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OUTER-ART. AVATARURILE UNUI COMENTARIU CRITIC
Se spune cã un reprezentant al ºcolii Ukiyo-e obiºnuia sã se semneze Hokusai – cel nebun dupã
desen. Sunt nevoit sã folosesc sintagma se spune cã deoarece merg pe mîna celor ce popularizeazã
semnalele îndepãrtate ale lumii artelor plastice. Mircea Eliade ne-a inoculat obsesia cã fãrã acces
direct la sursa citatã ne asumãm riscuri penibile. Aºa este. Iar tu, cititorule, trebuie sã mã crezi pe
cuvînt ori sã te îndoieºti, dupã cum þi-e nevoia. N-am avut niciodatã privilegiul sã ating cu privirea o
gravurã sau o picturã de-a lui Katsushica Hokusai, deºi personalitatea sa mã interesa în cel mai fin
amãnunt, mãcar pentru a percepe cît mai fidel acele resorturi ascunse care unesc ºcoala japonezã de
impresioniºti, apoi pe impresioniºti de arta modernã ºi celelalte... Nu pot rãmîne în sînul frazelor
dubitative cînd vreau sã pãtrund anumite semnificaþii. Fãrã de voie, sunt robul uneltelor meºterite deja
în timpuri pe care privirea nu mai poate sã le strãpungã. Farmecul discret al culturii stã, poate, chiar în
acest ºir de voaluri pe care ºi le-aºterne singurã pe obraz cu trecerea timpului. Obiectele sale dispar
în timp, îºi pierd carnea ºi oasele, din locul concretului imediat, trivial, þîºneºte o jerbã de mitologii pe
care le alimentãm cu fervoare. De unde aceastã insaþiabilitate? Demitizãm, deflorãm, degajãm,
telurizãm, disecãm, popularizãm, profanizãm, demascãm, deconspirãm, comentãm, traducem, trãdãm
– cîte cuvinte pentru un spaþiu atît de strîmt, mereu acelaºi... Dupã ce golim cãmara, mãturãm
rafturile, aruncãm toate borcanele goale, aliniem frumos restul pe raft, îi punem fiecãrui obiect un
nume nou, lipim etichetele ºi... o luãm de la capãt. Am fãcut aceastã lungã înºiruire în loc de
introducere pentru ceea ce urmeazã: o prezentare a albumului lui Florentin Smarandache, Outer-Art Ed. Abaddaba, 2000: experimentation in paintings, drawings, drafts, computer design, collages,
photos – 100 coloured, 15 black/white pictures. Autorul lor, ce-ºi spune simplu The (non)artist, a
generat în ultima decadã o serie de manifeste culturale pe seama cãrora nu vreau sã mã (mai)
exprim. Aº fi restrîns toatã aceastã poliloghie la o semnãturã: F. S. – cel nebun dupã experiment.
¿Por qué?¡Por qué no! – ar spune însuºi F.S. În fapt, dupã ce veacul va scoate vãlurile de la naftalinã
ºi le va aºeza frumos peste obrajii fleºcãiþi ai contemporaneitãþii, s-ar putea ca polologhia sã lase locul
mitologhiei, monomania artistului sã devinã stereomanie prin pungile de sub ochi ale activiºtilor
culturali, ºi din aburii ciorbei atunci sleite sã mai rãmînã doar aceste cuvinte, bune de cusut pe
ºtergare la vreun parastas academic: F.S. – cel nebun dupã experiment. Cei ce vor oficia vecinica sa
pomenire vor hîþîna calorimetre defecte în loc de cãdelniþe, primadonele epocii vor scoate zbierete
calofile, indispensabile, corifeii administraþiilor (non)culturale îºi vor demonstra abilitãþile ºi virilitatea
þintind cu salivã în dreptul accidentelor lui biografice, alþii vor sãri sã îi ia apãrarea ºi vor înfiinþa o ligã
pentru propãºirea non-artei ºi paradoxismului, impunînd prin greve spontane ºi blocãri de autostrãzi
introducerea speciei în manualele alternative de caligrafie, cîþiva studenþaºi la arte/filosofie/litere/cifre
vor proba noul gadget în vreo tezã sinucigaºã –motiv pentru care vor fi exmatriculaþi iar apoi vor primi
burse ºi premii de la organizaþii occidentale, un industriaº isteþ va turna cîþiva kilometri de peliculã pe
la Hollywood, cu multe scene de sex/ violenþã ºi efecte speciale (paradoxiste), de unde poporul
american va devora tot felul de picanterii despre Florentin ºi frumoasa lui, Ely, pe care a fost nevoit sã
o lase acasã, înecatã-n batiste-olteneºti, în timp ce el fugea peste graniþã urmãrit de-o armatã de
securiºti –scene pentru care se vor consuma cîteva tone de muniþie iar bugetul va fi depãºit de situaþie
(producãtorul va face infarct ºi 3 figuranþi vor muri în timpul filmãrilor –alþi 7 sau 8 vor fi rãniþi
intenþionat pentru-a menþine isteria presei), sigur cã totul se va sfîrºi cu bine, Ely îl va regãsi pe El
undeva prin America, poporul american va ieºi clefãind de la cinematograf, mîndru cã a contribuit iar
la salvarea civilizaþiei planetare, motiv pentru Academia Românã va lua atitudine, va pune în miºcare
o armatã de funcþionari belicoºi (dar, inevitabil, peltici) pentru a-i recupera osemintele, vor fi înãlþate 20
de monumente (paradoxiste), la Bãlceºti se vor desfãºura anual seminarii internaþionale ºi alte
festivitãþi costisitoare pentru celebrarea planetarã a smarandachismelor de orice naturã, copiilor li se
vor organiza concursuri de desene pe-asfalt cu nasucul iar mamicile lor vor fi îngrijorate doar ca nãrile
plozilor nu vor sîngera suficient de puternic pentru a-i califica în semifinale... Doamne, cum te pot fura
frazele... Au trecut cîteva zeci de rînduri ºi nu v-am spus nimic despre Outer-Art. Poate doar în acele
ultime fraze, unde-aminteam de o scenã realã, în care Florentin Smarandache picteazã cu nasul:
asta-i buba sa naturalã, îi curge sînge pe nas ºi, printr-o miºcare bruscã, de spadasin (non)artist, a
deturnat accidentul acesta spre experiment artistic; alte accidente, mai mult sau mai puþin
premeditate, mai mult sau mai puþin gestualiste, minimaliste, antimaniheiste sau procedurale s-au pus
sub aceeaºi pavãzã experimentalistã, s-au lãsat ambalate-n fiþuici teoretice, teancurile s-au strîns în

grãmezi specifice, au fost legate, împachetate, despachetate, strînse fedeleº ºi expediate la o editurã.
Despre conþinut e mai greu de vorbit. Conþinutului i se opune din rãsputeri anecdoticul: F.S. cel nebun
dupã experiment. Nu ºtiu dacã lui Florentin Smarandache îi este hãrãzit sã urmeze traiectul postum
descris din scenariile de mai sus. Nu ºtiu de ce mi-a venit sã vorbesc despre asta. Ba ºtiu. Florentin
Smarandache faþã cu inerþiunea nu îºi plãteºte cauþiunea; faþã cu starea de a nu fi are o obiecþie
importantã –fie ea ºi (non)artã el îºi celebreazã nonparastasul chiar dacã pentru asta mai trebuie sã
picteze cu nasul...
Recitind rîndurile de mai sus, scrise în urmã cu 3 sãptãmîni, am încercat un bizar sentiment de regret;
spun bizar pentru cã pe mine, care locuiesc într-un soi de periferie, nici mãcar sentimentele de regret
nu se înghesuie sã mã viziteze (ba aº îndrãzni, cu ºi mai mare regret, sã spun cã absenteismul acesta
s-a extins asupra tuturor sentimentelor) –bãnuiesc cã din pricina cîinilor. Seara, cînd îmi strîng
cioburile împrãºtiate prin lume ºi le-mboldesc alene spre casã, cînd intru pe Strada Ciºmelei ºi vãd
contururile deºãnþate ale blocurilor, îmi pare cã numai lãtratul ºi colþii cîinilor le mai þin în picioare, altfel
ar fi cãzut de multã vreme din picioare –din lene, subnutriþie sau plictisealã. Cotesc cu bicicleta prin
ultimul gang ºi-n bezna de-aici mã pîndeºte un soi de liniºte umedã pãtrund în ea ca-n fãlcile bãloase
ale unui cîine, înaintez tãcut ºi de fiecare datã mã mir cînd ajung teafãr în faþa scãrii. Iau bicicleta-n
spinare ºi-ncep sã urc scãrile pînã la etajul 3, cãlãuzit cu indiferenþã de lumina scãrilor care se stinge
brusc, fãrã nici un preaviz, chiar înainte de ultimul etaj; restul miºcãrilor le fac mecanic, pe întuneric,
scot primul rînd de chei, deschid uºa de la uscãtor, las bicicleta, închid uºa, urc mai departe, scot alt
rînd de chei, deschid uºa, intru în casã, alunec prin hol, pãtrund în camerã, dau sã aprind lumina,
instalaþia sughiþã în somn, bîjbîi dupã prizã, aprind o veiozã, în sfîrºit, un boþ de luminã. Odatã cu ea
apare ºi camera mea, o jumãtate goalã, de sus pînã jos, colþul spre care pot sã privesc inocent ca un
prunc, în cealaltã jumãtate se aflã totul, teancuri de cãrþi ºi de obiecte înghesuite geometric, toate
acele lucruri strînse aiurea prin cele mai recente sau mai îndepãrtate nãpîrliri ale lumii atinse în treacãt
de conturul fãpturii mele; de undeva, din jumãtatea aglomeratã, extrag dupã cîteva nazuri un obiect,
de data aceasta volumul Outer-Art al lui F. S. [cel nebun dupã experiment], îl duc dincolo, în jumãtatea
goalã, pun pereþii goi sã-i dea roatã, îi las cîteva minute singuri ºi ies sã-mi procur o cafea. Mã întorc
ºi, puþin mirat, gãsesc lucrurile la locul lor, nimeni nu vorbise cu nimeni în lipsa mea. Pereþii-mi
zîmbesc subþire, cu smalþul cãzut, parcã cerîndu-ºi scuze, cartea-i la locul ei, pe podea, lucioasã ºi
îmbufnatã, întind mîna ºi o deschid la întîmplare, pagina 47. Vjjjjj, dreptunghiul galben traversat de un
soi de dreptunghi cu pãrul roºcat. Uºor înclinat spre dreapta, cel galben; uºor, imperceptibil încovoiat
în jos cel cu pãrul roºcat; în fapt nu s-au atins nici o clipã unul pe altul; roºcatul trecu levitînd de la
stînga la dreapta, niþel cam grãbit, cu pãrul în ochi, cu ochii-n pãmînt, nici nu s-au salutat; doar o dîrã
de aer rece a dislocat geometric, de la stînga la dreapta, cîteva fire de galben din dreptunghiul galben;
ºi nu ºtiu de ce, am senzaþia pentru o clipã cã cel roºcat ºi-a trecut repede cu degetele prin pãr,
mimînd indiferenþa, chiar înainte de ieºire; acolo, în colþul din dreapta sus, la capãtul intersecþiei, un
abur tardiv tulburã-ntreaga paginã. Dacã privesc cu atenþie, cel galben a întors privirea în ultima clipã
spre cel roºcat, pare cã s-ar fi dezlipit de bunã voie de-acolo dac-ar fi îndrãznit, dacã celãlalt i-ar fi dat
un cît de mic semn de bunãvoinþã; roºcatul însã n-a mai ridicat ochii; doar umbra încovoiatã din tîmpla
dreaptã mãrturiseºte un soi de regret ascuns; s-ar putea chiar urî pe sine pe-ntru-aceste regrete.
Încordatã în propriile sale unghiuri, camera mea ridicã ochii din paginã; aerul rece ne traverseazã iute
ºi poate chiar acum, aceastã trecere încovoiazã ºi umbreºte, însã foarte discret. Dincolo de ferestre,
luminile blocurilor au prins sã se stingã, una cîte una; în bezna clarã, geometricã, nimeni nu mai
traverseazã pe nimeni. Pot de pe-acum sã dau pagina zilei viitoare.

