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cosmice! Nu că aş avea contra-ar-
gumente reale sau că aş fi de fapt 
susţinătoarea ardentă a părerii 
contrare - însă mi se pare scan-
dalos faptul că unii oameni(ce 
o fi în mintea lor!?) pot să cadă 
de acord cu alţi oameni,  sau 
cu diverşi inşi din câmpuri de 
activitate destul de îndepărtate de 
al lor(sau complet străine)!! Aşa 
ceva este imposibil din punct de 
vedere logic, dar şi social!!

Vreau să fiu sinceră cu voi, citi-
tori dragi... În domeniul benzii 
desenate nu există nici măcar 
doi oameni care să aibă o părere 
bună unul despre celălalt. Ca să 
nu mai vorbesc despre grupuri de 
activitate cu interese congruente, 
sau grupuri de artişti care măcar 
să poarte o urmă de admiraţie 
pentru colegii de breaslă. Cred că 
nici nu există ceva ce s-ar putea 
numi cu indulgenţă “grup”.... 

Chiar şi la noi în redacţie, în 
ciuda coerenţei supreme evidentă 
în paginile rezultatului tipărit, 
există dispute neîncetate, injurii, 
calomnii, bătăi(organizate cu 
pariuri), dueluri până la moarte 
sau chiar şi linşări spontane(cu 
ocazia sărbătorilor religioase). 

Problema de bază este 
concurenţa acerbă pentru cei 
35 de cititori avizi(şi avizaţi) de 
bandă desenată care există pe 
teritoriul patriei noastre, fani 
extrem de preţioşi şi susţinători 
în care noi: desenatorii şi 
scenariştii şi editorii de mari 
opere secvenţiale, ne punem 
toate speranţele.. şi nu putem 
tolera nici cea mai mică mişcare 
din partea vreunei posibile 
concurenţe în domeniu. Această 
glorie seacă - cel puţin mie per-
sonal - în mod paradoxal îmi face 
vaginul să se inunde cu valuri, 
torente de suc uleios şi dulce, ca 
la mama acasă!!

de Angela Sculamilea

Nu am ce zice în re-
alitate. Dar pot să vă 
povestesc ceva din 

experienţa mea de mare maestră 
în artele plastice necugetate. 
Am învăţat mult la viaţa mea, 
şi chiar dacă nu prea am avut 
ce învăţa, m-am străduit să fac 
multă învăţătură. Şi nu, nu m-am 
făcut că lucrez - chiar dacă i-am 
încurajat pe alţii să facă asta(doar 
că nu la TV). Nu a fost totul în 
zadar, să ştiţi măi copii(şi voi 
adulţilor, căci ştiu sigur că nu 
doar copii şi urşii pedo cit-
esc benzi desenate cu imagini 
traceuite din pornouri under-
ground!!!)...

Noi, oamenii din comics, sîntem 
foarte dedicaţi acestei arte extrem 
de complicate şi de futile. Nu 
am avut destul talent la scris ca 
să fim în stare să facem ficţiune 
într-un mod atât de abstract încât 
să poate fi reprezentată numai şi 
doar prin cod(alfabet, dă). Aşa că 
ne-am chinuit să ne specializăm 
pe o nişă extrem de codificată 
a desenului figurativ şi să le 
combinăm - pentru o experienţă 
de două mii de ori mai porno 
dar şi de multe milioane de ori 
mai impură. Pe când scriitorii 
pur-sânge(ăia care sînt buni de 
ceva, sau au pile) sînt admiraţi şi 
acceptaţi pe post de profeţi/genii/
culturişti în gândire, noi - autorii 
de sefeuri şi de comicsuri(cum li 
se zice în general) trebuie să ne 
mulţumim cu o reputaţie precară 
de divă pop - câteva versuri/
replici amuzante, dar în general 
adâncime de baltă pe Autobahn.
Şi, sinceră să fiu, mi se pare o 
nedreptate de proporţii euro - 







































































































































So, vreau să vorbesc despre War-
ren Ellis în primul rând pentru 
sunt complet lipsit de originali-
tate, iar în mailul primit pentru a 

realiza colaborarea aste au fost introduși 
termenii horror și post-umanism, după 
care am purces imediat la căuta în mem-
orie pe cineva care le are pe amândouă, 
chiar complet conștient că limitărea 
nu există. So, yeah, Warren Ellis.

Înainte de a începe trebuie să stabilim 
niște termeni, o serie de condiții să ne 
înțelegem. Asta în principiu pentru 
cei care au citit ceva de Warren Ellis 
sau au să o facă. Dacă ai cea mai vagă 
familiaritate cu literatura modernistă, 
mai ales cu exponenți mai decadenți 
ai ei, dacă știi de new waveul britanic 
din literatura SF, de cyberpunk, postcy-
berpunk; de fapt dacă ai pus mâna pe o 
carte scrisă în ultimii 70 de ani, dacă ai 
aflat că ar exista niște oameni pe care-i 
cheamă Pat Mills sau Alan Moore sau 
Adam Warren, dacă n-ai nevoie de lupă 
și pensetă să-ți găsești flocii, dacă ai mai 
mult de 15 ani și încă ți se pare că ar 
fi ceva de capul lui Warren Ellis, ceva 
care să-l plaseze în vreun eșalon supe-
rior al scenariștilor de bandă desenată 
atunci, nu știu, pune-te pe o dietă lungă 
de Hunter S. Thompson și Capote, Bal-
lard, William Gibson, Neil Stephenson, 
Pynchon și Vonnegut uită-te la niște 
filme de von Trier, Makavejev și Wil-
liam Klein, bagă-n tine la greu Crumb 
și Gilbert Shelton și John Wagner și 
Druillet și Caza și Nihei și Shirow, ieși 
afară, fă cunoștință cu vreo fată, scoate-
o la dans, introdu-o în cercul tău de 
prieteni, las-o să-ți fută inima până ai 
o pată mov de durere în piept și apoi 
întoarce-te la Ellis să vezi dacă mai 
găsești ceva care să te intereseze acolo; 
dacă mai găsești vreo fărâmă de idee 
originală sau care să merite cântărită, 
dacă mai e ceva element social per-
tient, ceva concept speculativ care 
să nu fie anchilozat, dacă mai găsești 
vreo fărâmă de umanitate și viață în 
personaje, dacă întunericul său nu-i 
decât o umbră palidă, dacă are ceva 
carne în scheletele narațiunilor sale.

Acum că am terminat cu asta, să vor-
bim despre Warren Ellis și cine este 
domnul acesta, care este al treilea au-
tor britanic ca mărime a cultului in-
ternautic al personalității construit 
în jurul său, în ciuda realizărilor dis-
cutabile, după J. K. Rowling și Neil 
Gaiman. În ciuda tuturor treburi-
lor ăstora el e un tip destul de mișto. 
Are tumblr, deci n-are cum să nu fie. 

“Aș fi tentat să-l compar cu Mar-ilyn Manson sau Lady Gaga, dar pula mea, cred că s-au cam chinuit oamenii la concerte și filmări.”
Și-a început cariera scriind câteva benzi 
prin reviste și fanzine din Marea Brit-
anie, după care, mulțumită invadato-
rilor britanici de la DC, a fost angajat de 
Marvel pentru a face chestii similare pe 
la ei, dar a început să capete notorietate 
de abia când a început să scrie câteva 
seriale la Wildstorm, unde s-a remarcat 
ca fiind singurul scriitor mediocru din-
tr-o masă de scenariști incompetenți, 
ba mai mult, unul dintre singurii care 
să fi citit ce se întâmplă prin alte părți 
cu banda desenată și să priceapă ce 
citea. Gen, a înțeles că Watchmen n-a 
fost mișto fiindcă un mustăcios dubios 
a futut-o pe una cu forța. Apoi a în-
ceput să se plimbe prin Vertigo alături 
de conaționalii săi cu Transmetropoli-
tan care a fost mai mult sau mai puțin 
”Aventurile lui Hunter S. Thompson ÎN 
VIITOR!!!”, iar acolo s-a format acel 
Warren Ellis modern. Acolo și-a de-
finitivat ființarea și s-a stors în lume ca 
un bărbos colecționar de pălării, care 
soarbe țigară după țigară, în timp ce o 
arde gălăgios și vulgar anti-sistem, mai 
ales prin forumurile și newslettererele 
sale. Doar că nu o arde anti-sistem, nu-i 
așa. Adică, ce căcat e mai geeky decât să 
scrii benzi desenate și să ții forumuri/
bloguri despre ele?(cu toate că mai vor-
bea și despre lucruri mișto, gen oameni 
care violează găini, diferiți teoreticieni 
paranoici ai apocalipsei și o lungă se-
rie de treburi, activități și întâmplări 
mordibe; despre care afla din ziare și 
de pe Internetul timpuriu).(also, acele 
formuri au lansat în lume plagă infamă 
reprezentată de Kieron Gillen, Matt 
Fraction, soața lui Kelly Sue DeCon-
nick, Brian Wood, Sam Humphries și o 
sumă de mulți alți scenariști ori artiști 
care infestează astăzi paginile benzilor 
de la Marvel și Image, dar mai ales In-
ternetul - Internetul meu prețios -  cu 
hipstăreala lor enervantă și îmbâcsită de 
un circle-jerk mai mare decât Fox News) 

Și ce a descoperit domnul Ellis scri-
ind Transmet? Păi în primul că nu-i 
place să scrie benzi desenate. Îi place 
să vorbească și să-și lase creierii li-
beri să vomite cuvinte și păreri pe 
pagină neînfierați de vreo rigoare sau 

structură. Iar apoi, a descoperit can-
titatea perfectă de sentiment rebel ce 
trebuie să transpire din textele sale ast-
fel încât să fie atractiv pentru mase, fără 
a pune cu adevărat probleme culturale, 
ideologice, ori intelectuale maselor și 
mai ales, fără a munci prea mult. Mai 
o înjurătură cât de cât colorată ici și 
colo, mereu un protagonist fumător, 
musai îmbrăcat în palton, care le știe 
pe toate, ceva noțiuni vagi că sistemul 
vestic de guvernământ este corupt, că 
Statele Unite au tendințe imperialiste, 
că popualția e îndobitocită, că viitorul 
promis nu se întrevede. Cochetează cu 
diferite conspirații fără a le confirma(de 
fapt atitudinea lui e că-s explicații mai 
simple pentru diferite fenomene, iar 
doar mintea umană speriată și terifiată 
de nimicia ei conjură șerpilieni și 
răuri absolute, când adevărul ar sta în 
coincidență și circumstanță, însă nu-i 
tot timpul deosebit de clar și îmi im-
aginez cum diferite tipuri de persoane 
pot avea diferite interpretări) și mereu 
personajele sale plasate la periferia sis-
temului însă în interiorul lui, ajung să 
le distrugă pe cele revoluționare, care 
vor să înlocuiască sistemul cu ceva nou.

Aș fi tentat să-l compar cu Mari-
lyn Manson sau Lady Gaga, dar pula 
mea, cred că s-au cam chinuit oame-
nii la concerte și filmări. Gaga bora 
în spatele șcenei când a avut concert 
în București. O fi borât sau leșinat sau 
ceva vreodată Ellis de la prea mult 
scris? Tim Burton ori Trey Parker și 
Matt Stone, poate să fie mai apropiați 
de el? Volatire(muzicantul ăla de n-are 
nici măcar atâtea coaie încât să fie un 
goth)! Între timp, nu numai că a ajuns 
să aibă câte o rubrică prin multitudini 
de reviste și siteuri, unele care au fost 
publicate în volume, dar benzile lui 
au căpătat un pronunțat aspect eseis-
tic, în special cele de la Avatar Press. 
Nu mi-e foarte clar cum îi este proza.

Excepția de la caracterul polemic e 
Gravel și toate miniseriile Strange Kiss/
Kisses/Killings, care-i destul de fun și 
violentă prefăcându-se că-i o bandă 
horror. Plus, are oameni care înnebu-
nesc sugând lapte de la țâțele unor șerpi 
uriași și șopârle imense transcedentale 
ale căror gonade sunt niște șopârle mai 
mici care se îmbracă în costume de fe-
mei sexoase, violează bărbați cărora le 
cade penisul și sunt impreganți cu pro-
geniturile respectivei șopârle imense și 
transcedentale. Pe care Gravel reușește 
să o omoare în vreo trei panouri. 

Are niște anti-climaxe Ellis ăsta...

Asta dacă reușește să termine ce începe, 
că multe proiecte în ultima vreme(adică 
cam jumătate de deceniu) fie i-au sufer-
it întârzieri extraordinare, ori n-au 
ajuns până la final. Cum ar fi Doktor 
Sleepless, care a început ca o continuare 
spirituală a lui Transmetropolitan, doar 
că nu îndreptată înspre politică și prin 
diferite paralalele științifico-fantastice 
la lumea contemporantă ci la relația 
noastră cu tehnologia. E ceva mis-
ter misticoid prin spate, mult plagiat 
din V for Vendetta, parcă-i și un sub-
plot polițist pe undeva, dar în cea mai 
mare parte e Ellis țipând la oamnei să 
nu se mai plângă că n-au jetpacks că 
au aiFoane și sisteme instantanee de 
telecomunicație și posibilitatea de a fi 
cyborgi și toate cele bune, iar dacă vor 
musai viitorul utopic din Star Trek, 
atunci să pună mâna să-l construiască, 
chiar și prin violență dacă se poate. Ceva 
strigăt la ieșire din letargie și acțiune.

“Uneori se mai scapă și pune pe net rețetele sale culinare sănătoase, ori fotografii cu ce cadou i-a luat fiicei, anume un ponei.” 

Încă nu-s convins că face o treabă 
neapărat bună sau sănătoasă pentru 
industrie și cultură, pentru că până la 
urmă crează un tampon între main-
stream și adevăratele elemente subver-
sive, oferind copilașilor impresia că ceva 
violență și înjurături îi fac rebeli, că ceva 
techno-bâlbă îi face cititori de sefeu, că 
niște măruntai înseamnă horror. Pe de 
altă parte e destul de poros tamponul 
ăsta de-l țese și trebuie să recunosc că 
mi-a făcut până și mie cunoștință cu 
Druillet și în consecință cu Metal Hur-
lant și tot ce urmează. Mă gândesc că 
unii tinerei care ar fi îndepăratați atât 
de conținut prea intens, dar și prea sub-
til ori rafinat sunt prinși totuși acolo 
până se fac mai mari, astfel încât n-or 
să se întoarcă imediat în brațele lui 
Tata Hollywood. Și ne face cunoștință 
cu muzică interesantă. E complicat.

Oricum, până una alta, cea mai mare 
reușită narativă a tipului ăstuia, e 
transformarea sa într-un simbol al 
SFului când n-are aproape nicio altă 
legătură cu el, exceptând calitatea de 
mare fan și poza lui, de altfel destul de 
convingătoare, într-un personaj contra-
cultural. Uneori se mai scapă și pune pe 
net rețete sale culinare sănătoase, ori fo-
tografii cu ce cadou i-a luat fiicei, anume 
un ponei. Nu cred că ar fi cu adevărat 
vizionar, însă ar putea fi responsabil 
de un fel de artă și ficțiune holistică, 
realizată prin intermediul rețelelor de 
socializare și a Internetului. Person-
fiction sau ceva asemănător, prin care 
cineva încearcă să joace o altă persoană 
la nivel micro, în interacțiuni de zi cu 
zi, în poze urcate, în răspunsuri și twitt-
uri. Îmi imaginez că s-a făcut asta deja. 

WARREN ELLIS















Noi l-am avut pe PRUNARIU . El 
a fost pentru noi un erou al 
stiintei, al aventurii cosmice. 

Da, al stiintei si aventurii cosmice, caci pen-
tru el erau reasamblate imperativele luptei 
pentru pace si ale cucerii spatiului.
Prin el tara devenea egalul fratelui mai mare 
de la rasarit, cu programele sale spatiale 
gigantice, cu imensa experienta capatata 
timp de ani intregi de cercetari in domeniul 
rachetelor si calatoriilor in spatiul cosmic. 
Folosesc acest ton victorios, pentru ca acesta 
era tonul oficial prin care marea aventura a 
Uniunii Sovietice era celebrata unanim. 
 De la inceput Literatura fan-
tastica a stiintificului, spre diferenta de sci-
ence-fiction anglo-american, a tratat spatiul 
cosmic ca pe un teren de lupta ideologica. 
Pamintul se dovedea intotdeuna o piedica 
in calea Comunismului si a Socialismului. 
Pamintul era trecutul, cu toata ideologia 
burghezo-mosiereasca, cu birocratia post-
octombrista, cu menshevicii, cu dusmanii 
de clasa, cu contra-revolutionarii. Spatiul 
cosmic si planetele sistemului solar au fost 
de la inceputuri terenul de desfasurare pre-
dilect al Revolutiilor ceresti. Dupa revolutia 
din Octombrie 1918 urmatoarea revolutie nu 
putea fi decit o revolutie martiana precum 
cea din filmul sovietic mut AELITA(1924) de 
Iakov Protazonov. Plecarea omului in spatiu, 
reprezentat in acest film de omul de stiinta/
inginerul(Nikolai Tseretelli), politia si solda-
tul trimis la vatra este echivalenta cu lansarea 
in cosmos a valorilor noului.
        Aceata calatorie nu este lipsita de comic, 
mostenire a burlescului spatial de tipul LE 
VOYAGE DANS LA LUNE(1902) dupa Jules 
Verne de Georges Melies. Soldatul sovietic 
fuge de acasa imbracat in femeie pentru ca 
sa ajunga la lansarea rachetei. Comisarul 
de politie, dorind sa-si indeplineasca misi-
unea cu corectitudine, ajunge din greaseala, 
urmarind cel care este suspectat de crima si 
de activitati contra-revolutionare(omul de 
stiinta), pe racheta.
         Pe planeta Marte, intr-o societate to-
talitara, cu oameni controlati cu ajutorul 
tehnologiei sau a lipsei de tehnologie, domi-
nata de in-umana Aelita(Iulia Sontseva) si 
priministrul ei atotputernic, cei trei sovi-
etici, aflalati aici ca reprezentanti ai umani-
tatii, ii elibereaza pe martieni din lanturile 
sclaviei. O revolutie de scurta durata, care 
trebuia protejata asemenea celei pamintene, 
este subminata din interior de regina Aelita 
care-si reia pozitia dominanta detronind pe 
priministrul tiranic si pacalind cu aceasta 
ocazie poporul.
         Ce trebuie sa retinem este rolul barbatu-
lui in spatiu, purtator de facla eliberatoare in 
raceala cosmica valorizata la genul feminin. 
La inceput prin eroul inginer, care decodeaza 
mesaje extraterestre, el este reprezentat ca un 
membru esential al societatii. In filmul din 
1926, Aelita este inca odata, mostenire a fin 
de siecle-ului; femme fatale.
         Omul de stiinta cu chip de poet, cu parul 
dat pe spate, este un singuratic, bintuit de vi-
ziuni halucinante, marcat de soarta artistului 
romantic.
         Deja gelos pe inventiile si descoperir-
ile sale el le tine ascunse in tencuiala sobei. 
Sufera din cauza preocuparilor sale in viata 
familiala, neglijindu-si sotia, cu mintea pli-
na de banuieli si ginduri negre. Nimeni nu 
stie de misiunea pe care se pregateste sa o 
intreprinda, spre diferenta de muncile ingi-
neresti publice pe care le intreprinde in nu-
mele industriei si al construirii unei Uniuni 
Sovietice noi. Acolo pe santiere el nu mai are 
timp sa fie singur, este intotdeuna inconjurat 
de oameni, de muncitori, iar munca sa “de 
teren” da roade immediate.
 Deja domeniul “cercetarilor” 
este separat de cel “aplicat” in imaginarul 
fantastico-stiintific. In scena cheie de la in-
ceputul filmului diferitele puteri ale lumii 
sint filmate in momentul cind primesc un 
mesaj din cosmos, un mesaj fara nici un sens 

aparent. Spre exemplu reprezentantul puterii 
Imperiului Britanic sta picior peste picior 
intr-un interior “colonial”(cu un localnic in 
spate facind menajul) si citeste intr-un cos-
tum impecabil ziarul “Times”. Primeste  me-
sajul adus de un slujitor si cu cel mai mare 
dispret il arunca la gunoi continuind sa-si 
bea ceaiul si sa citeasca mai departe.
 Odata cu aparitia cercetatorilor 
sovietici, mesajul capata importanta, devine 
un cod care trebuie descifrat cu orice pret, 
studiul si cercetarea acestuia devine subiect-
ul intregului film. In curind imaginea omu-
lui de stiinta in spatiu este inlocuita de cea 
a cosmonautului, un specialist al calatoriilor 
spatiale, mai aproape de sportivul de perfor-
manta decit de omul de laborator.
            De abia acum asistam la nasterea ade-
varatului erou al cosmosului de dupa razboi 
sub forma unui Yuri Gagarin.
         El este un individ care se antreneza 
ani de-a rindul pentru misiunea sa unica, in 
slujba unei incercari care poate avea oricind 
rezultate fatale, el isi dedica existenta de zi 
cu zi. Alimentatia, exercitiile fizice si psiho-
logice il fac un fel de supra-om, cel care a 
trecut toate testele mentale si fizice, un soldat 
al spatiului luptindu-se (nu cu o ideologie 
potrivnica) ci cu temperaturile si radiatiile 
cosmice, stapinind cunstiinte vaste legate de 
echipamente fara de care este pierdut. Din 
acest punct de vedere este tot atit de vulnera-
bil ca si omul de stiinta din AELITA.
       Dar va ramine in continuare ce are mai 
bun dat Uniunea Sovietica, un exemplar 
biologic perfect al Comunsimului in gravi-
tatie zero. Primele imagini cu cosmonautii 
sovietici sint imagini ale unor fete umane 
surizatoare, perfect albe, cu dinti sanatosi , 
pozitionate in centrul ecranului, inconjurate 
de un halou de echipamente si straturi de 
costum de protectie.
       Aceste imagini retransmise de telejurnale 
si documentare de popularizare nu sint insa 
niste imagini perfecte, cu claritate maxima 
ba din contra, statutul lor high-tech este 
deformat, distorsionat de receptia lor de im-
agini cosmice. Dupa ani de zile acestea ajung 
sa fie greu de descifrat, daca nu imposibil, tot 
atit de greu de interpretat ca si inregistrarile 
audio pe miile de ore de benzi magnetice.  
Pentru ca mesajele sa fie din nou inteligibile, 
ele sint deseori refacute, retusate, cu ocazii 
neinumarate de modificare a continutului.
 Trebuie retinuta acesta dorinta 
de a vedea cit mai clar marturia din spatiu 
si natura deformata si neclara a mesajelor, 
unde reconstructiile ulterioare devin impor-
tante. Aceste transmisii au fost deja folosite 
ca niste colaje printr-o tehnica de cut-paste 
si copy, chiar in cadrul revalorificarii lor in 
scopuri documentare si politice. 
 In nacela rachetei, cosmonautul 
sovietic formeaza nucleul unui alt nucleu, 
acela al Uniunii Sovietice si al noului tip 
uman trimis in Cosmos, o fiinta umana care 
nu a ajuns acolo datorita avantajelor mate-
riale, datorita pozitiei sociale(sau de clasa) 
mostenite, ci datorita miilor de ore de teste 
de durabilitate si a selectarii lui dintre cei mai 
buni dintre cei mai buni.
 El este si sacrificiul cel mai ales 
pe care patria il poate face progresului, in 

numele stiintei. Pentru victoriile din spatiu 
acesti cosmonauti vor trebui sa moara, plinsi 
de o lume intrega, iar deseori rugul lor fu-
nebru va fi o pala de foc, a prabusirii lor din 
ceruri filmata in direct sau transmisa cu aju-
torul inregistrariilor din cutia neagra.
 Nu trebuie uitate animalele-eroi 
ale Uniunii Sovietice, pisicile, ciinii si cim-
panzeii trimisi in cosmos in misiune dupa tot 
atitea teste. Acestia au fost adevaratele dove-
zi/probe vii ale deplasarii omului in Cosmos. 
Nu trebuie sa uitam rolul lor pregatitor, mai 
mult decit tovarase ale omului ele sint egalul 
lui, tratate la fel ca un pilot uman, pline de 
senzori care masoara reactia organismului, 
ele sint umanizate. Sub numele tipic de ciine 
- “cateaua Leika” - este mai mult decit un ani-
mal, el este un exemplar dintr-o noua rasa de 
fiinte sortite explorarii spatiului. 
        Spatiul este lipsit de viata, singura viata 
este o viata transportata cu alte mijloace, ex-
ploararea de acolo de sus nu se face ca intr-o 
jungla tropicala, asemenea vechilor explora-
tori ai secolului nousprezece, precum DR. 
LIVINGSTONE.
         Adica aici in cosmos terenul era un pus-
tiu, unde viata era introdusa de altii, adusa 
de pe pamint. Comparatia cu exploratorul 
britanic al Africii ecuatoriale are insa citeva 
puncte comune cu reprezentarea comuna a 
cosmonautului sovietic. Se stie ca pentru Dr. 
Livingstone existau cei trei “C”; “Christian-
ity, Civilisation, Commerce”. El era si omul 
unei misiuni eliberatoare, urmind sa descrie 
ororile traficului de sclavi, el este un geograf 
care isi predica misiunea peste tot in locuri-
ile “pustii” unde ajunge. Niciodata nu poate 
avea siguranta ca localnicii vor intelege ceva 
din predicile sale. Iar situatia sa nu este cea 
de misionar, ci de om care trebuie sa supra-
vietuiasca, dependent total de localnicii din 
jur.   
          Cosmonautul are si el o misiune civili-
zatoare in spatiu, aducind valorile civilizatiei, 
in fata barbariei de sus, a neinteligibilului 
undelor cosmice. De acolo de sus el trans-
mise in permanenta adevarate juraminte de 
credinta, verbal el trebuie sa-si arate ade-
ziunea fata de idealurile lumii din care vine, 
chiar si in locul unde acestea nu mai au nici 
un rost, acolo unde nu exista nici un om care 
sa-l poata asculta.
           Nu mai trebuie mentionat cred faptul 
ca toate mesajele trimise din spatiu se supun 
noii stiinte a acusticii, care a largit continuu 
spectrul sonor audibil. Canalele deschise sint 
masurate matematic, se vorbeste tot timpul 
de “lungimi de unda”.
           Complexele de lansare sovietice situate 
in zone de inalta securitate au dat o dimesi-
une terestra calatoriilor spatiale.
          Toti auzisera de dimensiunile colosale 
ale acestor situri, unde industria grea isi at-
insese in cimp vizual stagiul maxim de dez-
voltare. Uriasele combinate siberiene erau 
mai aproape de strabunii lor industriali din 
secolul trecut, mai aproape de Vechile centre 
industriale ale lumii.
          La Baykonur Noul avea alta structura, 
aici nu se exploata nimic, aici nu se rafina 
nimic, nici macar nu se faceau experiente 
atomice. Peisajul industrial nu era modificat 
de consum si reziduri, precum in alte locuri.
          Pe o suprafata de marimea Belgiei, 
la Baykonur se aflau platformele de lan-
sare si hangarele gigantice ale programului 
spatial sovietic. Toate utilajele de aici erau 
legate de acea misiune unica si nobila de a 
trimite oameni in spatiul cosmic, si totul se 
facea prin intermediul unor rachete din ce 
in ce mai uriase. In Enciclopediile din in-
treaga lume comunista, dar si in Occident 
erau alaturate pe paginile dedicate explorarii 
spatiului, rachetele sovietice si modelele 
americane, intotdeuna cele sovietice erau 
cele mai mari, chiar daca a existat intotdeuna 
o cursa pentru depasirea dimensiunii ultime 
de ambele parti. Toate gata de lansare stateau 
cu virful in sus ca tot atitea monumente si 
sculpturi sovietice cromate din parcuri pub-
lice.
           Lumea departamentelor de jucarii 
oglindeste si ea raportul strins dintre nava-
racheta si soferul ei cosmonaut, spre diferen-
ta de modelele inspirate de masina-vehicol. 
Rachetele din tabla produse in China sau in 
DDR erau colorat vopsite, la fel de colorate ca 
navele-rachete sovietice.
           Baykonurul era si locul risipei, al sacri-
ficiului de materiale, multi nu stiau ca o mare 
parte a echipamentelor de deplasare cosmica 
erau abandonate in spatiu, pierzindu-si pen-

tru totdeuna valoarea de reutilizare. 
         Omul pleca intr-o racheta uriasa, mi-
nuscul si liliputan in fata utilajului pus la 
dispozitie pentru a-l inalta, si se intoarcea cel 
mai des intr-o minge metalica, minuscula in 
comparatie cu motoarele care il ridicau de la 
pamint.
          Baykonurul trebuie privit ca un motor 
imens, o platforma de lansare construita nu-
mai in scopul expulzarii oamenilor in spatiu, 
dar si o cetate a carei dimensiune tehnolog-
ico-imaginara ar fi ramas necunoscuta daca 
nu ar fi fost explorata la rindul ei de artistii 
Jane and Louis Wilson intr-o instalatie au-
dio-video. Ei au incercat sa formuleze macar 
in parte o teorie generala prin filmele lor a 
cite treizeci de minute facute la fata locului.
         Ei au accentuat stabilitatea unor struc-
turi uriase precum hangarele sau rampele 
de lansare, care stau si isi asteapta misiunea 
urmatoare. In mijlocul pustiului din Kazah-
stan, printre camile care pasc, aceste unelte 
de lansare ale omului asteapta sa soseasca 
o noua echipa de cosmonauti, o noua con-
ferinta de presa. Pina atunci nu vor exista 
decit telefoanele speciale cu receptoare si fire 
negre pentru contactarea in direct a bazelor 
spatiale circumterestre. Telefoane care stau 
greoaie pe niste mese, fara cadrane de nu-
mere, fara nici un apendice exterior. 
          Zgomotul produs de lansarea rachet-
elor sovietice este sunetul rachetelor care se 
prabusesc, un sunet care face sa se cutremure 
pamintul intr-o lumina orbitoare. Dimineata 
la primele ore, cind soarele nu a rasarit inca 
ele sint singurul soare la orizont.
          In proiectele de muzica electronica exis-
ta citeva instante semnificative cind referinta 
la era spatiala sovietica si eroii sai cosmici a 
fost esentiala.
Urmeaza sa investigam mai indeaproape 
acest lucru. 

Citatele scrise pe carticica atasata ul-
timului lor proiect de Column One 
din Berlin sint o buna introducere a 

grupului format din Rene Lamp(rotating 
visuals), Andrew Loadman(tapes, synth), 
Brain-Bridge (drums, programming),  
Leo Solter(programming, synth, voce 
pe prima melodie a discului) si Robert 
Schalinski(voice, tapes, robot-recordings, 
programming, synth).
         Texte precum “Die Welt gehört 
Ihnen”(Lumea va apartine voua) si “STOP 
THE ATTACK FROM OUTER SPACE “ 
(Opriti atacul din spatiul cosmic) sint afisate 
asemenea unor sloganuri pe copertile CD-
ului Electric Pleasure(Placere Electrica) scos 
pe 90% Wasser Records in 2001.
         Logo-ul lor este un fel de tripla cruce, 
care este o antena de telegraf rosie, incon-
jurata de simbolul atomului, cu care ne-am 
familiarizat din anii cinzeci incoace.
        Culorile utilizate pe copertile albumu-
lui si in carticica adiacenta sint culori gri, in 
tonuri sterse, totul inspirat de tipul de foto-
grafie care in est a supravietuit pina in anii 
’60 si ‘70.
        Manualele scolare si revistele de stiinta 
popularizata erau dominate de acesta latura 
gri stralucitoare a lucrurilor, zic stralucitoare 
pentru ca era vorba de mari ansambluri met-
alice: Combinate, Rafinarii, Porturi cu do-
curi si macarale.
         Acelasi “Santier perpetuu” este prezent 
pe fata si pe spate. Undeva la distanta sta ceva 
asemanator turnului televiziunii, construit 
de sovietici in Germania de Est, pentru a de-
pasi orice efort american de acest gen.
        
 Este o constructie de beton care 
se dorea futurista. 

        In aceeasi masura si logo-ul ales de 
Column One poate fi si antena si radar care 
transmite pe distante uriase mesaje… poate 
chiar in cosmos.
        In filmele din era muta, din anii ’20, 
atunci cind Moskova era in centrul unor 
documentare sovietice faimoase, in mijloc 
statea reprezentarea de otel a comunismului 
universal: Antena Cominternului.
        Aceasta era o constructie uriasa din 
metal impletit care se urca ca un furnal im-
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ens in ceruri, cabluri de metal o tineau fixata 
de pamint. Cu ajutorul ei erau transmise 
doctrinele si mesajele propagandistice ale 
organizatiei Cominternului.
        Pe albumul “Electric Pleasure”(90% 
Wasser WCD001) undele antenei avanseaza 
circular ca intr-o animatie de telejurnal, stra-
batind santierul cu docurile sale care se pierd 
in departari. Pe coperta din spate efectul 
acestor transmisii radio este un buriaj al im-
aginii, totul devine neclar si ce ies in evidenta 
sint pixelii patrati care sterg detaliile.
        Peste tot in cerculete negre stau sim-
bolurile conventionale de inalta tensiune, 
sageti/fulgere. Acest semn care apare pe 
echipamente, intrerupatoare, uzine electrice, 
hidrocentrale este presarat in peisajul indus-
trial.
        Cei de la Column One nu se feresc de 
trimiteri ironice si ludice la pericolul aso-
ciat cu stiinta in domentiul fantastico-stiin-
tificului. Este o lume a distopiilor, a utopiilor 
negative, a sistemelor unde entropia isi face 
de cap in permanenta. 
          Cum foarte bine stim, industrializarea 
fortata a dus la niste catastrofe ecologice in-
comensurabile. Toate “marile reusite” ale sti-
intei sovietice pe linga faptul ca aveau rezul-
tate intotdeuna miraculoase, isi produceau 
propia lor radioctivitate mortala. Acelasi 
lucru este valabil si pentru Statele Unite, care 
s-au hazardat in programe gigantice cu efecte 
ulterior dezastroase, in urma optimismului 
care a caracterizat anii ’50.
          Din acest punct de vedere, din perspec-
tiva acelei decade ambii giganti industriali 
erau la fel de entuziasti in a acoperi suprafata 
pamintului cu betoane si santiere.
          Albumul “Electric Pleasure” este ur-
marea acestei ere, al electrificarii marilor 
suprafete de teren, al rezidurilor radioactive 
tratate cu indiferenta, ba chiar cu mindrie.
          Asistam la o lume totalitara, instau-
rata de tehnologia spatiala a anilor cinzeci, 
dominata de robotii filmelor din “Forbid-
den Planet” (1957). Roboti greoi, metalici, 
care nu au nimic din fluiditatea unui T-1000 
(Terminator:Judgement Day, 1989), care ia 
orice forma si trece de orice obstacole.
          Robotii asimovieni din “Electric Pleas-
ure” sint cutii de metal vorbitoare semenea 
lui Roby, arhetipul lor din Planeta Interzisa, 
clasicul de gen SF al anilor ’50. Acestia se 
misca intr-o lume sonora plina de instru-
mente electronice primare precum There-
min-ul, si alte impulsuri iesite din console de 
joc arhaice.
           Raze laser, unde si alte semne ale 
energiei inalate ii fac chiar si pe roboti sa se 
tina de urechi, asa cum apar in imaginile de 
pe coperta.
          Muzica este creata de roboti, iar Rob-
ert Schalinski si echipa lui coboara de pe o 
rampa de lansare, dinspre o racheta proaspat 
sosita din cosmos. Corpul lor este compus 
din bucati metalice masive, grele, nimic elec-
tronic aparent - aproape ca te gindesti la ceva 
hidraulic.
          Fetele lor amenintatoare sint com-
puse printr-o reflexie a uneia dintre jumatati 
oglindite simetric. Aceasta este imaginea clo-
nului robotic.
      In comics-ul(banda desenata) din Sep-
tembrie1954 publicat de EC(An Entertaining 
Comic), din seria “WEIRD Science-Fantasy” 
apare povestirea “Recolta”(Harvest), ilustrata
de Joe Orlando. Aici un robot al unui viitor 
post-atomic isi descrie la persoana intii exis-
tenta umanoida. 
      Descoperind niste capsule stranii din in-
timplare, el isi regaseste si creatorii misteri-
osi, oameni de stiinta care stau si hiberneaza 
intr-un somn artificial, asteptind o recolta a 
viitorului ne-iradiat, peste milioane de ani.
      Uimirea robotului atunci cind descopera 

oamenii este foarte mare, ei au chipuri, au alt-
ceva fata de el, care le seamana fizic(vorbim 
de un MECHA, adica un robot metalic), dar 
ce ii diferentiaza de el si intre ei sint fetele. 
Acestea ii disting pe unii de altii si le acorda 
individualitate. In lumea viitorului acesta 
caracteristica este nefolositoare.
      Fiecare robot trebuie sa-si indeplineasca 
rolul orbeste - cine se opune, sau pune prea 
multe intrebari este cotat drept defect. Si in-
tradevar robotul in cauza pare a fi un robot 
special, devenit uman dintr-o defectiune, si 
astfel in masura sa inlocuiasca oamenii. De 
aceea in final ii va anihila.
 Acestea sint implicatiile distopice, ale unei 
lumi a viitorului unde perfectiunea este de-
fectuoasa.
   
Aici voi traduce introducerea la albumul 
“Electric Pleasure”, scrisa de mina, accentuez 
acest lucru:

                  Nu exista limite pentru imaginatie 
& capacitatea omului de a face realitati din 
viziunile sale este cea mai mare putere a sa. 
Cu ajutorul acestui talent el a reusit sa cuc-
ereasca timpul si spatiul. 
Povestea pe care o veti vedea(sic) are loc 
dupa ce omul a rezolvat misterele complexe 
ale calatoriei in spatiul cosmic. 
Anul este 2001 – Viata s-a schimbat acum.
Planeta Pamint nu mai este zguduita de 
razboie & amenintarea anihilarii totale. 
Omul a invatat sa traiasca cu sine insusi !

 Tot acest text este citit de o voce 
tipica de epoca, introducind privitorul sau 
ascultatorul radio intr-o lume miraculosa 
unde totul este posibil. Acesta este un sam-
pling de sunet luat chiar din perioada an-
ilor cinzeci. Ce poate fi mai sugestiva decit 
aceasta invitatie auditiva de a utiliza sonorul 
drept fundal pentru propriile fantezii retro-
futuriste. In cel mai pur stil post-Kraftwerk, 
trebuie sa utilizezi gindul pentru a proiecta 
si ritmurile ELECTRO pentru a motiva in-
treaga aventura.
 Cu toate ca toate mesajele CD-
ului “Electric Pleasure” merita luate in con-
sideratie, ma voi opri doar la doua “… die 
Zukunft ist enorm”(Viitorul este enorm) si 
“Alpha Ville - das Zentralgedächtnis(Alpha 
Ville – creierul de comanda central).
 Ambele slogane vin din interi-
orul unor glasuri mecanice, sau in cazul ca 
ele sint voci umane pre-inregistrate ele sint 
vocile unor pedagogi, ale unor oameni de 
stiinta care emit adevaruri stiintifice, sau 
doctrine oficiale.
 Am selectat aceste doua slogane/
moto-uri ale albumului pentru rezonanta lor 
cosmica si arhitecturala. 
 In imaginea alaturata vedem o 
statie interplanetara care graviteaza undeva 
in apropierea planetei Saturn. VIITORUL 
ESTE ENORM pentru ca el se defasoara pe 
distante imense, pe suprafete uriase. Pro-
dusele viitorului in limbajul programelor 
spatiale sovietice si americane erau titanice, 
capabile sa adaposteasca populatii de cosmo-
nauti pe perioade nedefinite.
 Aici pe o foaie a carticelei re-
alizate de Schalinski si Brain-Bridge pentru 
CD este rezultatul nu numai al inventivitatii 
si progresului uman dar si al tensiunii si ex-
istentei pe pamint.  Formata din mai multi 
noduli sferici, statia orbitala este si un fel de 
arma plutitoare.
 Printr-o sectiune vedem un fel 
de racheta care iese printr-un tub de evacu-
are al navei mama. Aceasta sonda are forma 
unui glonte care iese dintr-o teava de pistol.
 Arma si unelalta de explorare a 
spatiului devin in acest gen de reprezentare 
una si aceasi. Ambele sint rezultatul unor 

calcule balistice.
 Spre diferenta de imaginile 
3-D(imensionale) ale Statiei Orbitale Inter-
nationale din prezent care apare ca o structu-
ra din tije si panele plutitoare, vechile im-
agini din revistele de stiinta din ‘50 si ’60 sint 
niste bulbi masivi cu suprafete netede, bine 
sudate asemenea unor containere de petrol si 
gaz.
 Omul a invatat sa traiasca cu 
sine insusi dar cu ce pret? El trebuie sa ma-
nevreze utilaje care il strivesc prin dimensiu-
nea si implicatiile lor. In interiorul sectiunii 
de statie interplanetara omul nu mai este 
prezent, nu sint decit compartimente goale, 
gata sa-l primesca. Totul pare lipsit de orice 
prezenta umana interna. Sau el coordoneaza 
totul de pe pamint ? Toate aceste intrebari se 
nasc odata cu aceste imagini gri-verzui.
 Alpha Ville este denumirea 
orasului din celebrul film francez al anilor 
saizeci. Un oras al viitorului unde cineva 
incearca sa rezolve o crima. Toate capcanele 
distopiei tehnologice intervin aici la nivel 
arhitectural. Planurile influnetului arhitect/
designer finlandez Saarinen apar ca stuctura 
de baza a orasului noii lumi, centrul nervos 
al CREIERULUI CENTRAL de COMAN-
DA.
 Faguri fuziformi cu capul in jos 
sprijinindu-se pe tulpini minuscule, in jurul 
carora roiesc automobilele anilor ’50-’60. 
Mania bazelor lunare este si ea prezenta, in 
pustiul selenar apar un fel de igloo-uri met-
alice, inauntrul lor se vad oameni minusculi; 
proba ca omul isi poate  duce existenta si pe 
alte corpuri ceresti.
 Alte arhitecturi-machete pe 
modelul unor sere de sticla si metal par sa 
populeze pamintul acum, ele traiesc sub cu-
pole de sticla, protejate de intemperii si de 
orice atacuri exterioare.
 Aceasta ne aminteste si de arhi-
tectura oraselor umane din filmul Final Fan-
tasy(2001), unde oamenii se protejeaza de 
atacul unor duhuri extraterestre, protejati de 
cimpuri de forta si structuri de sticla simi-
lare.
 Totul este centralizat, aceste cu-
pole protejeaza si mintile care conduc totul, 
ele sint mintile noului cler tehnico-stiintific 
care intretin calculatoare ENIAC uriase.  
Progenitura lor, o minte artificiala este em-
blema racelii propriei lor minti, ascunse in 
spatele unor cupole de sticla transparenta, 
pentru a supraveghea totul.
 Asa se incheie periplul Plac-
erii Electrice, placut electrizat si infiorat de 
spectrul unui viitor amenintator si paranoic. 
Pe fata interioara a carcasei CD-ului este un 
chenar asezat pe un peisaj de Pentagoane 
care se intind la infinit.
 Sus este un ochi cu pupila cu-
prinzind emisfera vestica a pamintului(un 
ochi mecanic), dejur imprejur chenarul este 
format din steguletele epocii Razboiului 
Rece, mai jos imaginea e completata de un 
cuplu de femeie si barbat care stau si privesc 
Pamintul din cosmos alaturi de un robot 
metalic. Textul de pe acest mini-afis spune: 
“Die Welt gehört Ihnen”, adica Lumea va 
apartine. O lume unde familia perfecta(trio-
ul de aur mama/tata/copil) este distorsionat 
de prezenta robotului, el este noul copil, intr-
un viitor care incearca sa stearga orice urma 
a trecutului.

Promotie in Europa (in afara de U.K.) prin 
www.dense.de 

FAUST. 
FREISPIEL
    

Investigind pe cont propriu ideologia in 
gravitatie zero echipa americana The 
Residents si-au adaugat propriul remix 

pe noul album FAUST:Freispiel(Joc liber).
        Trupa germana FAUST este binecu-
noscuta pentru aportul ei in domeniul 
muzicii experimentale electronice, alaturi 
de alte trupe precum: NEU !, CAN, CLUS-
TER, BETWEEN si KRAFTWERK - ele au 
investigat si au cartografiat intreg peisajul 
sonor pe care se bazeaza generatia actuala 
de muzica electronica. Anul acesta se sar-
batoresc 30 de ani de la fondarea celebrului 
FAUST. De aceea o serie de compozitori, 
care sint printre cei mai mari reprezentati 
ai avantgardei actuale de muzica electron-
ica, au adus un tribut acestei trupe, remix-
ind o serie de melodii de pe ultimul album 
album din 1999 FAUST – RAVVIVANDO.
         Cu remix-ul lor dupa “T-Electronique” 
de FAUST, The Residents, ei insisi pionieri 
ai muzicii electronice, au facut o investig-
are pe Internet cautind istoria a ceea ce s-a 
numit
“Electronique music”, brusc au fost atrasi 
de compozitorul rus de muzica electron-
ica VLADIMIR KOMAROV. Dar cum ei 
dadusera “search” pe Internet, au dat din 
pura intimplare si peste un alt Vladimir 
Komarov.
         Acesta a fost un cosmonaut sovietic, 
primul om care a murit intr-o misiune spa-
tiala. El a fost omorit pe 24 Aprilie 1967 in 
timpul reintoarceri pe Pamint.
         O defectiune la sistemul de orientare 
l-a fortat sa foloseasca aterizarea balistica, 
si asemenea unui glonte de foc a cazut in 
mijlocul stepei din Orenburg, Rusia cu mai 
multe sute de mile pe ora.
           Cumva, de pe Internet, The Resi-
dents au reusit sa obtina inregistrarile 
prabusirii eroului cosmic Komarov de pe 
racheta sa SOYUZ-1, inregistrari facute in 
timpul zborului si cele din ultimele clipe 
ale sale. Komarov, eroul care ii obsedeza 
in prezent pe The Residents i-a facut sa 
compuna si sa interpreteze piesa “Death of 
Komarov”(remix dupa T-Electronique de 
FAUST).
         Reinterpretarea cuprinde ritmuri grele 
si taceri amenintatoare, coruri simulate, si 
sampling-uri reale de transmisii din cos-
mos. Totul se termina intr-un mesaj SOS 
care parca nu mai vrea sa se sfirseaca, ase-
mea noilor sonde umane trimise in spatiu.

Pentru cei interesati iata citeva date in plus 
despre albumul FAUST:FREISPIEL.
label: KLANGBAD 2002 , Published by 
Freibank. site: www.klangbad.de

Alti participanti la acest album sint in or-
dinea track-urilor:

1 T-Electronique remix de MATHIAS 
SCHAFFHÄUSER
2 Wir brauchen Dich # 6 remix de DAVE 
BALL(SOFT CELL) si INGO VAUX
3 Meltdown of T-Electronique & Apoca-
lypse remix de SOFA SURFERS
4 D.I.G. remix de SURGEON
5 Du weißt schon remix de FUNK-
STÖRUNG
6 D.I.G. remik de KREIDLER
7 Carousel II remix Adriano Lanzi si Omar 
Sodano
8 Carousel II remix de TRILLIAN
9 Four plus seven means eleven remix de 
HOWIE B.
10 Carousel II remix de 
SUNROOF(DANIEL MILLER si GA-
RETH JONES)
11 T-Electronique remix de The Residents
12 Four plus seven means eleven remix de 
DAX & PIPER
13 Du weißt schon remix de DEAD VOIC-
ES ON AIR 

Total Time 73:32            







FITI PE FAZA 
PENTRU A RAMANE 
LA CURENT CU CELE 
MAI SHOCANTE DEZ-
VALUIRI DIN LUMEA 
DEZLANTUITA A BEN-
ZILOR DESENATE RO-
MANESTI: 
DECADENTA 
FEROCE!!!!
COMICSURI.RO
SEFEU.RO
SEFEU.COM

STATI 
APROAPE 
DE ADEVAR-
ATII MAES-
TRI DIN DO-
MENIU!!!!!
NU RATATI NOILE  
NOASTRE APARITII, 
CARE APAR REGU-
LAT INTOTDEAUNA 
SI LA MARELE FIX!!!


