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…
Aşadar, iată-te pe marginea prăpastiei distrugerii totale şi nici măcar nu bănuieşti
cât poate fi de frumos. Cât de diferiţi ar fi fost anii mei de adolescenţă dacă cineva
m-ar fi lăsat să distrug!...
Când eram copil, mi-am inhibat toate înclinaţiile artistice, de teama că nu ar fi fost
pe cât de bune mi-aş fi dorit. Renunţam când lucrurile nu ieşeau aşa cum îmi
doream, deoarece aveam aşteptări foarte mari, atât de mari încât nu mă puteam
ridica la nivelul lor. La acea vreme, credeam în standardele pe care le mi le oferea
societatea: munca mea trebuia să fie una „BUNĂ”.
Dar o muncă „BUNĂ” nu e întotdeauna un lucru bun. Şi anii în care am distrus
creativ mi-au dovedit asta. De fapt, atunci când experimentăm şi ne prostim, tocmai
când ne aşteptăm cel mai puţin se întâmplă lucruri interesante. „PROSTEALA” poate
fi sursa marilor idei.
Unii ar putea spune că activităţile din paginile următoare, extrase din cartea
Jurnalul meu trăsnit, sunt destul de grăitoare. E adevărat că unele dintre lucrurile pe
care ţi le cer pot părea ridicol de simple – LA PRIMA VEDERE. Trasarea unor linii în
timp ce eşti în autobuz sau te plimbi, de exemplu. Încearcă, pentru câteva momente,
să te joci cu legea gravitaţiei. Dezechilibrează-te intenţionat. Ce simţi? Îţi doresc să
trăieşti acea senzaţie de zăpăceală, când încerci să faci ceva cu totul ridicol şi
prostesc. Aceste experimente pot provoca dependenţă.
Dar asta e şi una dintre marile probleme cu distrugerea lucrurilor: devii dependent.
Bine, poate nu chiar dependent, dar cu siguranţă te ataşezi. Distrugerea presupune
dezlănţuirea propriului Eu creativ, aparent distructiv şi oarecum instabil, ceva ce nu
ai mai avut şansa să faci până acum. Dacă te abandonezi acestei întreprinderi, te
alegi cu câteva bucăţi de hârtie murdară. Şi asta e un lucru foarte frumos. Pentru că
în ceea ce priveşte distrugerea, călătoria este cea care contează, nu destinaţia. Şi ce
călătorie sprâncenată vei avea!

EŞTI GATA?
BINE.
NE ÎNTÂLNIM ÎN PARTEA URMĂTOARE!

Partenerul tău de distrugere creativă,

CE SPUN PROFESORII DESPRE KERI SMITH
ŞI JURNALUL MEU TRĂSNIT
„Sunt bibliotecară la o şcoală gimnazială şi vreau să folosesc câteva dintre ideile tale cu puştii mei... Eşti în fruntea
listei mele de guru creativi! Cred că dacă îi învăţăm pe copii să gândească creativ,
toate problemele de educaţie se rezolvă de la sine!”
„Am dat peste cartea ta Jurnalul meu trăsnit, m-am îndrăgostit de ea şi am folosit multe idei din ea
în orele cu elevii mei.”
„Jurnalul meu trăsnit are atât de multe piste şi posibilităţi didactice, e plin de activităţi amuzante şi non-tradiţionale.”
„Am dat peste Jurnalul trăsnit acum o săptămână, în timp ce căutam cărţi pentru elevii mei de clasa a VI-a. Mereu sunt
în căutare de materiale didactice creative pe care să le folosesc la clasă. Vreau să-ţi folosesc cartea!”

CE SPUN COPIII ŞI PĂRINŢII LOR DESPRE KERI SMITH
ŞI JURNALUL MEU TRĂSNIT
„M-ai ajutat să-mi deschid ochii spre lumea în care trăim şi m-ai făcut să realizez lucruri pe care nu le-am conştientizat
până acum. M-ai ajutat să-mi descopăr latura creativă, să gândesc, să descopăr şi să învăţ.”
„Sunt un student de 20 de ani. Dacă ar fi să iau cu mine o singură carte pe o insulă pustie, aceasta ar fi Jurnalul
trăsnit.”
„Jurnalul meu trăsnit e bestial! Ori de câte ori mă înfurii, mă descarc completând jurnalul,
în loc să mă răstesc la fratele meu mai mic.”
„Sunt studentă la Arte Plastice şi, uneori, facultatea mi se pare atât de sufocantă, încât mi-e teamă pentru creativitatea
mea şi a colegilor mei... Definiţia pe care ai dat-o creativităţii mă face să vreau să încerc cele mai înspăimântătoare
lucruri.”
„Fiul meu de 20 de ani a luat aseară cartea din bibliotecă şi a citit-o cap-coadă. Ceea ce e fantastic! Fiul meu e dislexic,
citeşte cu greutate şi se plictiseşte repede. A vrut imediat un exemplar pentru el, pe care să-l completeze.”
„Fiul meu de 10 ani m-a întrebat dacă îi cumpăr Jurnalul trăsnit. «Hopa!», am exclamat. «O carte?! E cu baterii?
(Pentru că toate cărţile lui sunt fie electronice, fie cu stickere sau pop-up-uri.) I-am cumpărat cartea şi când am ajuns
acasă, a stat ore întregi şi a găurit paginile, le-a rupt, le-a mâzgălit...”
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Articol preluat din revista americană TIME
18 noiembrie 2014, autor: Katy Steinmetz

Keri Smith, femeia care încearcă
să vă salveze copiii din faţa ecranelor
O artistă conceptuală şi autoare îi
provoacă pe copii să-şi pună
întrebări despre lume şi să aprecieze
fiecare miros, fiecare textură și
mister al ei
La 42 de ani, Keri Smtih încă are un prieten
prin corespondență. O intrigă profund pasajele
secrete și uneori dă cu zarul pentru a hotărî pe
ce parte a străzii să meargă. Toate acestea nu
sunt o surpriză pentru cititorii ei, care au urmat
îndeaproape instrucțiunile din cărțile ei
bestseller precum Jurnalul meu trăsnit (Wreck
This Journal) – un volum care îi pune pe
„utilizatori” să mânjească paginile cu degetele
murdare, să le imprime cu mirosuri și să le
umple cu desene făcute de străini.
Ceea ce poate fanii nu știu însă este că Smith, o
canadiancă îmbujorată, stabilită acum în
Northampton, Massachusets, încearcă, în secret,
să inițieze o mişcare politică prin creațiile sale
fanteziste. „Încerc să-i fac pe copii să fie mai
atenți, să observe lumea reală mai mult și să
pună totul la îndoială”, ne spune ea,
aplecându-se peste un castron de roșii galbene
de pe masa ei din bucătărie.
„Încerc să-i fac pe copii să iasă din casă,
departe de ecrane. În cultura de azi, e nevoie
de cineva care să iasă în față și să spună ca
acesta este un comportament disfuncțional.”
De curând, a apărut cea de-a 12-a ei carte (dacă
putem numi carte ceva ce sfidează constant
noțiunea clasică de carte), Lumea imaginată
de... (The Imaginary World Of...).

© Jefferson Pitcher

Cititorii pot să completeze titlul cu numele lor.
În interior, li se cere să facă o listă cu lucruri
care le plac: materiale, oameni, sunete, culori.
Apoi, Smith îi va ajuta să-și creioneze propriul
univers cu aceste elemente.
Mesajul ei nescris va fi descoperit pe parcurs,
când copiii sau adulții realizează că utopia lor nu
însemnă plimbarea prin mall-uri sau șapte ore pe
zi petrecute în fața canalelor de media.

În Jurnalul meu trăsnit (2007), cea mai
cunoscută carte a sa, vândută în peste 6
milioane de exemplare în toată lumea, cititorii
sunt rugați să smulgă o pagină din carte, să
scrie un mesaj pe ea și să o strecoare în
buzunarul cuiva. În Guerilla Art Kit (2007),
Smith livreză un ghid de omorâre a timpului,
prin plantarea de semnițe, flashmobbing și
grafitti situațional. În Cum să fii un explorator
al lumii în care trăiești (2008), îi încurajează
pe cititori să cutreiere, fără vreo direcție
anume, până pierd noțiunea timpului. În
Manualul accidentelor și greșelilor (2010),
cititori sunt instruiți să îngroape cartea, să facă
totul cu „mâna greșită” timp de o zi și să
creeze dintr-o dezordine existentă una şi mai
mare. În cele mai multe cazuri, fanii fac din
aceste dezastre opere de artă.
Smith e conștientă că este greu să te
abandonezi unei cerințe care te pune să
mănânci bomboane colorate și să faci „picturi”
cu limba, ca într-una dintre cărțile sale, dacă
nu ești un copil lipsit de griji. Când ea era în
gimnaziu și locuia în suburbiile din Toronto,
mama ei a fost diagnosticată cu o tumoră
cerebrală și avea un mariaj nefericit. Certurile
o făceau pe Smith să se ascundă în camera ei și
să deseneze.(...) Prima ei muză pe drumul
succesului a fost un profesor care i-a adus
aminte de consolarea prin artă. Sfătuită de el,
Smith s-a înscris la Colegiul de Artă și Design
din Ontario, un loc unde i s-a „permis să facă
tot ce vrea.”
A doua sursă de inspirație a fost soțul ei, un
muzician exeprimental, care s-a mutat la ferma
ei din orășelul Flesherton, Ontario (700 de
loc.), după ce s-au căsătorit în 2004.(...)
Jeff Pitcher, originar din California, marcat de
nişte zile negre care l-au urmărit aproape
jumătate de an și într-un acces de disperare, șia luat un prieten, și-au pus căștile, au ieșit
afară, în zăpadă, și au început să danseze ca
nebunii pe o muzică pe care o auzeau doar ei.
Acest exercițiu s-a materializat ulterior în
documentarul de scurt-metraj The Winter of
the Dance (Iarna dansului), un studiu asupra
„renunțării la predictibilitate” și reîntoarcerea
la copilărie.

După o vreme, Pitcher a convins-o pe soția sa
să încerce să facă un dans extatic lângă o
stradă aglomerată. „Mi-a schimbat viața”,
spune ea. „Uneori, trebuie să faci şi câte un
lucru incomod; în momentul în care-l duci
la bun sfârşit, te simți mai eliberat ca
niciodată.”
Din acel moment, a apărut obsesia lui Keri
Smith pentru clipa în care o persoană decide să
facă ceva, după o lungă ezitare, – ca, de
exemplu, să plonjeze de pe un ponton în apă
înghețată. Cărțiile sale sunt un fel de manuale
care îi ajută pe cititori să facă acest salt.
Desigur, nu toți îi apreciează creațiile, care de
cele mai multe ori sunt ca un ghimpe în coasta
convenționalului. „Că să devii cine ești, de
fapt, ca om, trebuie să fii dispus să superi
niște oameni.” (...)
În ciuda câtorva detractori, Smith are un grup
de fani loiali și este sufocată de mesaje de
mulțumire de la perfecționiști lecuiți,
învățătoare sau adolescente nefericite care
fuseseră tentate să-și provoace răni, cum
făcuse și ea în adolescenţă. „Reacționează la
ce m-a ajutat pe mine să depăşesc perioada
aceea cumplită,” ne spune ea, şi anume o
combinație între artă și evadarea prin
intermediul cărților. Smith crede cu convingere
în terapia cu cărți (atâta timp cât nu sunt făcute
fix cu acest scop), la fel cum crede în puterea
plimbărilor lungi și în scrierea de citate
inspiraționale pe trotuare, în locul jocurilor pe
calculator.
Felul ei de gândire poate fi greu de livrat
copiilor atrași de stimulările introvertite,
luminoase și animate ale unui iPad, sau
părinților care se chinuie să-și înscrie copiii la
orele de informatică și programare. Totuși, ea
crede că lupta cu tehnologia nu însemnă să fii
pe veci împotriva ei. E conștientă că cei doi
copii ai săi vor avea computere. „Trebuie să
fii în pas cu societatea,” spune ea. „Sper
doar ca ei să-și amintească cum era înainte
de tehnologie, cât de bine era atunci. Pentru
că eu îmi aduc aminte.”

De unde ţi-a venit ideea pentru Jurnalul meu trăsnit?

De fapt, am creat jurnalul pentru mine. Când mi-am început cariera de artist, nu am
fost în stare să concep un jurnal, dar câţiva ani mai târziu, umpleam jurnal după jurnal.
Ce s-a schimbat? Cred că răspunsul a fost acela că, la început, am abordat jurnalul ca o
perfecţionistă, îngrijorată fiind de faptul că voiam să arate bine. Mai târziu însă, după ce
am început să am îndoieli serioase cu privire la metodele mele, am vrut să tratez jurnalul
ca pe un spaţiu în care pot pune orice. Un experiment în adevăratul sens al cuvântului.
Cultura noastră ne învaţă că perfecţiunea este idealul şi că imperfecţiunile sunt mai
puţin dezirabile. De-a lungul timpului, am creat un set de standarde pentru a atinge
perfecţiunea, standarde la care niciunul dintre noi nu se poate ridica. Iar atunci când nu le
atingem, avem remuşcări sau devenim excesiv de critici (ceea ce poate conduce la
depresie). Scopul meu a devenit acela de a pune la îndoială standardele. Sunt ele reale?
Obişnuiam să fiu frustrată atunci când făceam o greşeală sau când un desen nu îmi
ieşea aşa cum voiam. Acum ştiu că asta este o parte firească a procesului de creaţie. Cu
Jurnalul trăsnit, am vrut să văd ce se întâmplă dacă abordez creativitatea din perspectiva
convingerii ca imperfecţiunile nu sunt doar frumoase, ci şi necesare pentru ca munca mea
să devină unică.
Acesta a fost momentul în care a apărut nevoia de a trata totul ca pe un experiment.
Când un copil creează ceva, el tratează totul ca pe o parte a procesului de explorare (nu
ca pe un mijloc de a ajunge la o finalitate). Copiii văd creaţia ca pe o călătorie, ca pe o
experienţă: „Ce-ar fi dacă aş adăuga albastru pe pagina asta?” – în timp ce adulţii pun
valoare pe produsul final.
De-a lungul cercetărilor mele despre arta ţinerii jurnalelor şi despre standarde, am
descoperit ideile lui John Cage, cel care a introdus în opera sa conceptul de
nedeterminare, proces prin care un artist deţine controlul prin alte mijloace (deciziile sunt
luate prin jocurile de noroc, cum ar fi zarurile, I Ching sau altele de acest fel). Am
devenit interesată de acest concept ca modalitate (pentru mine) de a renunţa la controlul
asupra propriei munci.
L-am pus în practică. La început, m-am jucat fără să controlez procesul atât de mult,
am lăsat cerneala să curgă şi să se prelingă pe pagină, am adăugat apă, am scăpat din
mână obiecte pe pagină. Apoi am lăsat munca mea să fie alterată de influenţe externe,
cum ar fi vremea etc. Recent, am utilizat ca metode întâmplarea şi căutarea obiectelor în
jurul meu. Toate aceste exerciţii au fost inserate în Jurnalul meu trăsnit şi continui să le
folosesc zilnic.

Ai vrut dintotdeauna să devii scriitoare?

Din mai multe motive, nu mă consider cu adevărat o scriitoare. Am început ca ilustratoare,
dar acum mă văd mai mult ca o furnizoare de idei. Încă îmi place să demontez lucruri şi să le
prezint în forme noi. Nu îmi place să mă limitez la o singură metodă şi rămân deschisă la tot
felul de metode distincte.

De unde ţi-au venit ideile pentru aceste cărţi?

Aşa cum spunea şi Anaïs Nin, „din noianul vieţii”. Ideile îmi vin atunci când nu mă mai
strofoc să inventez altele noi, îmi vin atunci când mă aştept cel mai puţin.

Ce ţi-ai dori să câştige oamenii din experienţa
Jurnalului meu trăsnit?

Cred că frumuseţea Jurnalului trăsnit constă în aceea că face oamenii să pună suflet şi,
astfel, sfârşesc prin a crea ceva care le reflectă propria experienţă. Sper că vor resimţi o
senzaţie de eliberare în timpul procesului de distrugere creativă, ceea ce, adeseori, poate
conduce la un pic de zăpăceală. Atunci când vrei să încerci lucruri noi, chiar la un nivel redus,
în cele din urmă, procesul se va transmite lucrurilor mai complicate din viaţa noastră de zi cu
zi. Distrugerea ne poate ajuta să săpăm mai adânc în propria conştiinţă, dacă îi permitem.
De cele mai multe ori, paginile de care ne este cel mai teamă să le completăm ne scot la
iveală propriile temeri. De exemplu, mulţi oameni sunt foarte pricepuţi la paginile care
presupun adăugarea unor lucruri („Colectează stickere de pe fructe aici”), dar tind să evite
paginile care propun eliminarea unor elemente („Găureşte această pagină” sau „Pierde această
pagină”). O metodă nu e mai bună decât cealaltă, dar e interesant să observi ce pagini nu-ţi
plac sau ce pagini eviţi tot timpul.

Care este activitatea ta preferată din carte?
Activitatea mea preferată este una din ediţia extinsă a Jurnalului: „Ascunde această pagină în
grădina vecinului tău”, deoarece transformă distrugerea într-o operaţiune secretă. Îmi place şi
„Scapă jurnalul pe jos”, deoarece şansele ca distrugerea să fie totală sunt foarte mari.

Ce te-a surprins cel mai mult la crearea Jurnalului
meu trăsnit?
Reacţia publicului la acest jurnal şi distribuirea paginilor! Jurnalul a fost conceput ca un
proiect personal, ceva ce poţi face de unul singur, pentru tine. Am fost surprinsă când o mulţime
de oameni au început să distribuie paginile pe site-uri de reţele sociale (Flickr, Facebook,
Twitter), împărtăşindu-le celorlalţi. Asta i-a ajutat să depăşească perfecţionismul. Jurnalul meu
trăsnit a început să aibă o viaţă a sa, în afara „rolului” său de carte. Acum, este o conversaţie,
parte a unei călătorii, un experiment, o provocare personală, o provocare împărtăşită, un secret, o
modalitate de a schimba viaţa de zi cu zi.

Care este cel mai bun sfat creativ pe care l-ai
dat?
Fă ceva diferit. Inconştientul lucrează mereu pentru tine şi îţi poate oferi ceva nou atunci
când eşti concentrat pe altceva.
Mersul pe jos este bun în acest scop. Profesoara mea de istorie din clasa a XII-a (cu care
încă mai ţin legătura) m-a îndemnat să fac o plimbare lungă, de peste o oră, pentru a-mi lăsa
ideile să curgă, să încetez să gândesc. Recent, am transcris un citat din autoarea Annie Proulx:
„Mersul induce o stare aproape hipnotică şi asta te ajută să-ţi eliberezi mintea, ceea ce
facilitează şi încurajează explorarea celor mai ciudate şi improbabile posibilităţi şi conexiuni”.
De asemenea, consider că amânarea este foarte eficientă. Tocmai atunci când ar trebui să
muncesc la un proiect, îmi vin cele mai bune idei pentru alte proiecte.

Întrebări pentru discuţii cu copilul
Întrebări generale...
Ce înseamnă să creezi ceva?
Ce lucruri ai creat în trecut?
Ce înseamnă să distrugi ceva?
Care ar fi câteva definiţii ale cuvântului a „distruge”?
Care ar fi câteva sinonime ale cuvântului a „distruge”?
Ce lucruri ai distrus mai de mult?
Îţi este mai uşor să creezi decât să distrugi? De ce?
Crezi că distrugerea şi creaţia ar putea fi acelaşi lucru? Cum e posibil?

Procesul creativ...
Care sunt proprietăţile unei pagini albe sau a unei pânze albe?
La ce te gândeşti când vezi o pagină sau o pânză albă? Eşti nerăbdător? Speriat
sau intimidat? Plictisit? Indiferent? De ce?
Ce te inspiră?
Ce este o pană de inspiraţie? Cum o depăşeşti?
Ideea de a distruge ceva te poate ajuta când ai o pană de inspiraţie? Cum anume?
Ce este o cercetare? Cum o abordezi?
Ideea de a distruge ceva te poate ajuta la cercetare? Cum anume?
Ce este un jurnal?
Prin ce se aseamănă sau se diferenţiază această carte de jurnalul tău?

Dacă ai cartea...
În Jurnalul meu trăsnit, găsim o listă cu tot ce avem nevoie, în care sunt menţionate
inclusiv „neprevăzutul” şi „spontaneitatea”. Ce sunt „neprevăzutul” şi
„spontaneitatea”? De ce crezi că ai avea nevoie de ele pentru a distruge o carte?
Există o propoziţie în Jurnalul meu trăsnit care spune „a crea înseamnă a
distruge”. Ce crezi că înseamnă?
Jurnalul meu trăsnit este „dedicat perfecţioniştilor din întreaga lume”.
Ce este un perfecţionist? Tu eşti un perfecţionist? De ce i-ar plăcea sau displăcea
unui profesionist activităţile din această carte?
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