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C e ar putea avea în comun însorita 
Praça do Rossio din Lisabona, 
bulevardul mărginit de orhidee 
Orchard Road din Singapore, 

curtea cazinoului Red Rock din Las Vegas 
şi grădina muzeului de artă din New 
Orleans? Dacă un cartograf ar marca pe o 
hartă a lumii toate aceste locații, respecta-
rea adevărului istoric i-ar impune să folo-
sească, în loc de piuneze sau stegulețe colo-
rate, nişte��� inimioare roşii� Sau, chiar mai 
bine, să scrie pur şi simplu „LOVE“ în drep-
tul fiecăreia dintre aceste locuri� Ierusalim, 
New York, Milano, Bangkok, Indianapolis, 
Philadelphia, Florida, Vancouver, Taipei, 
Shanghai şi chiar şi Bishkek din Kirghiztan 
se numără printre cele peste treizeci de 
oraşe din lume care dețin într-una dintre 
piețele centrale o variantă a celei mai celebre 
sculpturi pop-art din lume: „Love“, creată 
de Robert Indiana� 

Cele patru litere din oțel de aproape doi 
metri înălțime, vopsite în roşu aprins (cu 
verde şi albastru pe interior), au devenit un 
adevărat simbol urban, apreciat în egală 
măsură de turiştii care se fotografiază în 
spațiul gol de lângă litera „V“, de localnicii 
care-şi beau cafeaua rezemați de litera „E“ 
şi, în cele din urmă, de îndrăgostiții care 
privesc cu coada ochiului şi cu un zâmbet 
discret întreg cuvântul în ansamblul său� 
Un lucru este cert: imaginea celor patru 
litere de culoare roşu aprins nu te lasă indi-
ferent, oricât de posomorâtă îţi este ziua sau 
dispoziția� Prezența literelor în atâtea locuri 
din lume contribuie, în cele din urmă, la o 
stranie senzație de „acasă“� Chiar dacă 
păşeşti pentru prima oară într-un anumit 
loc, la vederea sculpturii lui Indiana, Tokyo, 
Florida, Indianapolis sau Bangkok devin, 
brusc, mult mai familiare� 

LOVE, AHAVA ȘI OBAMA. Primul 
„LOVE“ pe care l-am zărit vreodată - în 
fața pe-atunci celei mai înalte clădiri din 
lume, Taipei 101 din Taiwan - semăna 
cu o jucărie strălucitoare uitată într-un 
parc de zgârie-nori� În Lisabona, colorat 
în negru de această dată, LOVE absorbea 
toată lumina reflectată de clădirile scunde, 
acoperite cu faianță colorată, din jurul 

Harta pop-
art a lumii

Valentine’s Day vine zilnic pe 6thAvenue din NY, în Hong 
Kong sau în Shinjuku, Tokyo. Nu este meritul lui Cupidon, 
ci al sculpturilor lui Robert Indiana. De Diana-Florina Cosmin
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