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Normal era să stăm la o cafea, să discutăm lejer despre artă. A fost un an de artă ciudată? 
blândă? furtunoasă? Fără îndoială cu efect de seră. 
Drumurile ne-au fost dispersate, altele învălmăşite, unele răsfirate de-a lungul unor 
situaţii ce par nesfârşite, altele concentrate în jurul unor probleme greu de înţeles, cu 
răspunsuri derutante şi nesigure. 
Focarele de instabilitate, digresiunile, suprapunerile ne-au dezechilibrat, chiar şi pe noi 
care eram destul de bine pregătiţi pentru necazuri.  
Euforia s-a terminat, aştept o stare de spirit mult mai sobră, doresc să îmbinăm pasiunea 
cu introspecţia. Suntem nevoiţi să transformăm etica pură a convingerilor într-o etică 
practică a responsabilităţilor. Şi avem nevoie noi de responsabilitate pentru a vindeca 
bolile acestui spaţiu. 
Învrajbiţi de istorie, simţul puterii a fost adesea mai dezvoltat decât puterea sensibilităţii. 
Imprecizia intelectuală la nedefinirea geografică, retorica nesinceră a trecutului, 
absurdele bilanţuri, gândirea pe termen scurt, naţionalismul de şantan, crizele capricioase 
de orgolii, toată această făţărnicie, toată această cultură a prefăcătoriei trebuie măturată 
brusc din galeriile unde ne întâlnim. Risipa de emoţii, cererile zgomotoase de 
autoguvernare, afirmarea violentă a pretenţiilor de superioritate faţă de cei lipsiţi de 
apărare formează de fapt o triadă deloc atractivă: alienare, utopie, dogmatism, un amestec 
în cel mai bun caz dezagreabil, iar în cel mai rău incendiar. 
E pentru că suntem artişti realizăm cât de fragile pot deveni drepturile umane când nu 
mai coincid cu drepturile cetăţeneşti. Autodeterminarea, dialogul inter-cultural sunt 
pretenţii susţinute de liderii populişti; iar chiar când sunt considerate drepturi, ştim că 
sunt drepturi de rangul doi, care întăresc nelibertatea cu toate variantele sale. Toţi suntem 
de fapt împinşi de indivizi cu cotiere negre din birouri umede şi reci, care ne cer să 
aşteptăm la cozi şi să completăm formulare. 
Şi toţi am avea de fapt nevoie de o doză bună de căldură omenească, care să ne ajute să 
inventăm situaţii pentru a le putea crea, apoi. Şi toţi mai ştim că nu putem porni la drum 
fără provizii şi protecţie. Raţiile de urgenţă ar fi : cumpătarea, precauţia, politeţea. 
Provizia este tot ce avem până la postmodern. Protecţia? Nu o intuiesc, pentru că 
deocamdată, ca acum zece ani tot într-o galerie-pivniţă suntem. 
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