
Apelul   26   Aprilie 
Pentru o revoluţie artistică, intelectuală, ştiinţifică şi socială 
împotriva demersurilor continue de contaminare radioactivă a 
planetei 
Informaţii PRELIMINARE 
Acest apel nu este emis de un partid politic, un sindicat, un grup de presiune, un colectiv, etc. 
Apelul a fost lansat în orginal de o companie de teatru francez, care, în ultimii 16 ani, și-a 
dedicat 50% din activitățile sale artistice legăturilor dintre artă și contaminarea radioactivă.  

Viitorul planetei, un viitor contaminat de radioactivitate, 
nu este o simplă posibilitate, ci o realitate, pe care doar 
noi putem să o oprim. Alternativa este de a continua cu 
treburile noastre şi să ne pregătim pentru multe alte 
accidente prognozate de către statistică.  

26 aprilie 1986, dezastrul de la Cernobâl și  
accidentul de la Fukushima din 11 martie 2011 au 
rămas în istorie. Două dezastre nucleare care 
continuă să traumatizaze populația. 

Aceste dezastre, la fel ca accidentele care se 
prefigurează, au caracteristica distinctă de a avea o 
dată de începere, dar nu şi o dată de sfârșit. 
Efectele lor nu se vor opri după câteva sute sau 
eventual mii de ani de viaţă (sau "semi-viață", cum 
se spune) a radionuclizilor care au fost împrăştiaţi 
în atmosferă, oceane și sol! 

Noi credem că fiecare cetățean informat şi-ar dori să 
prevină acest viitor contaminat, dar nu știe cum să 
o facă. Este adevărat că până în prezent, nu am 
putut să oprim această cursă lentă spre 
contaminarea radioactivă a întregii planete!  

Cu cât trece timpul, cu atât mai tangibil devine 
sentimentul că alunecăm spre o "iarnă nucleară". 
Nicio activitate democratică sau birocratică, nici un 

tribunal, nici o universitate, nimeni nu a fost în stare să oprească “nebunia prometeică a 
nuclearocraților". Nimic nu pare să-i neliniştească. Nici accidentele majore. Nici amenințarea 
războiului nuclear. Nici pierderile financiare astronomice. Nici programele de construcție care 
continuă să se târască. Nici stocarea deșeurilor. Nici măcar studiile științifice care combat 
pretențiile lor categorice! 

În aceste condiții, ce este de făcut ? 

 

 

 26 aprilie 2006, teatrul joacă în fața centralei 
nucleare de la Cernobyl. Foto: Véronique Boutroux 



APELUL 
Este timpul ca indivizii timpului nostru, cei care sunt luminaţi și conştienţi de iminența unui 

nou dezastru nuclear, atât civil cât și 
militar, să aibă curajul să se ridice !! 

11 martie va fi ziua de comemorare de la 
dezastrul de la Fukushima şi pe 26 aprilie 
se vor împlini de la dezastrul de la 
Cernobâl.  

Peste tot în lume, aceste date vor fi 
comemorate. Nu e acceptabil ca lobby-ul 
nuclear să decidă ce să credem, ce să se 
răspândim, ceea ce să spunem și ce să 
scriem! 

Începând de astăzi, noi: artiştii, jurnaliștii, 
profesorii, fotografii, muzicienii, actorii, 
bibliotecarii, artiștii de stradă, oamenii de 
știință, dansatorii, cercetătorii, regizorii de 

film documentar, factorii de decizie, acrobaţii, poeții, directorii de cinema sau teatre, 
organizatorii de festivaluri, politicienii, activiștii și cetățenii îngrijoraţi, vom începe să lucrăm 
pentru a porni insurecția conștiințelor împotriva viitorului contaminat. Vom crea, vom produce 
sau vom susţine lecturi publice, seminarii, întruniri academice, spectacole, conferințe, 
expoziții, proiecții, dansuri, carnavaluri etc. 

Între 11 martie și 26 aprilie, timp de șapte săptămâni, vom pune în scenă texte, altele vor fi 
citite simultan în locații diferite, vom proiecta filme, vom expune fotografii, vom organiza 
dezbateri și seminarii în amfiteatre universitare, școli și biblioteci, primării, sau hale 
industriale pustii! 

O revoluţie a artiștilor, a intelectualilor și oamenilor de știință să convingă cetățenii să prevină un viitor 
contaminat şi mai mult de radioactivitate. Să prospere o mie de spectacole, cărți, poze sau picturi, 
spectacole de balet, concerte, reportaje, seminarii academice, carnavaluri, poezii, expoziții și cercetări! 

P.S. Acest apel vine acum, pentru ca toată lumea să fie în măsură să se gândească, să 
citească, să comunice şi să găsească sprijin, fonduri, forumuri, locuri de expoziţii şi 
reprezentanţii.  

 

Brut de Beton se oferă să coordoneze acest apel. 

 

Ne puteţi contacta la: brut-de-beton@orange.fr - Bruno Boussagol 

Telefon fix (00 33) (0) 4 63 31 50 12 -  André Larivière 

site-ul http://www.brut-de-beton.net pentru a vedea programul evenimentelor  

 

 

 

 

                                     
 

mailto:brut-de-beton@orange.fr


ANGAJAMENT 

 

Doresc să semnez acest apel 

 

Nume:                                                                                Prenume: 

 

 

Numele grupului, companiei sau asociației (dacă este cazul): 

 

 

 

Adresă de email:                                                              Numărul de telefon: 

 

 

 

Aș dori să iau parte cu următorul eveniment: 

 

 

 

 

Vă rugăm să oferiți o descriere detaliată a evenimentului propus: 

 

 

 

 

Data și ora (între 11 martie și 26 aprilie): 

 

 

 

Locația exactă (țară, oraș, loc sau teatru / sală): 

 

 

 



Persoană de contact cu privire la acest eveniment, cu detaliile lor (adresa de email și 
numărul de telefon): 


