar instrumentalele, care nu dezamăgesc. Ambiental pe alocuri, ritmat și numai bun de
ascultat în mașină în timpul unei plimbări prin orice
cartier bucureștean, mixtape-ul sună promiţător și reușește, cât de cât, să spele păcatele din colaborări.
GINERE COLOG

NGUZUNGUZU
Warm Pulse

Red Bull Music Academy

LiberNote Music

Aproape în fiecare dimineaţă, în drum spre muncă, îl văd în autobuz pe fostul meu profesor de
80 VICE.COM

și verde, dar firele nu se clintesc când treceți pe lângă
ele. Stau unite ca și cum ar vrea să vă țină pe loc. Până
la urmă obosiți, vă întindeți pe iarbă și adormiți. Apoi vă
dați seama că dormiți în propriul somn și visați înăuntrul
propriului vis. Vă treziți în frigider cu o murătură mare în
gură și vă dați seama că v-ați pișat în pijamale.
ȘOARECELE DE CASĂ

JOHN MAUS

A Collection of Rarities
and Previously
Unreleased Material
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trecuţi de 40 de ani care merg în club. Despre numărul
de pietricelele folosite până în prezent pe tricourile Ed
Hardy. Despre un logo cu mesaj pro-vegetarianism.
Despre mustaţa purtată de Mircea Cărtărescu în tinereţe.
Despre zâmbetul anesteziat al unei adolescente care se
uită prea mult la sitcom-urile americane. Despre chiloţii
lui Taylor Swift. Despre cuţitele din bucătăria lui Emil
Cioran. Sau cel puţin asta cred. Încă nu am ieșit din labirintul fonic pavat cu sunete electronice și ambientale
în care m-au aruncat băieţii de la Coughy.
TAKYON KI-DUK

E ciudat să folosești lubrifiant când ești lesbiană, pentru că nu prea ai nevoie de el (în afară de
cazul în care vrei să-ți bagi chestii în fund), dar
întotdeauna pare că ar trebui să-l folosești. Adaugă un
plus de perversiune. Odată am cumpărat un lubrifiant cu
aromă de piersică și abia așteptam să-l folosesc cu iubita mea. Dar avea ceva ciudat în el și cum l-am simțit
pe buze, am și avut o reacție alergică. Am avut buzele
sensibile și umflate timp de o săptămână. Morala
poveștii: lesbienele n-au nevoie de lubrifiant și NIMENI
n-are nevoie de albumul ăsta de căcat.
ALERGIA STROPESCU

DAN DEACON
America
Domino

PARQUET COURTS
Light Up Gold
Dull Tools

Băieții sunt super norocoși, frate. Au voie să umble cu părul scurt, tricouri murdare și pantaloni
scurți până la genunchi. Tre’ să fie super marfă, în afară
de senzația nașpa pe care le-o dă smocul de păr din cur.
KELLY McCLURE

FERGUS & GERONIMO
Funky Was the State of
Affairs

Uneori, când mă plictisesc în casă, iau o foarfecă
și-mi tai bretonul de tot. Mă face să mă simt
liberă ca o pasăre.
CÂNTĂREAȚA CHEALĂ

Dacă următorul nou look furat de la oamenii
serioși cu slujbe adevărate va trece de la pădurar la cowboy, asta vor asculta imitatorii în timp
ce tropăie pe calul lor imaginar spre nicăieri.
MIDNIGHT COWBOY

BLOC PARTY
Four

N-a fost de curând o controversă în legătură cu
trupa asta, când solistul a fost dat afară fără să
știe? Sau a fost zburat și a aflat de pe Wikipedia? Sau am
visat eu? Ei, mă bucur că încă e în trupă, dacă așa au stat
lucrurile și sper că acum toată formația și-a dat seama
că el e singurul element căruia îi datorează succesul.
DADDY PANTEES

SWANS

The Seer
Young God

Dar de Duh

Prophecy Records

S/T

Recunosc că nu am mai audiat un album de
black metal autohton de ceva vreme, mai ales
datorită faptului că am absolvit liceul. Dar mă bucur că
am făcut-o, pentru că nu e un album dedicat metaliștilor
care merg regulat pe trasee în munţii din România

POTTY MOUTH
Sun Damage

Ride the Snake/Feeble Minds/
Puzzle Pieces

De obicei, când trupele bagă în album și o notă
prietenoasă în care ne spun ce mult ne iubesc și
cât de recunoscătoare ne sunt că-i ascultăm, e cam nasol, pentru că trebuie să ne gândim la un mod cât mai
puțin agresiv în care să le spunem că noi nu-i iubim. Dar
în cazul lui Potty Mouth nu e nevoie să facem asta, pentru
că sunt foarte tari. Vă amintiți Babes in Toyland și L7?
Așa sună tipii ăștia, doar că sunt convins că ei nu miros
a putregai.
PEȘTELE-N CUIB

LIGHTNING LOVE
Blonde Album
Quite Scientific

Frenchkiss

DORDEDUH

COUGHY

Ăsta este un album despre copiii care fură din
magazin la o vârstă fragedă. Despre bărbaţii

THE FRESH & ONLYS
Mexican Summer

Hardly Art

Cred că pot vorbi liniștit și pentru restul lumii
când zic că ne-am săturat de atâta party și vrem
să mai stăm dracului un pic și să ne gândim la
tot felul de chestii în timp ce ne holbăm la tavan. Mai
slăbește-ne cu țopăiala asta în sus și-n jos și cu gălăgia
asta infernală. Mă doare capul. Hai să ne potolim.
Șșșșșșșt. Șșșșșșșșșt. Așa. Ce bine. Mulțumesc.
DINU MOȘULICĂ

încărcaţi cu un tricou Burzum, bere la doi litri și toiagul
arhiprezent. În timp ce Negru își umplea contul bancar
și burta cu bunătăţi financiare și culinare câștigate din
numele „Negura Bunget”, Hupogrammos și Sol Faur s-au
pus pe treabă, cel mai probabil undeva în Carpaţi sau
poate într-un loc mistic care nu poate fi accesat decât
prin ezoterism și alchimie, și au înregistrat un album
care merită atenţia ta cu ochii cât cepele.
LANA DEL CROFT

Long Slow Dance

Ribbon Music

Local Records

Imaginați-vă că trageți un pui de somn de după
amiază într-o cameră aerisită și curată. Visați,
iar în acest vis încercați să alergați printr-o iarbă moale

CEL MAI PROST:
ALBUM AL LUNII:
THE DARKNESS:

Pe când ascultam frumusețea asta glorioasă și
întunecată de două ore, am văzut un gândac
urcând de pe podea până la jumătatea peretelui, după
care a făcut o pauză dramatică și a căzut direct în coșul
de gunoi. Scenariul ar fi putut fi mai bun de atât doar
dacă l-aș fi pescuit și i-aș fi dat foc, dar eram prea
ocupat să dau din cap și să mă gândesc la moarte.
KAFKA

Nu știu de ce-mi amintește albumul ăsta, dar
oricum, mă face să vreau să dansez step pe pian.
EVITA CHEETO

PANDREA
Lipan

Meseriashi & Co.

Media de viaţă a unui român este de 72,5 ani. Eu
și multă lume nu vom ajunge să avem o pensie de
căcat. Ar trebui să fim conștienți de asta precum
capra de iarbă bună. Dacă citești revista asta probabil te
apropii de jumătatea vieţii. Prea mult stres, oboseală,
sedentarism, ură, conflicte ideologice, războaie, extremism, asurpire și, evident, prea mult cancer. Profită de
fiecare secundă. Fugi prin iarbă sau fumeaz-o. Bea până
uiţi de tine și de numărul de mai sus. Fă ce-ţi place. Viaţa
e scurtă. Așa că nu fă aceeași greșeală ca mine și nu asculta acest album. Sunt lucruri mult mai interesante decât
un ghiveci stricat de rock, alternative și noise.
CURIOSITY SMILEY
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