
Dan Perjovschi - `Functia mea aici nu e sa fac scandal, sa atrag atentia, sa fac zgomot, noise...`
Saptamana trecuta Dan Perjovschi, cetateanul de onoare al Sibiului, s-a intors acasa. A desenat peretii
teatrului, a mancat la Simba si s-a plimbat prin mai toate expozitiile noi deschise in oras. L-am intrerupt
pret de un sfert de ora, in timp ce desena in statia de autobuz de la teatru, ca sa aflam cu ce ganduri pe
aici. 
  
  Reporter: Cum se face ca prin toata lumea va primesc prin galerii de arta dichisite si la Sibiu nu s-a gasit
decat un perete la marginea drumului?
  
  Dan Perjovschi: Nu, nu pune problema asa, ca eu am vrut aici. Nu este ceva ca nu ma... nuuu! Eu am
vrut asa pentru ca Festivalul de Tea&nbsp;tru este mai neconventional, este unul de strada, mai divers si
asta am vrut si noi sa facem. Noi incercam sa facem o sectiune de festival de arta contemporana si atunci
am cautat sa fie mai neortodoxa.
  
  Rep.: Cum de v-ati implicat in Festivalul de Teatru si care este efectiv rolul dumneavoastra?
  
  D. P.: Da, este o colaborare si cu Galeria de Arta Contemporana de la Brukenthal si incercam acum sa
crestem fata de ce am facut anul trecut. Anul trecut am fost doar eu, dar de partea cealalta a zidului si
acum am ajuns la strada (rade n. r.). Anul viitor o sa vedem unde va fi, poate o sa facem o sectiune de
strada, nu stiu inca... Mai intai, sa creasca un pic partea asta de arta vizuala ca de multe ori are de-a face
cu teatrul. Asta e ideea, sa construim ceva incet, incet.
  
  Rep.: Aveti noroc ca au demolat chioscurile ca sa va ramana si dumneavoastra o portita la strada.
  
  D. P.: Eu nu ma bucur ca au demolat chioscurile oamenilor, dar intr-un fel, arata... ca o pata aici! Este o
zona care nu stii ce e cu ea si e drept in buricul targului. Si de asta o folosesc! Ceea ce am facut anul
trecut era mai mult pentru cine era inauntru, cine era implicat in festival, pentru actori, astia care stau si
se... si acum este si pentru oameni.
  
  Rep.: Ati schimbat si temele desenelor, fiind mai pentru toata lumea?
  
  D. P.: Un pic. Va fi un desen pentru comunitate si tema festivalului este Comunitati si atunci...
  
  Rep.: Nu va pare rau dupa ce ati facut anul trecut? S-au sters, s-au murdarit...
  
  D. P.: Nu, ca vin altele mai misto aicea!
  
  Rep.: Cu carnetelul ce faceti? Asa lucrati, va pregatiti desenele din timp?
  
  D. P.: Da, da, mi-am facut cateva aici, am vrut sa fie legat de tema asta, `Comunitati`. Stii, cand eram in
partea ailalta, zidul ma proteja, puteam sa fiu mai rautacios. Aici sunt de partea cu copiii, familii, nu?
Raspunderea este mai mare aici.
  
  Rep.: Si sa nu imi spuneti ca sunteti atent sa nu scapati vreun penis?
  
  D. P.: Ba nu, asta n-ar trebui sa sperie lumea ca suntem in secolul 21. Aia mici stiu mai bine ca tata si
mama. Doar daca este vulgar este nasol. Dar inainte de a avea probleme cu minte trebuie sa aiba
probleme cu jumatate din televiziunile romanesti, nu? O sa am totusi un pic de grija pentru ca sunt lucruri
care trebuie sa rezoneze pentru toata lumea. Uite, cum l-am facut pe asta, cu un cos de cumparaturi in loc
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de cap... haaa.. haaa... sau, stii care e obsesia romanilor, totul sa fie mare numai nevasta sa fie
subtirica...haaa.haaa...ha!
  
  Rep.: Pai, si ce-i rau in asta?
  
  D. P.: Nu e nimic rau, eu numai spun. Uite aici altul, pentru generatii, unul e cu cravata altul cu
skate-ul! Sau astaalalt, iti aduci aminte numai de premiant, de numarul unu, restul nu-i mai tii minte,
locul trei nici nu se mai vede. Adica sunt desene foarte simple pe care lumea o sa le-nteleaga, in mare. O
sa fie si unii care o sa spuna ca ce-i cu tampenia asta aicea. Este un oras mare, cu diverse. Ideea mea este
ca incet, incet sa introducem in oras limbajul contemporan, care este un pic mai neobisnuit. Nu-i mai
dificil, este mai neobisnuit, mai aproape de oameni. Un tablou foarte valoros nu te lasa sa-l atingi, cu
desenele este altceva.
  
  Rep.: Dar pe de alta parte, nu este pacat sa vin io acum sa il mazgalesc? Sau la noapte sa vina vreun
pustan si sa traga un graffiti?
  
  D. P.: Ar fi pacat spun eu pentru ca fiecare isi poate gasi zidul lui. E ca si cum am scrie toti pe aceasi
pagina sau chiar scrisoare.
  
  Rep.: Si in momentul asta, vreo 20 de pusti care o sa citeasca interviul asta o sa puna mana pe tubul de
vopsea si pleaca sa mazgaleasca orasul. Unde se trage linie, unde e diferenta?
  
  D. P.: Eu sunt pentru un graffiti cu raspundere. Eu nu sunt pentru numai sa imi pun eu tag-ul, numele
meu. Intre numele meu tag pus peste tot si reclama la bere eu nu vad nicio diferenta. Eu in primul rand nu
as face ceva pe lucruri de genul asta, care sunt istorice, eu as face pe zonele goale, uitate, pentru ca una
din functiile graffiti-ului este si asta, sa semnalizeze locurile abandonate, uitate, goale, proaste, urate,
tampite. Lumea care face asta, in afara faptului ca o face pentru ca e haios ca e ilegal si te dai mare in fata
gagicilor, in afara de asta trebuie sa se mai gandeasca la ceva: ca nu e numai el in oras, ca toti putem
vorbi, cum ar fi sa ne auzim, ce ar fi sa mai taci tu, sa te ascult pe tine si asa mai departe. Eu sunt un
graffitist legal, vin din altceva, vin din alta directie. Dar ne putem respecta teritoriile. Functia mea aicea
este alta, nu e sa fac scandal, sa atrag atentia, sa fac zgomot, noise... Functia mea e sa folosesc zidul ca pe
o pagina de hartie.
  
  Rep.: De o jumatate de ora, o ora, de cand v-ati apucat de desenat aici, v-a oprit macar cineva sa va
intrebe ceva, ma omule, tu ce faci aici? Poate vreun politist care nu a auzit de dumneavoastra?
  
  D. P.: Nu, politistii nu au venit dar cred ca au fost anuntati. Au venit in schimb niste copii de la Liceul
de Arta care aveau treaba prin oras, li s-a dat o tema la nu stiu ce workshop si au venit pe aici, am mai
discutat.
  
  Rep.: Cum s-au nimerit, tocmai de la liceul unde ati studiat dumneavoastra.
  
   D. P.: Da, s-a nimerit, au venit ca aaaaa, va cunoastem... a fost haios! Eu nu am atras atentia, eu nu
sunt cu scandal, eu incerc sa construiesc asa, un fel de discurs. Este ca o poezie, stii? Uita-te la zid,
trebuie sa potrivesti rima cumva, nu e asa de simplu cum pare, tot timpul trebuie sa le cantaresti, asta
merge aici, sau nu? Uite acolo, de la semnul pacii la Mercedes, astea sunt revolutiile
contemporane...haaaa... haaa... lumea care a facut revolutiile odata s-a maturizat si acum vrea confort, nu
mai are nervii de odinioara ca sa schimbe societatea.
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