
Amural, ediția a II-a, 1-4 septembrie 2016, Brașov. 
Locație generală – După Ziduri, prim-plan – Turnul Alb,
înfipt tocmai în vârful dealului. Ca și în 2015, aici s-a des-
fășurat segmentul de Visual Poetry, un melanj surprinzător
de proiecție, muzică, happening și performance. Ingredien-
tul care-a legat toate manifestările într-o compoziție uni-
tară a fost, firește, poezia, de la care s-au născut respectivele
gesturi artistice. Și zic suprinzător pentru că, pe unde se
mai întâmplă, poezia e lăsată în genere ca, toamna, o fătucă
singură pe o bancă: precedată de prezentări oricât de in-
spirate și (cu noroc) urmată de un aranjament sonor, stă
totuși izolată în fața unui public mic, dar credincios, lăsată
să se reprezinte singură. Visual Poetry din cadrul Amural
e tipul de eveniment care sparge această convenție: popu-
lează, adică, banca de mai sus (într-o manieră postmoder-
nistă, risc să zic) cu fenomene artistice ce se asimilează

între ele și se promovează reciproc (și pic pe o dezbatere
la modă, apropo de Nobel) și scoate poezia într-un spațiu
cu adevărat public (de la un moment încolo mi-a fost im-
posibil să mai număr vizitatorii zilnici – nu puțini – ai
Turnului, opriți să asculte), nu într-unul în care te duci
doar cu invitație pe fb.

Unsprezece poeți, opt grupaje, opt maniere.
Momentul unu: Tara Skurtu și Robert Elekes. S-au pre-

zentat ca făcând un trans-gender game poetic susținut de
dans și o mică scenetă, practic au elaborat un mod de a
scoate la vedere personajele din volumele lor: Aici îmi iau
dinții-n spinare și adio al lui Robert și Amoeba Game al Tarei.
Personajele, contemplativ-introvertite, diferite-ntre ele –
pe de o parte ca gender, opoziție desuet formală, subliniată
fiind tocmai interșanjabilitatea, travestiul, masca persona-
lității și, pe de altă parte, diferite ca obiect al contemplației
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– s-au înțeles bine cu autorii: Elekes și Skurtu au transpus
cu suficientă dezinvoltură și ușurătate (nu frivolitate, atenție!)
chestiuni mult mai grave, pe care volumele lor le suscită.

Momentul doi, Mitoș Micleușanu, a fost unul tributar
inspirației și improvizației. Evit să fac ierarhii, dar ar merita
să fie clasificat valoric undeva în top. Cu instrumente acus-
tice și electrice, creându-și ad-hoc propria muzică sau mai
degrabă propriul ritm psihedelic și adăugând la acestea
versurile din ultimul său volum, Munca, Micleușanu a
obținut audiență generală. Versurile singure sunt savu-
roase, alunecoase și sarcastice. Asociate fiind cu lovituri
contrapunctice în coarde, modulate pe fundal de vocea
repetitiv și terorizant agonică din sintetizator, n-au făcut
decât să intensifice efectul patologic urmărit și în poeme:
pe un fond de advertising schizofrenic – demolarea defin-
itivă a paradigmei individului, așa cum e el construit de
media.

Claudiu (Charlie) Fălămaș, fan declarat al lui Bukowski,
și-a adus toată trupa cu el. Mă rog, încă un membru, dar
sunau ca o trupă de cel puțin patru persoane. Fălămaș –
actor, poet, muzician, poli instrumentist – l-a pus pe
Bukowski pe muzică și-ntr-un concert de circa o oră, a 
animat Turnul. Și, revenind la Nobel – dacă există poezii
pe care nu le poți desprinde de muzica odată cu care au venit
pe lume, tot așa există poeme (mari, se vede) cărora, dacă
le dai sunet, creezi un produs cu totul nou și (de ce nu)
original. Fălămaș e unul dintre cei cărora le iese bine.

Ștefan Baghiu și Alex Văsieș și-au construit momentul
cu simț de răspundere. Poeme noi (Baghiu) și din Instalația
(Văsieș), pe o proiecție a unor scurt-metraje (să le spun)
repetitive, montate și editate elegant. Nu întâmplător și-au
intercalat poemele pe același gen de suport – Școala de la
Cluj, vârsta sau, pur și simplu, prietenia – face ca mesajele,
forma, chimia textelor să fie relativ similare. Individul

urban, debranșat social, singur în mijlocul mulțimii e schi-
țat ca un observator sec dar percutant și totodată – cu o
falsă „fără intenție” valorizant – al propriilor reflecții și re-
flexe, al tipologiilor. Alteritatea e la fel de angoasantă ca
repetarea pattern-ului, observația și critica intuită, trauma
subînțeleasă merg pe același trotuar. Prin surplus de ima-
gine proiectată, au subliniat asta.

Consecutive dar în totală antiteză (ca formă, nu ca fond)
au fost momentele lui Tiberiu Neacșu și al Kristei Szöcs.
Roșcată (fostă blondă), suavă Krista, black bad boy, cu un
profil de mercenar, Tiberiu. Pe un cumul de imagini stri-
dente dar, în definitiv, cuminți, poemele introspective ale
Kristei, fără imagini dar cu tenebroase (datorită sintetiza-
torului) rezonanțe satanice, poemele lui. Niște copilițe au
fugit din sală la lectura apocaliptică a lui Neacșu, niște
copilițe au rămas în transă, la lectura fragilă a lui Szöcs
(copilițele fiind, firește, atât copilițe, cât și simboluri și
alter-ego-uri).

T.S. Khasis și Adrian Diniș, sau delirul total. Adică de
ce să se dezbrace doar Țupa, și Diniș nu? De ce să mănânce
doar poeții (cred că zacusca a fost a lui Khasis) și publicul
nu? Fotbal și tenis de picior, spălat pe jos și pijamale, cei
doi n-au făcut economie de mijloace. Mesajul: poezia nu
e o frigidă elitistă, nici un sit arheologic îngropat în ma-
nual. Poeții mănâncă și ei zacuscă, uneori înainte, alteori
după (sau chiar în timp) ce scriu. Accente de bufonerie in-
voluntară? Desigur. Diniș, rămas complet fără voce după
o noapte precedentă grea, îl pune pe Khasis să-i citească po-
emele. Iar acesta, într-o stare nu îndepărtată de a primului,
ori le distruge ori le... khasisizează.

Evenimentul a fost încheiat de subsemnatul, cu o lec-
tură a unor poeme (noi, dar deja vechi) pe o proiecție a unei
plimbări cu tramvaiul de o oră, prin Moscova.
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