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DESPRE DATORIA NESUPUNERII
A treia ediție a Bienalei Europene de Poezie de la Brașov

To be nobody but yourself in a world which is doing its
best, day and night, to make you like everybody else means
to fight the hardest battle which any human being can fight
- and never stop fighting.
e.e. cummings
După o primă ediție din 2013 care a strâns cele mai
puternice voci feminine ale poeziei europene și o a doua
(2015), construită în jurul conceptului de afinitate electivă,
cea de-a treia ediție a Bienalei Europene de Poezie a
revenit la Brașov în perioada 3-5 noiembrie 2017 cu o altă
temă intrigantă – datoria nesupunerii – un subiect care a
demonstrat de-a lungul celor trei zile atât actualitatea
poeziei în societatea contemporană, cât și multitudinea
valențelor ideii de nesupunere.
Așa cum a menționat și Adrian Lăcătuș, decanul Facultății de Litere, în calitate de coordonator al acestui proiect,
evenimentul a fost inițiat de poetul și profesorul de literatură Andrei Bodiu și va continua să existe atâta timp cât
cei implicați vor crede cu adevărat „în funcția socială a
poeziei, în solidaritatea internațională a poeților și în universitate ca spațiu al libertății intelectuale, al dialogului și
creativității”.
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17 poeți din 9 țări au susținut lecturi publice inedite,
problematizând în moduri diverse, jonglând în jurul experiențelor personale și construind cu publicul un dialog
viu, care a reflectat statutul independent al poeziei contemporane.
Prima zi a evenimentului, desfășurată în Aula Universității Transilvania, a oferit celor prezenți un spectacol lingvistic interesant, început de poetul Vincent Broqua (Franța),
al cărui moment a fascinat prin intensitate, dar și prin
alternarea limbilor engleză și franceză. Radu Andriescu
(România) a (re)adus în actualitate cu o ironie subtilă pseudoeroul penibil și necesitatea renunțării la măști și pretenții eroice inutile. Lubi Barre (Germania) a atins subiectul
complicat și sensibil al relației părinte-copil, inspirânduse din propria dramă familială. Poemele Andrei Rotaru
(România) au fost remarcate prin asocierile bizare de
imagini şi stări, Cia Rinne (Suedia) a hipnotizat sala cu
poezia grafică și minimalistă, precum și prin muzicalitatea
versurilor sale pentru ca, mai apoi, Horváth Benji (România) să mizeze pe jonglarea cu propriile identități culturale.
Seara s-a încheiat cu alte două voci inconfundabile: Victor
Țvetov (Republica Moldova), prin versurile centrate pe
lucrurile mici, cotidiene, iar Ștefan Manasia (România)
prin referințele cinematografice și imaginarul insolit.
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Centrul Multicultural al Universității Transilvania a
găzduit cea de-a doua zi a Bienalei, unde Jeremy Hawkins
(Franța/S.U.A.) a făcut o incursiune ironică în realitatea
contemporană, folosindu-se de limbajul de lemn al instituțiilor, pentru ca, mai apoi, Daniel Falb (Germania) să
aducă în atenția publicului un soi de capitalism ecologic,
după cum l-a numit poetul și profesorul Caius Dobrescu.
Tessa Scott (Germania/Noua Zeelandă) a rămas mai mult
ca sigur în memoria publicului prin vocea și asocierile
inedite de imagine, poezie și folclor scandinav, în timp ce
poezia tânărului Tristan Marquardt (Germania), organizator de evenimente și festivaluri de poezie în Germania,
a adus un plus de creativitate atât la nivelul lecturii, cât şi
al aşezării textului în pagină – citit în mai multe moduri,
compunând, în final, pentru fiecare cititor, poeme diferite.
Lectura lui Dan Sociu a constituit un mic periplu poetic
prin ultimul său volum – Vino cu mine ştiu exact unde mergem. Efe Duyan (Turcia) a reuşit să echilibreze contrastele,
surprinzând prin candoarea poveştilor de dragoste la care
face referire în poemele sale, dar şi prin spiritul insurgent
manifestat în timpul protestelor care au avut loc la Istanbul în Taksim Square, iar Angela Marinescu (România) a
încheiat seria de lecturi printr-o autentică şi asumată revoltă etică şi estetică. Citind poeme din ultimul său
volum, Intimitate, publicat cu numele de fată, Angela
Marcovici, a făcut o memorabilă demonstraţie a lipsei de
obedienţă din plan social reflectată în poezia sa, dar şi a
nesupunerii în cadrul normelor poetice generale, care poate
fi recunoscută, dincolo de actul creator, în însăşi prezenţa
autoarei. Ca ultim act al celei de-a doua
seri, Robert Elekes, în colaborare cu Petra
A. Binder, George Pandrea și Radu Mureșan,
a pus în scenă un moment experimental de
dans contemporan, muzică și poezie Biofilm.
Cea de-a treia zi a evenimentului s-a desfășurat în Tipografia, cu o ediție a serilor
de lectură din cadrul Dactăr Nicu’s Skyzoid
Poets, în colaborare cu Z9 Culture, avându-i
ca invitați pe poeții britanici Sam Riviere
și Crispin Best. Angajamentul față de datoria
nesupunerii a constat, în cazul celor doi,
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într-o renunțare la limbajului poetic („no more beautiful
lines in poetry”– Crispin Best) finisat până la limitele ambiguității, în favoarea unei voci care poate coagula și, în același timp, examina cu precizie realitatea. O sursă a acestei
voci impersonale, și cu atât mai directă, pe care Sam Riviere
și Crispin Best o urmăresc în textele lor este, în primul rând,
mediul virtual.
Poate că ar mai trebui menționat și faptul că Bienala
Europeană de Poezie este un proiect al Facultății de Litere
finanțat din bugetul Municipiului Brașov, dar și că, de la
an la an, partenerii evenimentului se transformă într-o co-

munitate din ce în mai numeroasă, interesată de dezvoltarea Brașovului pe plan cultural: PEN România, Centrul
Multicultural al Universității „Transilvania”, Tipografia,
Z9 Culture, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Clubul
de lectură Dactăr Nicu’s Skyzoid Poets, revista „Observator
Cultural”, „Crevice”, Radio Guerrilla, „Zile și Nopți”.
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