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Dup� cum i-o arat� �i titlul extins, volumul Centenar DADA, editat, 

cu sârguin�a pasionat� obi�nuit�, de Petri�or Militaru �i Luiza Mitu, 

constituie reflectarea scriptic� a comunic�rilor sus�inute în cadrul celei 

de-a IV-a edi�ii a Simpozionului Na�ional „Craiova �i avangarda 

european�” (desf��urate la Craiova în intervalul 21-22 octombrie 2016). 

Prilej transformat, ca de obicei, într-o manifestare cultural� de anvergur� 

autentic�, orientat� decis de inten�ia organizatorilor – Prim�ria 

Municipiului Craiova �i Casa de Cultur� „Traian Demetrescu” – de a 

promova, odat� cu avangardi�tii români de talie european�, o identitate 

spiritual� (y compris cultural�, în sensul tare al termenului) care s� fac� 

cinste nu doar Craiovei. Pe aceea�i linie inten�ional� s-au înscris, de 

bun� seam�, �i autorii (universitari, cercet�tori, critici de art�, jurnali�ti 

�i scriitori) interesa�i, explicit, de reverbera�iile fenomenului DADA, pe 

care le abordeaz� din unghiul/perspectiva hermeneutic� proprie 

domeniului reprezentat.  

Pentru o mai dreapt� cump�nire exegetic�, îns�, cele dou� sec�iuni 

propriu-zis analitice ale c�r�ii sunt grupate în func�ie de criterii 

subsumate mai degrab� geografiei culturale. Prima, DADA EST, 

con�ine lucr�rile pe teme (dup� caz, inclusiv sau decisiv) române�ti 

semnate de Vladimir Pan� (Sa�a Pan� �i „Insurec�ia de la Zürich”), 

M�d�lina Lascu (Tristan Tzara – ipostaze iconografice), C�t�lin 

Davidescu (Arthur Segal, între dadaism �i cre�tinism), Emil Nicolae 

(Cât �i cum a fost Victor Brauner „dadaist”), Emanuela Ilie (Poezie cu 

izobare �i amintiri dada), Florin Colona� (Iancu, Tzara, Dada, 
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Protipendada), Dan Gulea (Monoclul lui Tzara), Isabel Vintil� (Omul 

aproximativ. „Arta critic�” �i „poezia libert��ii”), Alexandru-Ovidiu 

Vintil� (Tristan Tzara �i Mi�carea Macquis), Nicolae Tzone (Tristan 

Tzara la 1916), Silviu Gongonea (Elogiind Dada: Tzara în Tzara sa), 

Denisa Cr�ciun (Arta subversiunii în poezia lui Tristan Tzara sau „La 

început a fost poezia”). Din cea de-a doua privesc înspre un DADA 

INTERNA�IONAL Igor Mocanu (Dada fa�� cu Legea pa�apoartelor), 

Felix Nicolau (Performance sincretic – insuperabilii dadai�ti), Emilia 

David (Esibizioni artistiche e modelli teatrali dadaisti e futuristi. 

Esperienze performative a confronto), Gabriel Nedelea (Dada – 

dadaism �i postmodernism), Roxana Ilie (Richard Huelsenbeck: 

portretul unui „tobo�ar dada”), Anca �erban (Emmy Hennings – poeta 

din proximitatea mi�c�rii dada), Viorel Pîrligras (Vânând dada în BD. 

�i o revela�ie! Da, da...), Yigru Zeltil (De la dadaism la „noul 

academism). Cea de-a treia sec�iune ofer�, printr-un corpus de traduceri 

realizate de Anca �erban, �tefan Bolea, Roxana Ilie �i Denisa Cr�ciun 

(din poeme semnate de Emmy Hemmings, Kurt Schwitters, Richard 

Huelsenbeck �i Tristan Tzara), pandantul creator al reflec�iei de semn 

dada. 

La fel ca pre-textele curat avangardiste avute în vedere de 

cercet�tori, cele mai multe dintre textele lor sunt, f�r� doar �i poate, 

provocatoare, indiferent dac� lumineaz� teritorii b�t�torite sau 

cartografiaz� zone sibilinice ale istoriei dada. Oricum, ea îns��i versatil� 

�i catalitic� – inclusiv prin dimensiunea pluridisciplinar� autentic� �i 

vectorul etno-identitar subîn�eles –, cartea a�ezat� sub semnul 

Centenarului DADA oglinde�te perfect imaginea spectacular� a uneia 

dintre cele mai scandalos-necesare mi�c�ri care au marcat, cu sau f�r� 

voie, arta european�. 

 

 

 


