
Îţi este greu să recunoşti că nu te mai uiţi cât te uitai înainte la Animal Planet sau cum îi zice... a da - la "Discovery Channel". De fapt 
"DISCOVERY" a ieşit complet din vocabularul nostru vizual. Cu ani în urmă vânai temele lunii, programe în premieră, serialul preferat, bătălii 
analizate cu mare minuţiozitate, filme de arhivă.Toate astea s-au fumat, sunt depăşite de ochiul care a văzut toate civilizaţiile şi-a trăit  
e/misiunea istorică. Poate de vină este LOGO-ul; ştampila vizuală piratată de Florin Ciulache. Sunt anumite momente când programele 
educative (vezi "Animal Planet") îşi fac auto-promoţie. Păi ce să faci atunci când nu dai nici nu fel de promoţie de alt gen? Trebuie să arăţi că şi 
cunoaşterea merită. Ecranul devine verde şi încep să se plimbe tot felul de lighioane făcute în flash şi care se joacă cu globul pământesc - ba 
chiar uneori globul începe să sară şi să înoate. Cum se joacă elefantul cu pământul - tot aşa ne jucăm şi noi cu telecomanda, că doar trăim pe 
planeta animalelor şi cum ştim de la Konrad Lorenz încoace: tare ne place să ne mai hârjonim. 

Blocajul, ieşirea din emisie, canalul deschis şi nemişcat - tot atâtea tablouri care după ora trei dimineaţa (o oră potrivită pentru astfel de 
experienţe televizibile) au rămas pe ON sau STAND BY în apartamentul lui Florin Ciulache. Poate că de aia nu mai există nici canalul ARTE - 
pentru că singura artă e arta live-ului; nimic nu se compară cu EURO-SPORT LIVE şi REALITY TV. Suprafaţa lucrării este scorojită ca o uşă 
de container. Interfaţa "reality" este o interfaţă grea ca o uşă din Jurassic Park. Eşti în siguranţă, dar fereşte-ţi copiii, ascunde bebeluşii pentru că 
urmează ceva înfiorător. Tot atât de înfiorător precum culorile primare afişate la sfârşitul programului - atunci cand îţi dai seama că mâine ai să 
fii terminat, că la servici de abia o să ai putere să te duci la dozatorul de cafea, şi că iarăşi ai pierdut vremea degeaba încercând să înţelegi de ce 
a dispărut civilizaţia mayaşă. 

Dacă ţi-a murit monitorul este un semn bun. Că asta încearcă să ne înveţe şi Florin Ciulache. "NO OR BAD SIGNAL" este un semnal 
de bun augur. Movul liniştititor este în măsură să îţi stingă orice dispozitiv de recepţie. Alte jocuri de albastru şi blue screens nu sunt acolo 
decât ca să calmeze şi să te înveţe că totul are loc pe un Blue Screen - chiar şi lupta dintre Yoda şi Count Dooku. Restul ţine de momentul cheie 
- atunci când cu ochii umflaţi de somn şi cu o pâclă în priviri încerci să apeşi pe butonul ală de jos şi nu poţi. 

Apeşi degeaba pentru că imaginea nu s-a uscat, nu e pe freeze, tuşele sunt groase şi din el radiază undele alea care au reuşit să-ţi omoare 
toţi ţânţarii din sufragerie. 
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