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Elena Simion - (n. 1997) - Membră a proiectului Cozy Poetry Night, 
înființat la Iași și plimbat în restul țării. A studiat Limbă și Literatură 
Germană-Engleză în cadrul Facultății de Litere din Iași.

Când nu scrie poezie se gândește la toate lucrurile pe care le-ar fi putut face 
mai bine.
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moneyfest

vorbiți despre aristocrație
fiecare învârtind ceaiul în cești de porțelan
pe care nu le scoateți doar la ocazii
în timp ce eu sorb din aceeași bere
și scuip înapoi ceva irelevant oricum
gen metehne
sau dureri
sau ceva ce aproape vă atinge

când țara cerea alt guvern
creșteam două pisici.
prea multă atenție fără să ofere
nimic la schimb
poate cea mai blândă formă de resemnare

câteva poeme din volum

părul de pisică *

nu e normal să suferi
de o boală psihică
e ok să o crești acasă, dar nu o
       scoate în public
aș spune la fel despre copiii urâți
dar cât timp suntem ipocriți
ei nu există.

***

iar în final
apare întrebarea:
cum le trece viața prin fața ochilor
bolnavilor de alzheimer înainte de 
      moarte?
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horoscop 4 aprilie

clătește-ți gura după ce scuipi părerile de rău
sau ai putea să le înghiți
fă o gargară cu gândurile de care nu mai ai nevoie
iar după ce-ți ridici capul din coastele mele
să știi că vrei să te întorci
e un drum cu sens unic
ca atunci când îți iei bilet spre casă
știi că acolo ai să ajungi
și poate doar un meteorit ar schimba asta

reluăm
nu-mi ajunge ideea că aș putea fi o femeie independentă
de ce să ne mințim
ce-mi spui tu se simte
ca un plasture pe un braț lipsă
te simți dator
să umpli timpul dintre orgasme

4 aprilie: parcurgeți o perioadă favorabilă
în viața sentimentală
ce nu știu astrele e că o perioadă favorabilă pentru mine
e atunci când vecinii nu-și renovează apartamentele;
atunci când se anulează un seminar
la care nu m-aș fi dus oricum;
atunci când n-am mai luat aspacardin
de două săptămâni și mi-e bine
cât despre viață în general
știu că vine ca o durere de dinți
și oricâte carii aș trata
rămân dinți afectați
până când într-un final
am să-i scot pe toți

Ascultă poemul Sunshine on Leith în lectura autoarei:
Click aici!🎧

https://audiomack.com/song/casadepariuriliterare/43-sunshine-on-leith?key=tignal6
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E o anumită libertate pe care o simți
în timpul performance-ului 

un interviu cu Elena Simion,
realizat de Maria Petricu și un cristian

Maria Petricu: Sunt voci care 
susțin că în literatura română 
contemporană sunt prea multe 
influențe occidentale, multe en-
glezisme… În 2021, într-un timp 
al globalizării, se mai poate pune 
problema astfel?

Elena Simion: Influențele 
occidentale și-au găsit mereu locul 
în literatura română, diferența 
o face că acum se apelează la 
englezisme. E de înțeles, pentru 
că ni se impune limba engleză 
în școli, iar mai târziu la locul 
de muncă, astfel încât ajungi 
să gândești și să te exprimi în 
engleză mai natural decât în 
limba maternă. Vorbim despre 
niște vremuri în care diferențele 
culturale se estompează pe zi ce 
trece și permit ca aceste influențe 
să invadeze toate formele de artă. 
Sunt anumite lucruri pe care le 
vrei în poezie, iar o altă limbă 
îți permite integrarea lor fără 
senzația de ”forțat”. Sigur, e bine să 
existe un echilibru, dar se ajunge 
la el experimentând.

M.P.: Rămânând pe traiecto-
ria occidentală, performance-ul 
este un lucru comun în Canada, 
America, UK etc. Intră România 
pe lista asta? Sunt lecturi publice, 
festivaluri, sunt audiobookuri… 
cititorilor le este la îndemână să 
dea de vocea autorului. Însă nu 
mulți scriitori par convinși de 
această formă a literaturii. Pentru 
o parte dintre ei, publicul este ceva 
abstract, distant (oricât de mult 
l-ar avea în vedere în timpul actu-
lui de a scrie). Performance-ul ține 
mai mult de o realitate a momen-
tului, de a fi ancorat în prezentul 
lecturii, de a-i observa pe cei în 
pelerinele de ploaie care te privesc, 
de a răspunde la semnalele primi-
te de la aceștia. Iar în același timp, 
se pune problema ca un scriitor să 
fie văzut și auzit la rândul său. Este 
publicul din România pregătit 
pentru un astfel de dialog?

E.S.:  Performance-ul și-a făcut 
debutul destul de recent pe scena 
autohtonă, cumva timid. Văd 
entuziasm în direcția asta din 
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partea publicului, ceea ce aș vrea 
să reprezinte o motivație pentru 
scriitori. E textul tău și doar tu 
ești în măsură să decizi cum 
vrei să ajungă la capătul celalalt 
al scenei. Poezia poate deveni 
ușor obositoare și, în ochii mei, e 
nevoie de cele mai multe ori să fie 
împachetată. Trăim niște timpuri 
ciudate, în care time span-ul de 
atenție scade de la o generație 
la alta – ce vreau să spun e că, 
atâta timp cât vrem să ajungem la 
public trebuie să comunicăm pe 
limba lui, să facem poezia o formă 
antrenantă de artă. Nu e o piesă 
de teatru, dar nici o rețetă de chec 
– nu ai niște reguli de respectat, 
iar aici este de fapt frumusețea. 
E o anumită libertate pe care o 
simți în timpul performance-ului, 
posibilitatea de a fi vulnerabil în 
fața altor oameni, lucru care într-
un context diferit poate nu ar fi la 
fel de acceptat la nivel social.

Varianta audio va fi 
mereu o experiență mai 
personală atât pentru 
scriitor, cât și pentru 
public – se creează un 
nivel de bonding, o 
intimitate atât de curată.

un cristian: Un performance 
presupune un lucru suplimentar 
pe un text (teoretic definitivat, 
de care autorul se simte în print 
detașat). Simți performance-ul și 
ca o re-venire la textul părăsit, o 
re-înviere a lui?

E.S.: De regulă, apelez la 
textele recente când îmi pregătesc 
momentul. Evenimentele care 
au contribuit la textul respectiv 
sunt proaspete în minte, ceea 
ce îmi permite să le retrăiesc la 
intensitate maximă. Asta îi oferă o 
anumită forță textului, o reînviere, 
așa cum ai menționat.



7

ELENA SIMIONCDPL.rO

u.c.: Urmărești scena internați-
onală. Câteva sugestii/modele?

E.S.: Există câte un poet pentru 
fiecare. Recomand Jae Nichelle 
pentru naturalețea cu care 
abordează subiecte delicate cu un 
dram de umor și Alysia Harris 
pentru că e prima poetă care m-a 
făcut să plâng ascultând poezie, 
înainte să încep să scriu poezie 
(Depth Over Distance – Alysia 
Harris ft. Bridget Barkan).

u.c.: Te gândeai că debutul pe 
hârtie se va lega și de o variantă 
audio? Era un adaos necesar?

E.S.: Să fiu sinceră, nu mă 
gândeam la un debut până 
acum câteva luni. Faptul că am 
putut realiza și o ediție sonoră a 
volumului e un vis devenit realitate 
și nu pot decât să mulțumesc CDPL 
pentru curajul de a pune proiectul 
ăsta în mișcare. Varianta audio 
va fi mereu o experiență mai 
personală atât pentru scriitor, cât 
și pentru public – se creează un 
nivel de bonding, o intimitate atât 
de curată.  

Andrei Mocuța: „probabil 
unii cititori vor face alergie, 

nu de la părul de pisică, ci 
de la directețea debordantă 

și lipsa de inhibiție.”
M.P.: Părul de pisică este o 

„radiografie” a limbajului tău 
intern, „prietenul de la cafea care 
nu are altceva de făcut decât să te 
asculte”. Să scrii astfel de poezie 
denotă un curaj extraordinar. Ce 
influență crezi că a avut această 
expunere în parcursul volumului?

E.S.: Cel mai bun răspuns 
a venit de la Andrei Mocuța: 
„probabil unii cititori vor face 
alergie, nu de la părul de pisică, ci 
de la directețea debordantă și lipsa 
de inhibiție”. În ochii mei, textele 
au devenit mai palpabile, reale, iar 
asta mă bucură.

M.P.: Atunci când scrii ai nevoie 
de disciplină ori este vorba exclu-
siv de inspirație?

E.S.: E nevoie de ambele pentru 
un text bun. De multe ori lipsește 
disciplina în cazul meu și se 
reflectă în textele scrise. Sigur, 
încerc să lucrez la asta, dar e 
cumva singurul lucru pe care mi-l 
permit dezordonat.

https://audiomack.com/album/casadepariuriliterare/audio-trailer?key=tignal1
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u.c.: Crezi că după pandemie 
se vor schimba lucrurile pe scena 
recitalurilor de poezie sau ne vom 
limita la liste, stat în fața unui 
microfon și aplaudat la final?

E.S.: Îmi doresc să fie diferit, 
dar depinde de organizatori și 
scriitori în egală măsură. Au 
existat festivaluri de poezie on-
line în 2020, care au fost mai ușor 
de gestionat logistic, scriitorul are 
nevoie de internet, o camera web și 
un microfon care sunt la îndemâna 
oricui. În schimb, fizic e mai mult 
de muncă. Trebuie să asiguri cazare 
și transport invitaților, rider tehnic 
și onorariu. Sunt multe aspecte de 
acoperit, probabil motivul pentru 
care nu dăm pe afară de festivaluri 
de literatură. Sigur, odată ce este 
pus în mișcare un proiect, vreau 
(ca om din public) să povestesc a 
doua zi prietenilor că au pierdut 
un super eveniment, dar nu se 
întâmplă mereu.
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u.c.: Cum te raportezi la 
lecturile actoricești? Eu cred că 
autorul e cam singurul în măsură 
să-și pulverizeze poemele, dar am 
auzit destule voci care au nevoie 
de cor/voci ajutătoare.

E.S.: Autorul nu are mereu 
puterea necesară să transmită și 
e în regulă. Orice voce în plus și/
sau element gândit să dea viață 
momentului sunt binevenite. Nu 
o necesitate, într-adevăr, dar 
poți construi o experiență care 
să te bucure de fiecare dată 
când îți amintești. Un exemplu 
relevant este Jasmine Mans care 
colaborează cu diverși cântăreți și 
creează o frumusețe de moment 
(ex.: Gardenia – Jasmine Mans ft. 
Jennah Bell). Poezia e ofertantă. 
De ce să îi impui limite?!

https://cdpl.ro/categorie-produs/carti/editii-sonore/
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Booktrailer

                               Click aici!🎦

https://www.youtube.com/watch?v=IHLB19inlUE
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un chestionar
I. Fișa individuală

Nume: Simion
Prenume: Elena

Data și locul nașterii:
28.06.1997 – Dodești, jud. Vaslui

Cărţi publicate:
părul de pisică, Casa de pariuri 
literare, 2021

Debut on-line:
O mie de semne

Debut sonor:
părul de pisică, Casa de pariuri 
literare, 2021

II. O…

idee pentru o „viaţă” literară 
„mai bună”:

Citește tot ce prinzi în mână 
înainte să scrii și nu scrie despre 
tot ce gândești.

problemă cu care te-ai 
confruntat/pe care ai observat-o 
de când ai „intrat” în literatură:

Integrarea în spațiul literar 
autohton.

III. Întrebări cu 
răspuns opţional:

Ce ţi se pare „în regulă” în 
literatura română actuală?

Accesibilitatea. Sunt rafturi 
speciale pentru literatura română 
contemporană și atâtea evenimen-
te de promovare.

Ce ţi se pare „în neregulă”? 
(ce te intrigă/nemulţumește/

„atacă”)

Promovarea selectivă a scriito-
rilor contemporani, care nu se ba-
zează pe principii de literatură de 
calitate și literatură slabă, ci mai 
degrabă după valori subiective.
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Ai vrea să trăiești din scris? 
(dacă da, cum vezi posibil acest 

lucru sau cum reușești acest 
lucru?)

M-am gândit la asta de câteva 
ori, ca orice om care a scris în viața 
lui, de altfel. Adevărul este că nu, 
nu mi-aș dori să fiu scriitoare full-
time, asta i-ar știrbi din frumusețe. 
Vreau să rămână la nivel de 
pasiune, un ceva al meu la care mă 
întorc când simt nevoia, nu din 
obligație.

Cum „cuantifici” performanţa 
în literatură? (premii, nr. de 

cititori, statut literar...) 
Am scris 80% din poeme 

pentru performace, ce vreau să 
spun e că mă interesează publicul 
mai mult decât orice, să reușesc 
să transmit niște emoții. În ochii 
mei, performanță în literatură e 
atunci când primesc un mesaj de 
la un cititor în care îmi spune că 
am ajuns la el prin poezie. Eu spun 
mulțumesc și sunt fericită.

Ai un model de performanţă? 
Când am început traselul ăsta 

literar era super trend Button 
Poetry, am descoperit acolo niște 
poeți grozavi, printre care și Neil 
Hilborn, a cărui poezie a avut o 
oarecare influență în formarea mea 
ca om care scrie. Natural, el este 
modelul meu de performanță. Nu 

pentru că ar fi premiat, ci pentru 
că face turnee de poezie cam peste 
tot în America și nu numai. Mereu 
m-a fascinat ideea de turneu de 
promovare a literaturii.

IV. Ce-mi/ce-ți doresc 
eu ție?

Ce-mi doresc/propun eu ca 
scriitor?

Părului de pisică îi doresc să își 
facă loc în cât mai multe biblioteci. 
Iar ca scriitor, să nu mă opresc la 
stilul de scris actual.

Ce-ţi doresc eu ţie, cititorule? 
Ce nu ţi-aș dori (vreodată)?

În primul rând, multă sănătate, 
să poți munci și să cumperi cărți. 
Poate ne întâlnim prin librării.

Ce nu ți-aș dori e să fii 
dezamăgit de o carte foarte bine 
cotată, pe care ai avut-o mult timp 
în wishlist. E cel puțin neplăcut.

V. Ce-aș cere/pretinde:

Unui editor căruia îi predau 
manuscrisul

Răbdare și empatie.

Unui jurnalist care mă 
intervievează

Curiozitate.
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Unui juriu la un concurs 
naţional de debut

Obiectivitate.

Unui agent literar
Experiență.

Unui organizator de festival 
literar

Să acopere toate informațiile 
necesare.

VI. Cum ar arăta:

Standul meu la 
un târg de carte

Cărți și plante.

Coperta cărţii mele de 
debut – dacă ar fi după mine

VII.

Cel mai…
Bun poem al meu este…
brain bleach* și continuarea 

brain bleach** (pot fi tratate ca un 
singur poem).

Important aspect pentru mine 
ca autor este…

Publicul. 

Cea mai…
Mare gafă făcută de când 

„activez” în literatură a fost…
La Street Delivery București, 

2019, Battle-ul dintre 5 poeți & 
5 MCs – aveam un text proaspăt 
lucrat, de care eram foarte mândră 
și am încurcat versurile de la final.

Mare emoţie am avut-o…
La prima lectură publică.

Cele mai…
Mari speranţe mi le-am făcut 

cu…
Nivelul de notorietate al volu-

mului.

Grele momente au fost atunci 
când…

Am început să lucrez la 
manuscris. A trebuit să modific și 
să rescriu jumătate din materialul 
pe care îl aveam la momentul 
respectiv.
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Cei mai…
Mulţi bani i-am cîștigat pe 

volumul…
Fiind singurul volum publicat, 

cred și sper că pe acesta.

Fericiţi oamenii pe care i-am 
făcut cu o carte de-a mea… căci a 
lor va fi împărăția pisicilor care își 
pierd părul de la stres, frustrare și 
nesiguranță.

VIII. Dacă…

Ar fi să schimb ceva din 
traiectoria mea literară, aș 
schimba…

Obsesia pentru anumite teme 
folosite.

N-aș mai scrie…
Lumea ar continua la fel de 

bine, sunt convinsă, dar s-ar zbate 
în mine lucruri care nu încap 
într-un mesaj către prietenele 
mele.

N-aș mai putea scrie, ar fi…
Aș citi ce s-a scris deja…

-mi pare rău de ceva, e că…
Nu am ajuns la literatura 

contemporană câțiva ani mai 
devreme.

IX. Publicul

Să ne gândim puțin la ideea 
de public. Care e publicul de 
care ai nevoie? Există o cifră 
minimă dincolo de care publicul 
te motivează sau rămâne doar o 
noțiune abstractă?

Nu există o cifră la care mă 
gândesc când vine vorba de public. 
Publicul de care am nevoie e cel 
care vine pentru poezie, ascultă cu 
interes ce se întâmplă și reușește 
să rămână atent. Am citit pentru 
public atât de numeros, încât nu 
reușeam să văd unde se termină, 
dar am citit și pentru o mână de 
oameni, care au stat ascunși în 
pelerina de ploaie neclintiți – cel 
din urmă este publicul pe care 
mi-l doresc cu adevărat.

Ce mesaj ai pentru publicul 
tău actual? Dar pentru cel viitor, 
care va citi acest mesaj peste 
câțiva ani?

Luați-vă umbrele și nu rămâneți 
la un eveniment dacă nu prezintă 
un interes pentru voi. În schimb, 
dacă rămâneți până la final, sunt 
șanse să nu regretați. Cumpărați 
și citiți literatură contemporană, 
recomandați cărțile care v-au 
impresionat și aveți grijă de voi.

https://audiomack.com/album/casadepariuriliterare/audio-trailer?key=tignal1
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Ce așteptări ai de la public?
Să nu se mintă. Nu trebuie să 

îi placă o carte/un scriitor/un 
eveniment, doar pentru că este 
arhipremiat și arhipromovat.

Cauți publicul sau îl lași pe el 
să te caute?

E o relație în care există egalita-
te. Eu mă asigur că postez despre 
evenimentele la care urmează să 
particip, iar de aici intervine pu-
blicul condus de nivelul de curio-
zitate.

X

Să presupunem că ești 
proprietarul unei librării. Ce faci 
în prima lună?

Aș căuta edituri cu care să 
colaborez, cărțile trebuie să vină de 
undeva, iar promovarea editurilor 
mici e esențială.

Să ne imaginăm că lansezi un 
concurs literar. Cum s-ar numi?

Anul 3000.

Să ne gândim că lucrezi la o 
strategie națională de promovare 
a scriitorilor români. Cu ce te 
gândești să începi campania?

Există deja festivaluri literare și 
târguri de carte care promovează 
scriitorii români, cel mai probabil 
aș promova festivalurile și târgurile 
respective în on-line, televiziune și 
radio.
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