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În fotografiile astea cu televizoare din Moldova o să găsești o bucată din România 

DE RĂZVAN BĂLTĂREȚU 

Divertismentul copilăriei mele a fost cu desene și filme pe un televizor de-ăla vechi, 
cu tub. Tocmai d-aia am simțit și ceva nostalgie când am văzut fotografiile astea din 
Moldova. 
România se uită mult la TV, nu mai e o surpriză, iar divertismentul e căutat sub tot felul de 
forme și interpretări. Unde unii difuzează telenovele turcești, alții au oameni pe care îi 
plătesc ca să se pună în tot felul de situații penibile. Apoi, sunt posturile de știri care 
folosesc bombasticul și dezinformarea pentru a-și asigura acest public sedentar din fața 
televizoarelor. 
Un studiu din toamna anului trecut arăta că aproape jumătate din populaţia României 
(48%) îşi petrece între două şi trei ore pe zi în faţa televizorului, în timpul săptămânii. Eu 
îmi iau divertismentul mai mult de pe internet acum, dar tot am fost nostalgic când am 
văzut imagini din proiectul artistului moldovean Pavel Brăila. El are o expoziție în care 
prezintă opt fotografii cu televizoare din satele din Republica Moldova, un proiect pe care l-
a făcut în urmă cu mai mult de 10 ani. 

&  

http://www.economica.net/cat-se-uita-romanii-la-televizor-si-ce-obiceiuri-de-consum-au-studiu_126861.html


Pavel Brăila: „Aici, televizorul e suspendat, că cei care îl aveau dormeau pe un cuptor. D-
aia l-au pus mai la înălțime, ca să vadă mai bine." Fotografie de Răzvan Băltărețu 

&  
Pavel Brăila: „Aici, e camera unui prieten și avea tot felul de echipamente pentru producție 
video. Mie îmi covorul din spate. Taică-su a fost marinar și când s-a întâlnit cu soția a rugat 
o femeie din familie să-i facă un covor special, cu o inimă în care să fie o ancoră. L-a dat 
mai târziu cadou fiului." Fotografie de Pavel Brăila 



&  
Pavel Brăila: „This is fantastic! Un covor, alt covor, o rochiță, o pătură. Toate astea sunt de 
zestre, în special covoarele." Fotografie de Răzvan Băltărețu 

&  
Pavel Brăila: „Asta e altă poză care îmi place mult, unde vezi și că telecomanda e în 
dreptul locului de unde se vede bine." Fotografie de Pavel Brăila 



Ideea de a se uita la televizoarele astea i-a venit când el era cel privit la TV. Avea o 
emisiune de jumătate de oră, „Alte arte", la postul public Moldova 1. Era un program de 
artă contemporană, domeniu în care activează și el, și ora de difuzare era sâmbătă seara, 
în ultima parte din prime time. „[Am făcut câteva zeci de poze], dar eu n-am întrebat dacă 
televizoarele funcționează sau nu și cum se uită la ele. Eu am vrut să surprind cadrul cu 
ele în viața oamenilor", mi-a mai zis Pavel. 

&  
Pavel Brăila: „Eu i-am spus «two Madonnas». Aici, am tras două cadre, că acolo era 
cineva, se uita, și n-am vrut să deranjez." Fotografie de Pavel Brăila 



&  
Dacă trăiești în prezentul în care televizoarele sunt extraordinar de subțiri și au tot felul de 
tehnologii smart, o să te uimească fotografiile. Dar dacă ai prins cel puțin o vară la țară 
sau ai vizitat mai mult de trei case prin anii '90 sau la începutul anilor 2000, toate acestea 
vor fi o cale spre nostalgie. „Satele sunt pline de viață. În oraș, televizorul e într-un loc 
special, e îngrijit. E ca un iconostas", mi-a spus Pavel.  
Îi mai poți vedea proiectele până pe 12 martie la Eastwards Prospectus, unde Pavel a 
adus și seria de serigrafii care rezumă „jaful secolului" din Moldova. 

&  
Pavel Brăila (cel care ține lupa) în fața serigrafiei cu teancurile de bani din bancnote de 1 
leu moldovenesc. Fotografie de Răzvan Băltărețu 
În 2014, a fost furat un miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc, adică vreo 15% 
din PIB-ul țării. Serigrafiile sunt compuse din teancuri de bani, câte 100 de bancnote în 
fiecare, la o dimensiune de doi pe șase milimetri. Cea mai mare e cu bancnotele de 1 leu 
moldovenesc și cea mai mică, firesc, cu cea de-o 100 de lei. Mai mișto e că te uiți cu lupa, 
ca să vezi ce-i în imaginea din fața ta.


