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Poezia care se holociteşte în
timp real

Monica Râpeanu (Belgia)

În ultimul timp poezia se
desprinde tot mai mult de spaţiul
securizant al hârtiei şi se aventurează
în «hyperlumea» noilor tehnologii
digitale, împlinind vise vechi ale
poeţilor avangardişti ce vroiau un
cuvânt poetic absolut, expandat într-
un spaţiu-timp infinit. Noile mijloace
prin care poezia vede lumina
«pixelilor» produc schimbări esenţiale
în însăşi substanţa poeziei. Dacă în
poezia pe suport de hârtie,
dimensiunea temporală era creată cu
ajutorul punctuaţiei şi a ortografiei –
spaţii albe, alineate, diverse tipuri şi
mărimi de fonturi etc. – odată cu
dezvoltarea tehnologiei digitale,
temporalitatea devine o a doua natură
a poeziei. Poemul multimedia dinamic
ESTE în timp. El se întâmplă exclusiv
în prezent şi nu mai e fixat pe nici un
suport. El se priveşte şi se ascultă, abia
pe urmă (eventual) se citeşte. Dacă
spaţiul se extinde la infinit
(hyperspaţiu), timpul se contractă
până la momentul evenimenţial al
prezentului. Poezia se «întamplă» în
timpul nostru real şi nu mai are nimic
din linearitatea clasică cu care ne-a
obişnuit tiparul. Devine, cu alte
cuvinte, un fapt efemer, dar complex.
Un eveniment intermedial. Ecranul
computerului dă naştere unei noi
paradigme de lectură: “citim” dinamic,
cu ochii, urechile, cu degetele, cu toate
simţurile în alertă pentru a nu pierde
nimic din dansul holospaţial al
semnelor şi imaginilor ce se perindă

prin faţa ochilor noştri copilareşte
fascinaţi. Astfel, parafrazându-l pe
Eduardo Kac, lectura devine
«hololectură», o lectură completă, care
ne înGLOBează, o lectură creatoare de
text şi sens, angajată şi participativă.
Devenim colocatari ai poemului,
privindu-l din interior, în însuşi
mecanismul creaţiei lui. Şi niciodată
producerea unui poem nu a implicat
atât de multe procese materiale.
Comenzi, fişiere, link-uri interactive,
un întreg arsenal al tehnicii digitale
pus în slujba Poeziei, care,
nemaiexistand ca obiect de sine
stătător, cu graniţe spaţio-temporale
bine definite, se transformă în proces
ubicuu şi în eveniment multidimen-
sional. «Spectacolul» cuvântului pe
ecran este conceput pe mai multe
niveluri. Artistul crează din start
câteva structuri de sens, în timp ce
conţinutul semantico-lexical sau vizual
al poemului este recreat cu fiecare
lectură şi de către fiecare cititor în
parte într-un mod diferit. Cititorul-
privitor este invitat «pe scena»
poemului şi îndemnat să activeze
printr-un simplu «click» unul dintre

parcursurile prefigurate de către
poetul-programator. Cu fiecare cititor
se crează o nouă operă. «Cuvântul»,
aşa cum ne-am obişnuit să îl
cunoaştem – domnitor autarhic al
spaţiului alb, imobil şi foşnitor, parcurs
liniar de la stânga la dreapta, – ce
devine el în aceasta nouă paradigmă
de lectură? Unde este «cuvântul» în
toată această horă de grafeme şi
iconuri, dansând în holospaţiul
tridimensional al ecranului din faţa
noastră, în care fiecare element este o
efemeridă, vieţuind doar câteva
secunde, pentru a se transforma în cu
totul altceva? Faptul că nu mai este
unicul purtător de sens, ci îşi împarte
această funcţie cu celelalte componente
ale poemului (sunet, imagine, mişcare)
îl diminuează ori îi deschide câmpul
semantic spre absolut? Va face această
scriitură intermedială şi multilineară,
desfaşurată pe atâtea paliere, saltul
înspre arta totală, ori va naşte un cititor
leneş, fără imaginaţie, cu simţurile
vizual şi auditiv deplin satisfăcute, în
dauna unei receptivităţi inteligent
conştiente şi creatoare?
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