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La finalul unei călătorii intense există aproape întotdeauna acel moment în 
care nimeni nu vrea să accepte că s-a terminat, rămâi oarecum suspendat 
între dorinţa de a continua şi nevoia de a te întoarce. Drumul spre casă     
devine greu de suportat, atmosfera are ceva din aşteptarea pacientului  
dintr-un cabinet stomatologic care acceptă disconfortul doar cu gândul că 
totul se va termina rezonabil de repede. În astfel de momente mintea caută 
fără să găsească o confirmare solidă care să cuprindă toate cele întâmplate, 
să certifice într-un fel natura începutului şi existenţa fără dubiu a finalului. 

Aşa a aparut ideea acestei cărţi, suport pentru gânduri, imagini, prietenie şi 
un pic de India. 
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Jurnal Indian
Mumbai / Hampi / Hyderabad
Suntem un desant de unsprezece fotografi proaspăt aterizați în Mumbai, India. E 
februarie 2014, cald, ora e 4,30 dimineața, ceasul e pus să sune abia peste 2 ore, 
dar mă trezesc brusc cu mintea limpede și cu o idee înșurubată în creier. Știu că 
dacă nu o scriu, praful se va alege din ea până la ziuă. Zgomotul constant de 
claxoane și vuietul străzii s-a mai potolit acum. Ecranul laptopului îmi aruncă pe 
față o culoare cadaverică, pe care nu pot decât să mi-o imaginez. Mircea, însă, aflat 
în patul de alături, poate confirma acest lucru, fiindcă după o privire încruntat-
întrebătoare, îmi întoarce spatele. Răsucit în cearceaf, pare o mumie. Mă preocupă 
ideea codurilor culturale și a punților dintre ele – de exemplu, să freci degetul 
mare de arătător ca să spui astfel cuvântul ‚bani’ nu face nici un sens în India. 
Balcanii sunt doar cu vreo două țări mai încolo; acolo acest gest merge peste tot. 
Să fii fată și să-i zâmbești unui bărbat dacă vrei să-i faci o fotografie nu merge aici; 
să fii bărbat și să încerci să fotografiez soția unui musulman nu merge. Să stai pe 
terasa hotelului tău și să bei o bere mică povestind cu prietenii chiar și fără a vorbi 
tare, ei bine, nu prea merge nici asta. Ți se sugerează că cel mai bine ai face să bei 
în cameră, nu pe terasă la vedere, ca să nu-i bagi în ispită pe frații musulmani. 
Bine, dar terasele sunt anume făcute pentru așa ceva, trebuie să-ţi speli cumva 
gâtlejul de smog după o zi întreagă de hălăduit prin Mumbai. Ei bine, nu merge.

Să participi la o sărbătoare hindusă topindu-te în iureșul mulțimii ca făcând parte 
din ea nu merge, fiindcă mai devreme sau mai târziu vei fi scos din joc, ca un corp 
străin, lăsând oamenii să-și adore zeul lor, cel în care ei cred și tu nu, la fel cum nu 
merge să fotografiezi într-un templu oameni rugându-se, un adolescent 
pregătindu-se să lovească o minge la jocul de cricket, un cerșetor năpădit de muște 
dormind întins pe caldarâm sau un om încercând din răsputeri să-ți vândă un 
balon cât tine de mare, plus trei pene de păun, la pachet. Nu merge, nu se face, nu 
e voie, nu se cuvine, nu are sens. Codurile culturale familiare ție sunt scurt-
circuitate în India, poate ca nicăieri altundeva. Podul de flori îți este aruncat în aer 
și nimeni nici măcar nu privește înapoi. Oare cum o să ne descurcăm aproape 
două săptămâni cu atâtea coduri culturale despre care știm așa de puțin? Gata cu 
antropologia, înapoi la nani, doar că somnul nu se mai leagă, iar iureșul de afară 
crește odată cu crăpatul de ziuă.

Lecția fotografică a zilei. Să nu te grăbești. Să stai locului. Să aștepți. Lecția 
răbdării, cea mai grea. Să nu zbori ca un fluturaș neastâmpărat din floare în floare. 
Te afli într-o lume extrem de ofertantă din punct de vedere vizual, ești tras din 
toate direcțiile de potențiale imagini interesante. Găsește un subiect, un spațiu 
anume, oricare ar fi, și stai locului lângă el o jumătate de oră, o jumătate de zi, o 
jumătate de săptămână dacă trebuie. La început, ești privit cu circumspecție, apoi 
cu un pic de iritare, după care cu îngăduință amestecată cu milă și în cele din 
urmă, poți să devii o parte din peisaj. Din această ultimă postură abia, poți începe 
să analizezi acel subiect în profunzime, să-l întorci pe toate fețele, să-l înțelegi și 
mai ales, să anticipezi oare ce s-ar putea întâmpla cu el. Lucrurile cu adevărat im-
portante necesită timp. Dacă nu li-l acorzi, ori nu sunt cu adevărat importante, ori 
tu ești prea superficial.

Lecția zilei e despre ce înseamnă a fi aproape. Pentru mine, a fi aproape înseamnă 
să pot atinge un om sau un lucru cu mâna mea, deși nu trebuie neapărat să fac 
acest lucru. Dar de aici trebuie să pleci, e momentul zero al apropierii fizice, în-
seamnă să treci cumva de o barieră invizibilă. Interesant e că acest lucru se trans-
mite in imagine; ea trădează o anume intimitate, iar privitorul resimte acest lucru. 
Imaginea are o aură, un magnetism al ei care vine tocmai de aici, din faptul de a fi 
fost aproape, chiar dacă ai făcut pași înapoi pentru a alege un cadru mai larg. Să fii 
acolo, să poți atinge, să creezi o conspirație tăcută cu acel ceva pe care îl foto-
grafiezi. Chiar așa, în latină ‘con-spirare’ înseamnă ‚a respira același aer’. Suntem 
cu adevărat aproape atunci când respirăm același aer, însă nu în trecere, ci stând 
unul lângă altul, comunicând din priviri, zâmbete, gesturi mici.

Nu știu pe altcineva care să fi mers, fotografic vorbind, mai aproape decât Mary 
Ellen Mark în proiectul ei, Falkland Road. Iată ce spune autoarea în prefața cărții: 
“Pătrund într-o situație anume dorind să aflu oare despre ce e vorba, să o experi-
mentez, să o trăiesc, dar și cu intenția de a o fotografia de jur împrejur, de a sta 
fizic cât de aproape posibil, fără să am în minte nici o idee preconcepută cu privire 
la ea.” Vă invit să aprofundați această poveste cu adevărat adevărată aici:  
FALKLAND ROAD

http://www.maryellenmark.com/text/books/falkland_road/text001_falkrd.html
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Lecția zilei e tocmai despre cine ești și cum te miști într-un spațiu dat. A te afla 
cu un aparat atârnat de gât la o oră mică a dimineții într-o lume străină căutând 
ceva ce nici tu nu știi prea bine te obligă la introspecție: cine ești, de unde vii, ce 
cauți, ce vrei să spui? Fiecare dintre aceste întrebări e complicată și fiecare dintre 
noi avem răspunsuri, ba mai limpezi, ba mai șchioape. Cel mai important lucru e 
că ești viu și poți face asta. 

Trebuie să pui întrebările deoparte și să fii mai degrabă atent nu atât la tine, cât la 
spațiul ce ți s-a dat și în care te miști. Spațiul e cel care îți dictează ritmul și canti-
tatea de timp petrecută în el. E important și cum arăți: un tricou prea strident, 
niște ochelari de soare opaci, ca un zid de netrecut, o șapcă fistichie, un păr prea 
blond sau o barbă nerasă pot contamina totul. Te poți trezi că locul nu te mai 
vrea, devine ostil, presiunea se face așa de mare încât trebuie să pleci. Pășești ușor, 
golind peisajul în urma ta, te evapori, ca fumul de bețișor parfumat cu aromă de 
p a t c h o u l i .  

Alteori, spațiul te ia în brațe și nu te mai lasă, devii captiv, nu îl mai poți părăsi. 
Simți cum totul se leagă, devii parte organică din el. Atunci, timpul se dilată, te 
faci una cu locul, intri în amănunte, pătrunzi în intimitatea nefirească a interioare-
lor, cu mirare, ca într-un muzeu. Dai perdeaua deoparte și, în încăperea lipsită de 
aer, descoperi vreo zece oameni de diferite vârste cosând pe tăcute la mașini, în 
penumbră. Sau, la capătul camerei, sub un televizor și un altar fumegând, găsești 
un om întins pe un pat. Îți vine să te așezi lângă el ca într-o vizită joia la spital, 
lăsându-te pe mai departe îmbătat de această umanitate generoasă, ce te strânge la 
pieptul ei ca pe un fiu risipitor, îndelung așteptat. Nu meriți nimic și cu toate 
acestea, ţi se dă totul. Har curat. 

Voicu Bojan, Cluj, aprilie 2014
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Ana Sidon
De mică mi-au plăcut poveștile, cărțile și călătoriile. Nu m-am despărțit de ele nici 
când am crescut mai mare, iar prima mea dragoste a fost presa. Acum am 31 de 
ani și sunt un interpret cu aceleași iubiri.

Am început să mă apropiu mai serios de fotografie în urmă cu aproximativ doi – 
trei ani, fără să înțeleg la început mare lucru despre cum funcționa camera, ce 
făcea fiecare buton și mai ales cum să le coordonez cu mintea, sufletul, privirea. 
Știam doar că e din drag pentru povești, oameni și momente, pentru minunatele 
întâlniri din viață pe care le prilejuiește fotografia și din dorința de a ține aproape 
clipe. Mi-am dat seama destul de curând că partea tehnică a aparatului, parte de 
care mă temeam oarecum la început, era ușoară comparativ cu a înțelege de ce și 
când declanșezi, cum alegi “ingredientele”  potrivite și ce vrei să spui. Iar eu nu 
prea știam mereu ce voiam să spun.

India s-a întâmplat cred când aveam nevoie de ea. Căutam niște indicatoare la 
răscruce de drum și căutam să înțeleg mai bine, știind că cel mai mult voi învăța 
exersând pe teren, alături de oameni cu aceeași pasiune și mânați în mare parte de 
aceleași întrebări ca și mine, sau dimpotrivă, cu mult mai multă experiență și alt 
nivel de aprofundare. Așteptările cele mai mari probabil că le-am avut de la mine 
și am avut încredere că pașii îmi vor fi îndrumați bine. Atunci când nu știi unde 
mergi și încotro te îndrepți nu e foarte greu să te pierzi. În India nu m-am simțit 
însă pierdută.

Mi-am imaginat atelierul ca pe o întâlnire cu fotografia, cu mine, cu oameni și mo-
mente care aveau să-mi devină foarte dragi. Înainte de plecare, mă așteptam să fie 
interesant, intens, frumos și util. Când m-am întors, am știut că a fost mult mai 
mult decât atât.

Nu știu cum să descriu mai bine în cuvinte experiența noastră. Dar pot să spun că 
a fost copleșitoare, nebună, frumoasă, plină de energie, colorată, că ne-a prins în 
mrejele ei și nu ne-a mai dat drumul. Am fost un pic ca pescarii atrași inevitabil de 
cântecul sirenei și puțin ne păsa dacă n-am mai fi ajuns la mal.

Am cutreierat neobosiți străzile, ne-am minunat de nebunia de ricșe, mașini, 
autobuze și vaci din trafic, ne-am trezit cu noaptea-n cap ca să ne amestecăm care 
pe unde printre vânzători ambulanți, piețari, femei în haine colorate, porumbei și 

condimente aromate, copii jucând cricket, călători în tranzit la stația de tren, noi 
înșine călători în căutare de povești.

Dincolo de sărăcie, umanitate. Dincolo de zgomot, o ciudată ordine a unui haos 
cu aromă de masala chai. Dincolo de râu, câmpurile cu orez.

Și dincolo de câmpuri, dealuri nesfârșite de bolovani, palmieri, un nene tolănit în 
hamac și templul cu scări de piatră. Sunt doar câteva lucruri care îmi trec la ora 
asta prin minte.

Prin Mumbai, Hampi și Hyderabad am trecut prin lumi diferite, dar la fel de in-
teresante și pe care în orice fel ai încerca să le descrii, ai avea dreptate într-un fel 
sau altul dar tot nu ar fi de ajuns. Nu mai încerc să descriu expediția din India. 
Prefer să o simt, să mi-o amintesc, să mă bucur de ce mi-a oferit.

Atelierul a deschis poarta spre o experiență minunată, care a îmbinat plăcerea de a 
fotografia cu dorința de a descoperi și de a ne descoperi pe noi înșine, de a învăța, 
fără a uita și să ne bucurăm de fiecare moment împreună într-o gașcă pe măsură.

Pe măsură ce treceau zilele, învățam cât de important este să încerc să văd, nu doar 
să privesc, să perseverez, să mă apropiu, să experimentez diferite unghiuri, să fiu 
atentă la fundal, să știu ce vreau de la imagine, să fiu atentă la compoziție, mesaj și 
câte și mai câte. Ah, și să nu mai centrez atâta. 

Bineînțeles că e mai greu în practică decât în teorie, dar avem bucuria de a încerca 
mereu și de a învăța din propriile greșeli și experiențe. Drumul s-a mai luminat și 
intersecția nu mai pare atât de confuză, iar asta nu doar prin prisma drumețiilor 
noastre fotografice prin locuri care mai de care mai vibrante, ci și a ideilor schim-
bate între noi, a lucrurilor asupra cărora ni s-a atras atenția sau comentariilor pe 
marginea pozelor și selecțiilor făcute la finalul zilei. 

Îmi amintesc cu plăcere de serile noastre fotografice la un pahar cu suc de mango 
sau o bere, de editări după o cină picantă și dimineți pornind la drum înaintea 
soareului ca să prindem lumina de aur sau așteptând barca să trecem râul.

Fiecare zi a adus cu ea ceva nou și viu, niciun drum nu a fost bătut degeaba.  
A fost minunat de frumos și de util, băieți!





















Ana Szekely
Post India-nic chill

Sunt Ana Szekely și sunt director executiv la cel mai mișto ONG pe care-l cunosc: 
Tășuleasa Social. Atunci când nu sunt cu gândul la India, particip la organizarea 
diverselor activități împreună cu Tășu, gândim strategii de viitor și proiecte cu 
valori educative și ecologice. Mi-i drag muntele și locuiesc acolo, la sediul Tășu, în 
Pasul Tihuța, cam de când lucrez acolo, adică de 8 ani. 

Tășuleasa are activități în tot decursul anului: iarna și vara avem proiecte vaste cu 
mers prin păduri și pe munți – asta înseamnă că cei care erau fotografii noștri, nu 
puteau fi acolo la oricare mișcare de-a noastră. Așa că am luat și eu Oly-ul în 
mâini (Olympus Pen1) și am încercat să documentez acolo unde era nevoie. Apoi 
trebuia să alegem poze pentru site și Facebook, și de multe ori nu aveau ce alege 
dintre pozele mele. Așa că, m-am hotărât că nu mi-ar prinde rău un curs de 
fotografie și am ales acest atelier. Motivul era să învăț despre fotografie și despre 
tehnică atât cât să pot, atunci când e nevoie, să fac eu fotografiile de documentare 
ale proiectelor – ok, și măcar câte-un autoportret fain, care să nu fie selfie cu 
telefonul, pentru Facebook :) 

Lăsând gluma la o parte, eu cred că există oameni care sunt geniali în ceea ce fac: 
știu să facă un lucru și acela îl fac extrem de bine, mai apoi sunt oameni care știu 
să facă multe-multe lucruri, dar nici unul nu-l fac așa cum trebuie, trecând cu 
superficialitate deasupra lor, abia atingându-le esența. Mai cred că și eu sunt un 
om care știe să facă multe lucruri, poate că tot așa, cu superficialitate, dar aleg să 
adâncesc câteva cunoștințe, de dragul lucrului “bine-făcut”, exact acolo unde pot, 
îmi permit și unde prietenii mei geniali mă ajută să valorific ceea ce am.

L-am descoperit pe Salman Rushdie pe la 22 de ani. Am citit multe cărți scrise de 
el – mi se părea fascinant că este declarată Fatwa pentru el din cauza unei cărți 
(Versetele satanice). În toate romanele lui vorbește despre India atât de frumos 
încât m-a făcut să-mi doresc să ajung acolo. Împletirea misticului cu sacrul și a 
metafizicului cu materia mult prea prezentă și crudă, face din India o țară pe care 
vrei să o vezi o dată în viață, dar nu ajungi niciodată fiindcă ți-e mult prea teamă.

Tot timpul am avut senzația că India trezește în mine aceeași curiozitate pe care o 
trezește Yoga în oameni: sunt foarte atrași de ideea de Yoga, de puterea fizicului și 

a energiilor canalizate în corpul uman, dar în același timp sunt alungați de teama 
de pierdere a controlului asupra sufletului dezlănțuit.

Aici apare elementul cheie al întregii călătorii: Ghidul - cel care te conduce și te 
oprește în fața prăpastiei atunci când tu ești orbit de peisajul din îndepărtare. 
Ghizii mei prin labirintul Indiei și mai ales al Fotografiei au fost Voicu și Mircea.

Astfel, lecțiile erau împărțite în: bucăți ale zilei, fețe ale luminii, străduțe din slum-
uri și diafragme mici sau mari, între fotograf și personaj, roluri care se schimbau 
între ele de foarte multe ori, sau între turism și muncă – toate aceste lecții luate la 
fel de “în serios” ca oricare alta.

Pentru mine au fost întâmplări inițiatice, atât experiența Indiei cât și experiența 
fotografiei. Când am avut prima ședință de editare a fotografiilor, nu am crezut ca 
vom găsi 2 poze bune la mine – dar, poate din cauza locului magic, Hampi, s-au 
găsit chiar mai multe. Desigur, nu Hampi, ca și spațiu magic m-a ajutat ca ceilalți 
să vadă pozele mele mai frumoase decât erau, ci truda celor doi Ghizi, care zi de zi 
erau lângă noi, explicându-ne lumini, unghiuri și compoziție.

Ca și încheiere nu va fi una, fiindcă nu vreau să închei acest capitol. Mă voi 
întoarce în India, la fel cum voi lua în mână aparatul foto de câte ori văd ceva ce 
merită să rămână întipărit în eternitate.

The not-end! Namaste!





















Iustina Gligor
   





















Cristian Flueraru
Suntem pe ultima sută de metri cu finalizarea cărții despre India iar textul meu se 
rezumă la câteva rânduri răzlețe. Trag cu coada ochiului la emailul prin care pro-
miteam că totul e gata și mă întreb cum oare am putut risipi tot timpul pe care    
l-am avut.

De fapt, acestă idee a lucrurilor încheiate pe ultima sută de metri m-a urmărit dis-
cret în toate demersurile legate de călătoria în India: mi-am luat viza în ultima zi, 
am împachetat cu 1 oră înainte de plecarea spre aeroport, mi s-au pierdut bagajele 
etc. 

Dar nu despre asta aș dori să scriu deși probabil astfel aș fi putut imprima și o 
tentă moralizatoare textului meu. Privind 6 luni în urmă îmi amintesc India ca pe 
o colecție de arome, imagini, sunete și întâmplări. Un cocktail parfumat care de 
obicei se savurează cu prietenii, fără grabă.

Îmi aduc deseori aminte cu drag și nostalgie de samosele uleioase devorate pe pero-
nul gării fără nume unde trenul nostru a stat 4 ore. De nenumăratele Bidis de pe 
terasa Hotelului Kum-Kum. De orele petrecute în Mumbai la Crawford Market. 
De romul băut în fața colibei din Hampi și de prăjiturile de la fântâna de cheese 
cake. De guturalul „Teaaaaaaa. Coffffeeeee” care suna la fel în fiecare tren și de cele 
mai bune fotografii ale mele – cele cu peștele și cu dinozaurul din Hyderabad.

A fost prea scurt și prea demult. Vreau înapoi. 





















Cristi Radu
M-as descrie ca fiind un barbat (om) de varsta mijlocie, grasut (gras dupa multi 
autori) imburghezit (cu un relativ confort financiar), care are o profesie deosebita, 
unica in felul ei. Adica sunt controlor de trafic aerian, o meserie pe care o iubesc, 
la care am ajuns din intamplare, fiind la terminarea facultatii un sarman inginer 
somer. A fost o oportunitate, a trecut un tren prin fata mea si m-am suit in el fara 
sa stiu prea bine unde duce. La serviciu trebuie sa fiu foarte foarte organizat, acolo 
nu ai loc de balbe, de bajbaiala, totul se desfasoara in timp real, trebuie sa iei 
decizii si sa le duci intocmai la indeplinire, cateodata acest lucru trebuie facut in 
cateva secunde si cateodata pana vezi ca totul e ok ai senzatia ca au trecut ani peste 
tine si ca ai albit, desi au trecut 30 de secunde de fapt. 

Daca e sa vorbim de viata din afara serviciului sunt destul de lipsit de cea mai 
elementara organizare, sunt o persoana care are multe hobby-uri de care nu se tine 
constant, pe care nu le aprofundeaza. Cum ar fi arta, film, muzica, citit, fotografie, 
calatoritul, biciclitul, vinul (merg mai nou la degustari, citesc alea alea), scuba 
diving si cate or mai fi dar pe care nu mi le aduc acum aminte. In plus sunt foarte, 
foarte ocupat, deoarece in afara job-ului propriu zis sunt si in conducerea 
asociatiei profesionale a contolorilor de trafic aerian si in conducerea unei 
confederatii europene a sindicatelor controlorilor de trafic aerian. Viata mea e un 
haos, o alergatura, nu stiu cand e ianuarie, cand e luni cand e Paste, cateodata nici 
cand e zi si cand e noapte.

As putea spune ca de fotografie m-am apropiat in doua etape, prima a fost in 
adolescenta, acum foarte mult timp, in anii ’80. M-am apropiat de fotografie in 
urma intalnirii unui iubit al sorei mele care era mai mare decat mine cu 10 ani, era 
la facultate si ii placea fotografia. El m-a initiat in domeniu. Am avut noroc ca si 
tatalui meu ii placuse in tinerete sa fotografieze asa ca aveam in casa un aparat foto 
rusesc Zorki si un aparat de marit. Mi-am cumparat un aparat de plastic pentru 
developare asa ca in curand m-am apucat sa si fac fotografii pe hartie fotografica 
noaptea, punand paturi in geam si fumand Bucegi pana adormeam (acum cand 
ma gandesc ca dormeam cu tavile pline de substante la jumatate de metru de nas 
ma ingrozesc cate metale grele am inhalat). Deoarece era un sport costisitor nu     
l-am practicat intensiv (am trait toata copilaria, adolescenta si tineretea mea cu o 
lipsa continua si cronica de bani) ba chiar l-am folosit la un moment dat pentru a 
finanta sejurul anual la mare la 2 Mai (la cort) facand poze la petrecerile colegilor 
mei de liceu.

La un moment dat aparatul foto a decedat si deoarece nu am avut bani sa il repar 
si deoarece sunt o persoana ce se risipeste in multe directii, avand multe hobby-uri 
in acelasi timp si neaprofundand nici unul, m-am apucat de altele cum ar fi 
astrologia si yoga (pe timpul lui Ceausescu) si am lasat balta fotografia. Dar 
oricum, din perioada respectiva am ramas cu ceva cunostinte elementare privind 
interdependenta timp/diafragma/ISO. 

Ca si etapa cu numarul doi as zice ca ea a debutat prin 98 cand am reusit sa imi 
mai cumpar un aparat foto, un Pentax second hand cu film. Si incetul cu incetul 
mi s-a reaprins flama. Si castigand in timp din ce in ce mai mult am tot facut 
upgrade. Bine, acest lucru s-a intamplat si deoarece am pierdut de ametit ce sunt 2 
(doua) aparate la care in acele momente tineam chiar foarte tare. Am ajuns acum 
sa am un Canon EOS 7D, de care sunt multumit dar tot imi e greu ca in prezent 
sa ma abtin sa nu il dau si sa cumpar altceva, ma tot autoconving ca e suficient de 
bun pentru mine. Visul meu ar fi un Canon EOS 5D Mark III.

Nu am studiat niciodata fotografia, nu am citit, nu am fost la cursuri! Am prin 
casa tot felul de carti cumparate in scopul asta dar nu am reusit niciodata sa le 
citesc (nici macar 20 de pagini). Si nici nu am studiat niciodata cum sa folosesc 
programele de editare.

In ultimii ani, calatorind destul de mult (si in delegatii dar si in concedii) am facut 
poze de calatorie foaaarte multe. Sunt genul fluviu. Mai ales daca am aparat nou 
sau obiectiv nou nu ma mai opresc. Am mii de poze la care nu am reusit sa ma uit 
niciodata! Cumva eu am impresia despre mine ca am ajuns in urma acestui proces 
sa ma pricep la fotografiat si sa am convingerea (personala, nu am cerut niciodata 
parerea unui specialist) ca am si un oarecare talent. Stiu ca suna rau ce am zis, dar 
mi-am propus foarte tare sa fiu cat mai onest posibil cand scriu randurile astea.

Ce fotografiez? Pai, in marea majoritate a cazurilor fotografiez cand sunt in 
calatorii deci fotografie de calatorie (cum fac 99% din oamenii obisnuiti). De pe 
strada, in fuga, incerc sa prind esenta locului respectiv, in majoritatea cazurilor 
cladiri si amanunte. In ceea ce priveste oamenii mi-ar fi placut foarte tare sa ii 
fotografiez dar mi-a fost tot timpul frica sa nu iasa scandal, le-am facut fotografii 
din cand in cand dar pe ascuns. Iar la petreceri imi place sa surprind instantanee 
ale prietenilor mei in care sa iasa in ipostaze care sa ii caracterizeze. 



Asa ca sunt la stadiul de incepator si i-am si scris lui Voicu inainte de calatorie ca 
imi era teama ca eu sa nu incurc lumea in acest workshop. 

Am ales acest atelier deoarece am vrut sa vad India dintotdeauna si nu am avut 
ocazia sa o fac si nici nu stiam daca as fi avut altfel ocazia, deoarece nu e o 
destinatie unde lumea sa isi doreasca sa mearga. Lumea in care ma invart eu cel 
putin, pentru ca lumea asta a mea mai curand isi doreste confort si curatenie, 
lucruri pentru care India nu e renumita . In al doilea rand, simteam ca mi-am 
atins limitele ca fotograf si imi doream sa invat mai multe, sa evoluez. In ce 
directie, habar nu aveam, nu stiam destule astfel incat sa dibuiesc vreo directie. 
Bine, undeva ingropat in adancurile creierului meu, imi doream un salt, un 
breakthrough dar astea sunt mofturi. M-am invatat in timp sa nu imi mai fac 
iluzii in viata pentru a nu avea deziluzii, asa ca imi spuneam ca important in 
experienta asta e sa ma simt bine si sa o traiesc din plin, fara asteptari majore, 
pentru ca de fapt nu sunt eu vreun talent artistic deosebit fiindca daca eram, as fi 
stiut pana la ora asta. 

Altfel, eram oarecum un pic speriat de faptul ca din ce intuiam eu, aveam de a 
face cu o trupa bine antrenata, tanara, care urma sa se miste fizic si psihic cu alta 
viteza decat o fac eu. Iar eu imi pierdusem de mult antrenamentul, nu mai 
facusem genul asta de calatorie de foarte multa vreme.

Ca intreg as zice ca Indiei i se potriveste sloganul turistic, lucru mai rar intalnit in 
lumea asta, si anume ca este incredibila! Este incredibila din toate punctele de 
vedere: al oamenilor, al mancarii, al culturii, al haosului, al stradaniei majoritatii 
oamenilor de acolo sa induplece viata, haosul, soarta, din punct de vedere al vietii 
lor pur si simplu. Este o experienta pe care as recomanda-o oricarui roman care 
crede ca aici e rau, haos, saracie, mizerie, ca oamenii nu au viitor, ca sunt 
exploatati, chinuiti, prost platiti si asa mai departe. 

Pe mine m-a mai impresionat profund seriozitatea lor, faptul ca nu se plang, nu 
tipa, nu se vaicaresc, nu injura, nu dau din maini amenintator stau seriosi si isi 
vad de lucru, chit ca in jurul lor e un vartej nemaipomenit care te-ar scoate ca 
roman din minti foarte usor. Si faptul ca sunt prietenosi, foarte prietenosi chiar, 
amabilitatea si ospitalitatea oamenilor simpli, nu foarte educati, care traiesc intr-o 
societate izolata, cu multe reguli care ii dezavantajeaza, care le pune piedici de 
cand se nasc, mai ales daca se nasc in castele inferioare, oameni curiosi, care ar 
dori sa vada si altceva dar stiu ca nu au nicio sansa sa iasa din marasmul in care 
traiesc. O societate care are regulile ei de mii de ani, care a incercat sa isi gaseasca 

un mod de a continua sa existe, careia ii este greu sa functioneze in conditiile in 
care are mai mult de un milliard de oameni inghesuiti acolo, o societate greu de 
inteles si in acelasi timp foarte variata intre diversele regiuni vizitate. 

Este o experienta pe care as repeta-o oricand, la orice ora si de mai multe ori. 
Desi a fost extrem de obositoare, programul a fost chinuitor, mi-a parut rau ca 
plec, ca nu mai stau, mi-ar fi placut mult de tot sa mai dureze.

Din punct de vedere fotografic a insemnat o trezire la realitate, la realitatea cruda, 
la faptul ca ce stiam eu sau aproape tot ce stiam eu este egal aproape cu zero, ca 
sunt varza cu alte cuvinte! O experienta dureroasa pana la un moment dat, cu 
nopti nedormite in care vorbeam cu mine insumi, in care strangeam neputincios 
din pumni si din dinti in fata ideii din ce in ce mai pregnante ce mi se forma in 
cap ca nu am niciun strop de talent, ca nu sunt bun de nimic ca fotograf, ca nu 
am ce cauta acolo intre oamenii aceia. Experienta era urmata de un proces greoi, 
anevoios de iesire din depresie, de impacare cu mine insusi, cu impacarea cu 
ideea ca nu sunt vreun talent innascut, ca asta e, ca va trebui sa muncesc mai 
mult decat alti oameni carora le vine totul de la sine, carora ‘le iese’, fara sa 
depuna efort. 

Dar ca, avand rabdare, intelegand si aplicand tot felul de reguli si de metode pe 
care le-am invatat si pe care le voi mai invata, voi deveni mai bun si probabil ca 
in timp va iesi ceva acceptabil din aparatul meu de fotografiat. Si ca nu se mai 
poate sa tratez subiectul cu superficialitate, ca daca vreau sa iasa ceva din asta 
trebuie sa depun efort, sa citesc, sa ii dedic mai mult timp pasiunii acesteia, ca 
fara efort sustinut si de durata nu se poate. Drept urmare, incetul cu incetul, m-
am reimprietenit cu mine si cu aparatul meu si a reinceput sa imi placa sa fac 
fotografii, sa imi revina inspiratia, sa ma bucur de viata si de fotografie!

Asa ca una peste alta eu consider ca am facut un pas mare, daca nu cumva chiar 
urias, ca am inteles o gramada de lucruri in ceea ce priveste fotografia, conceptia, 
incadrarea, editarea si chiar lucruri legate de tehnica, insa acum trebuie sa pun 
mana sa aplic constant ce am invatat.

Mi-ar fi placut sa fiu intrebat daca doresc sa mai particip pe viitor la ateliere 
similare. Raspunsul este DA, clar, foarte tare imi doresc asa ceva, asa ca astept sa 
imi spuneti unde si cand plecam data viitoare. 
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Marius Mândruţău
E o aventură să fotografiezi în India și, în același timp, extrem de solicitant. Am 
plecat în India cu o curiozitate imensă și cu un sentiment clar că nu am cum să 
știu ce mă așteaptă. Am ajuns în Mumbai iar șocul cultural a și început. Toate 
clișeele despre India și despre indieni sunt adevărate. Și cu toate astea, mirările, 
întâmplările neașteptate și fascinațiile mi se petreceau într-un ritm amețitor.

În Mumbai am stat majoritatea timpului în Victoria Train Station - numită de 
vreo 20 de ani Chatrapati Shivaji Terminus – dar și în împrejurimile ei, în special 
în autogara amplasată consecutiv clădirii gării, în partea de sud-est. Am observat o 
gară imensă, cu o clădire victoriană construită de britanici și altoită cu ajustări 
autohtone rudimentare, cu un trafic intens (estimat la o mie de trenuri și 3 mil. de 
călători zilnic), cu o mulțime de oameni de toate felurile: elevi/studenți/muncitori 
navetiști, familii numeroase, cărăuși alerți, curățitori de pantofi, pasageri îmbrăcați 
în haine tradiționale sau în costume elegante, cozi lungi de așteptare pentru bilet, 
ore de vârf sau sincope care lăsau peroanele marcate doar de o prezență rătăcită; și 
mirosul specific fiecărui moment al zilei. 

M-am lăsat purtat de ritmurile acelui spațiu și am încercat să asimilez toate 
prezențele umane. O micro „Indie”, un spectacol. Experiența s-a conturat în tușe 
tot mai accentuate mai târziu și pentru că am călătorit cu trenul (clasa sleeper) în-
tre Mumbai, Hampi și Hyderabad.

Am trăit totul la intensitate maximă și deja crește în mine gândul de a mă întoarce 
acolo. Iar cu cei zece oameni cu care am fost în India aș putea merge până la 
capătul pământului. Sau am fost deja până la unul?





















Mihai Evoiu
Deși sunt inginer de profesie încerc să mă orientez cât de mult spre un domeniu 
care are de-a face cu vizualul. Mai exact imaginea (fie ea statică sau dinamică) și 
cum se poate comunica mai bine și mai eficient prin intermediul ei. Momentan 
mă ocup de design și user experience la o companie IT din Cluj.

La fotografie am ajuns, acum vreo 8 ani, pentru că nu aveam răbdare pentru de-
sen. Am crezut că simplitatea apăsării butonului este o metodă comodă de a 
ajunge la un rezultat rapid și bun. Între timp, trecând prin mai multe etape, am 
descoperit că nimic nu e mai departe de adevăr și, acum, mă regăsesc întorcându-
mă la desen pentru a învăța răbdarea necesară pentru fotografie.

Am plecat la drum către India doar cu gândul aventurii. A călătoriei către un loc 
pe care nu îl puteam cuprinde nicicum cu gândul, cu multă curiozitate și cam 
atât. Surpriza a fost că, în ciuda noutății și a dezordinii frumoase de acolo, m-am 
întors mai așezat, cu mintea mai limpede, cu dorința de a fotografia conștient mai 
mult decât impulsiv, de a avea o cursivitate în abordare și o claritate în gânduri îna-
inte de a apăsa pe buton.

Au trecut patru luni de când m-am întors din India. Patru luni de reajustare. Cine 
ar fi crezut ca zece zile într-un asemenea loc pot produce așa o influență? Încă mai 
visez la diminețile din Hampi, la masala chai, la forfota de pe Frere Bridge, la orele 
petrecute în tren, la tensiunea din Falkland Road, la oamenii relaxați si copiii cu-
rioși de pe strada cu împletitorii de nuiele.

India a însemnat multe, dar în principal a fost o surpriză. Un alt mod de a 
călători, un alt mod de a fotografia, da a gusta o cultură cu totul și cu totul străină. 
O cultură care nu poate fi înteleasă nici în zece ani, dar care te prinde, ca un ro-
man bun, înca din primele pagini. Și, la fel ca un roman bun, pe care nu îl mai 
poți lăsa jos, te transformă în ceva mai mult decât ai fost când ai plecat la drum.





















Horia Belu
    





















Ionuţț	  Comşa
Pentru mine prima călătorie în India. Timpul a fost nemilos de scurt şi călătoria 
intensă. La final când am realizat cât de diferite sunt cele trei locuri vizitate, cu 
privirea pierdută, mă întrebam cum ar fi să vizitez cel puțin câte o localitate impor-
tantă din cele 28 de state federale și alte 7 teritorii federale existente în India. Este 
complicat să “guşti” dintr-o ţară atât de mare în care se vorbesc peste 200 de 
limbi. O ţară în care numerele trebuie interpretate cu atenţie. 84% din populaţie 
este de religie hindusă, la capatul celălalt al statisticii “doar” 2.2% sunt de religie 
sikh şi cam tot atâţia creștini. Numere corecte, dar parcă privești un pic diferit lu-
crurile când realizezi că 2.2% reprezintă 25 de milioane de suflete. 

Sunt locuri fabuloase, în care un antropolog ar fi în culmea fericirii. În orașele 
mari poți să te așezi în mijlocul unei piețe ticsite de oameni, sau lângă o intersecție 
aglomerată, și cu ochii închiși să te imaginezi de-al locului. Așa poți afla repede cât 
suntem de diferiți sau dimpotrivă. 

Nu mă pricep la antropologie și nu pot spune că am fost trăznit de vreo revelație 
la intrarea în rezonanță cu dimensiunea umană prezentă la fața locului. Este un 
exercițiu intens care te energizează pozitiv și-ți dă acel chef de a afla mai multe de-
spre oameni si loc. Mumbai, 19 milioane de locuitori înregistrați cu statut de 
rezident fără să punem la socoteală populația din suburbii, 23 de milioane cu cei 
aflați în tranzit. Un oraș deloc simplu de înțeles. Hyderabad, 9 milioane de lo-
cuitori. Cu zone importante ca suprafață în care musulmanii sunt majoritari. Din 
toate destinaţiile indiene aici am stat cel mai puţin timp, sper să am ocazia să revin 
aici cândva. 

Când deguști două vinuri diferite cu caractere puternice, între ele ai nevoie de o 
pauză, trebuie sa bei un pic de apa, să te resetezi intr-un fel pentru a-i oferi sanse 
egale următorului. Pentru noi Hampi a fost locul în care ne-am tras sufletul. Am 
vizitat Hampi între Mumbai și Hyderabad. Popasul perfect unde poți digera în 
liniște ce ai văzut și să te pregătești pentru următoarea aventură indiană.

Hampi este acel loc unde îți propui să stai 2 săptămani și sfârșești prin a rămâne 2 
luni. Fără îndoială un loc care merită descoperit. 

Am avut șansa ca distanțele altfel lungi între destinaţii să le parcurgem cu trenul. 
Dacă există o listă cu 10 locuri pe care nu trebuie să le ratezi în India, mersul cu 
trenul se află în top trei. 

Trenul te primeşte în burta lui cu o conditie, trebuie sa fii îngăduitor. Îmi imagi-
nez doi bătrâni nesuferiți care nu se inghit de-o viață, dar atunci când se urcă în 
tren, odată așezați pe banchetă îngroapă securea războiului și-și spun pe sub 
mustățile grizonate: Bine, până la destinație vom fi rezonabili! 

În prima noapte de tren indian pe drumul între Hampi şi Hyderabad am cedat 
din cauza oboselii, și împreună cu prietenul Horia am dat șpagă la nașul indian 
pentru un vagon cu aer condiționat și paturi mai moi “First class AC”. Evident nu 
am regretat o secundă, trezitul la 5:30 şi culcatul după 12 noaptea, zi de zi, îşi 
spuneau cuvântul. Dar următoarea noapte de tren, drumul final spre Mumbai, am 
rămas pe locurile noastre la “Sleeper class” şi foarte repede am înțeles ce am pier-
dut. 

În tren diferenţele se atenuează, eşti acceptat uşor şi repede. Cei care nu ştiu 
engleză îţi adresează întrebari prin intermediul celor care ştiu, şi răspunsul este tra-
dus apoi pentru restul compartimentului. Imediat ţi se răspunde în cor cu o ru-
moare aprobatoare sau mirare. Toate astea în zumzăitul hipnotic al zecilor de venti-
latoare din tavan îţi oferă acel tip de experiență personală intensă cu care te poţi 
hrăni mult timp după. Este imposibil să nu te laşi cucerit.

Am văzut o bucăţica de India în 13 zile şi am plecat spre casă cu gândul că mă voi 
întoarce.





















Mircea Gherase
Prima dată cînd am fost în India, în 2006, am stat acolo 3 luni de zile. Am bătut 
India de la nord la sud și de la est la vest, am fost în locuri super turistice, dar și în 
zone greu accesibile, fără turiști. Am făcut un număr indecent de mare de foto-
grafii, m-am întors atotștiutor, mai slab, bine bronzat și cu un mic început de 
aură. India era mare, vastă, complet diferită, un șoc cultural, uneori de neînțeles, 
cu oameni săraci dar primitori și veșnic zîmbitori. Am revenit victorios în țară, dar 
mi-am jurat că nu o să mai calc în India cît oi trăi.

A doua oară, în 2012, am plănuit o excursie grozavă, pe Gange, cu un anturaj de 
excepție. Am stat o lună, am înghițit mult praf, am dîrdîit noaptea de frig la     
Darjeeling, am refuzat să mai descopăr India, în schimb mi-am tras de limbă to-
varășii de drum cît de mult am putut. Am făcut un număr indecent de mic de 
poze, majoritatea cu Voicu, Mircea și Cristi. De data asta mîncarea indiana mi s-a 
părut proastă și extrem de uleioasă, indienii triști și încrîncenați, am ajuns acasă 
cam învins și mai slab cu 4 kilograme. M-am gîndit că sigur nu o să mă mai intorc 
în India prea curînd. 

A treia oară am organizat cu Voicu un workshop de fotografie, în 2014. Am plecat 
spre India cu inima cît un purice, cu două zile înainte de plecare tocmai îmi exter-
nasem copiii de la Pneumologie din Timişoara. India îmi părea un fel de gaură 
neagră iar workshop-ul un moft. Mi-am dat seama că nu prea știu mare lucru de-
spre India, că nu aveam chef să fotografiez și cele 13 zile cît aveam să stăm acolo 
îmi păreau săptămîni, dacă nu luni. Aproape fără exceptie ne-am trezit în fiecare zi 
mai devreme de 6 și ne-am culcat mai tîrziu de 12 noaptea, am mîncat mult, am 
fost doar în trei locuri și am discutat la nesfîrșit. Am aflat multe despre mine, ceva 
despre oamenii cu care am fost și un pic despre India. La plecare ne-au devorat 
țînțarii în noul și somptuosul aeroport din Mumbai, am ajuns acasă un pic mai 
gras, obosit, cu chef de viață și cu un gînd mic și insistent: poate să mă mai întorc 
o dată în India.







Povestea Inelosului



de Ana Szekely
Pe Inelos l-am întâlnit într-un gang. Un fel de străduță mică, mai degrabă îmi 
semăna a cărare, pentru că pe o parte și pe alta erau doi munți de case suprapuse 
şi îngrămădite. Desigur, case e mult spus: erau adunături de lucruri nefolosite, 
puse într-un fel logic și folositor, ligheane, uși, găuri, locuri care adăposteau 
familii întregi. 

Am intrat pe acea străduța din cauză că la intrare era un bărbat croitor. Avea un 
metru de croitorie roz, agățat la gât cu grijă și chiar elegant ca și un șirag de pietre 
prețioase peste o cămașă albă, cu dungi discrete. După ce ne-am împrietenit cu 
croitorul și asitenții lui, am început să ne plimbăm pe străduța care avea și un 
râuleț în mijloc. Râulețul era o canalizare care se scurgea exact în mijloc. Limba 
de apa mirositoare strălucea în lumina nu prea încântătoare a dimineții.

Apoi  am fotografiat câteva uși colorate, haine la uscat și copilași goi, am 
descoperit o străduță-soră, care se rupea din prima și făcea o curbă, mai apoi se 
termina, înfundată, la fel ca cealaltă. 

După ce am explorat străduțele-saci/străduțele înfundate (traducere directă din 
germană) a apărut el: Inelosul.

Văzând că îi fotografiem croitorul, apoi vecinii, apoi copiii de pe străduța lui, 
Inelosul s-a aşezat într-un mod foarte lejer și serios, ostentativ de aproape de noi. 
Avea o mină de om supărat pe lume, negru de supărare, capul ușor aplecat și 
privirea de sub pleoape aproape șmecheră. Dacă nu ar fi făcut semn că vrea o 
poză, aș fi crezut că este mafiotul străduței, cel care are grijă de ei și de Familie. 
Răsplătind privirile tăioase (nouă ni se păreau tăioase), l-am contra-atacat pe 
Inelos cu un shooting, împreună cu partenerul meu de trageri, Voicu.

Desigur, împăcarea a fost la fel de copilăroasă, simplă și liberă ca și mai demult, 
când în fața blocului gașca mea a învins gașca inamică la jocul cu țevi și cornete – 
ne arătam vânătăile și mergeam mai departe. Inelosul a vrut să vadă pozele, după 
care ne-am îndepărtat, ca și cum scandalul tragerilor a luat sfârșit – de fapt, atât a 
vrut Inelosul – să fie și el prizonier al obiectivelor noastre pentru o secundă, să se 
vadă și el din afară, prin ochii noștri de străini aflați la el pe stradă.
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de Mihai Evoiu
Au fost multe întâmplări ciudate în India, dar ce m-a suprins de fiecare dată a 
fost tandrețea și răbdarea oamenilor. Ridicarea aparatului la ochi nu e interpretată 
ca o amenințare, ca un furt, deși, poate, într-o oarecare masură, chiar asta e.

Era a treia zi în Mumbai și mă mai relaxasem puțin, îmi mai trecuse din șocul 
cultural pe care l-am avut la început. În zona aceea, străzile erau împărțite pe 
meserii. Tocmai ieșisem de pe strada tinichigiilor și intrasem pe cea a tâmplarilor, 
când o ploaie venită brusc m-a făcut să îmi caut adăpost. M-am oprit lângă un 
taxi, gândindu-mă dacă n-ar fi totuși mai bine să mă întorc la hotel. 

Șoferul stătea bine-mersi pe bancheta din spate, surprins și el de ploaia care 
promitea mai mulți clienți. Am întrebat dacă pot să îl fotografiez. Deși supărat că 
nu voiam să merg nicăieri și l-am deranajat degeaba, a acceptat. Am făcut rapid 
ce aveam în minte și am fugit într-un atelier unde am stat până a trecut ploaia 
schimbând țigări și povestind nimicuri cu băieții    la fel de curioși de țara asta 
ciudată numită România pe cât eram eu tot mai intrigat de a lor.
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de Voicu Bojan
Când încerci să faci fotografii pe stradă, problema cea mai importantă e să găsești 
un subiect, respectiv să stai la pândă, să-l încercuiești și apoi să-l răpui, metaforic 
vorbind bineînțeles. Seamănă cu o corrida descrisă de Hemingway în romanul 
Fiesta. Ca o aură, subiectele-oameni, emană fiecare o personalitate aparte. Nu e 
destul să dai peste un om oarecare, ci să dai peste omul care îți trebuie. Iar omul 
care contează în acest gen de fotografie e mai mult decât un simplu om, fiindcă 
prin personalitatea lui, prin gestică, figură, îmbrăcăminte poate face un salt 
acrobatic devenind personaj. Personaj în propria ta poveste mai largă, asta dacă te 
preocupă una. Dacă nu, atunci unul simplu, fără poveste. 

Trebuie să găsești acel lucru aparte care îl diferențiază pe omul respectiv de restul 
lumii, iar asta poți afla petrecând o vreme cu el și studiindu-l cu atenție. Apoi îl 
poți fotografia, după ce ai cerut voie fie din cuvinte, fie din priviri sau din gesturi. 
Și atunci, imediat, trebuie să decizi cum și ce vei comunica despre el, respectiv cât 
de aproape sau departe stai, ce alte elemente vrei să pătrundă în imagine com-
pletând personajul, unde ai dori să privească, ce să facă și multe alte asemenea.

Cam asta făceam eu cu Inelosul. Îi studiam mâinile în timp ce Ana îl fotografia 
de zor și, spre groaza mea, Iustina dispărea într-una din încăperile întunecoase 
având la intrare doar o perdea în loc de ușă dintr-o suburbie sordidă și întorto-
cheată, de altfel plină de mister, nu departe de o stradă circulată din Mumbai. 
Mai apoi, când re-editam de zor miile de imagini făcute în India, am dat printre 
fotografiile lui Mihai de personajul nostru – figură carismatică, cu un aer gravis-
sim, de parcă tot destinul poporului indian atârna pe umerii lui, mai ceva decât 
pe cei ai lui Mahatma Gandhi. Ce probabilitate este ca într-un oraș cu atâtea 
amar de milioane de locuitori să-ți găsești personajul jucând un altfel de rol, pe o 
altă scenă, în fotografia altcuiva? 

Și așa, ne-am pus toți trei să scriem câte ceva despre un om numit Inelosul care, 
cel mai probabil, acum își vede mai departe de taximetria lui și nu va afla acest 
lucru niciodată.
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... în bucătărie



de Ionuţ Comşa
Am plecat spre India cu gândul ca voi mânca puţin și că voi fi stresat de mizerie, 
şi am sfârşit prin a spune că am mâncat foarte bine. Ştiu, nu sunt singurul care 
spune că mâncarea indiană este excelentă, dar felul în care este preparată la ea 
acasă m-a lăsat gură căscată în cel mai pozitiv mod cu putinţă. 
 
Revenind la mizerie am început prin a nu-mi păsa, am ignorat cu succes orice 
gând legat de faptul că în bucătăria indiană sunt încălcate la rând şi sistematic 
toate normele de igienă cunoscute. 

Ignoranţa nu rezolvă angoasa, aşa că am vrut să privesc bestia în ochi la ea acasă. 
Când ai o temere, ea se cere a fi demontată până la ultimul şurub altfel tinde să 
îţi ocupe mintea cu totul şi greu se va lăsa dată afară. 

În Hampi am descoperit White Elephant. Un restaurant popular printre turişti. 
Proprietarul, un tip tânăr, relaxat şi jovial a acceptat pe loc rugămintea noastră de 
a face poze în bucătărie. Două seri la rând am făcut poze într-o cameră mică cu 
un singur bec în mijlocul tavanului, printre arome absolut incredibile alături de 
cei trei bucătari ai restaurantului. Cum îi spui cuiva: “Mamă, mamă ce bună e 
asta! Din ce este făcută?” dacă nu ştii o boabă din limba pe care o vorbeşte? 
Împreună cu prietenul Horia am gustat toate sosurile şi am conversat până ne-au 
amorţit mâinile.
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