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AscultAm deseori Backseat 
Driver lA rAdioul vecinilor 
de birou fără să ştiu cine 
cântă piesA... probAbil o trupă 
străină, îmi spuneAm... dAr 
m-Am înşelAt. de curând Am 
AscultAt pentru primA oAră 
Albumul Panikon Al trupei 
clujene Grimus. considerAm 
că erA primul contAct cu 
muzicA lor, dAr Am descoperit 
piese cAre îmi erAu fAmiliAre. 
Backseat Driver este unA 
dintre ele. de ioAnA lovin

GRIMUSGRIMUS GRIMUS
o lume paralelă numită De pe site-ul oficial grimus.ro am aflat că „Bogdan nu sea-

mănă cu Vali cu Tamás cu Cristi cu Titus cu Lehel./Vali nu sea-
mănă cu Tamás cu Cristi cu Titus cu Lehel cu Bogdan./Cristi nu 
seamănă cu Lehel cu Bogdan cu Tamás cu Vali cu Titus./Lehel 
nu seamănă cu Bogdan cu Tamás cu Vali cu Titus cu Cristi./
Tamás nu seamănă cu Titus cu Bogdan cu Vali cu Lehel cu Cris-
ti./Titus nu seamănă cu Cristi cu Bogdan cu Vali cu Tamás cu 
Lehel.” Dar hai să vedem, prin ochii lui Vali, cum este fiecare... 
inclusiv Vali!

„Bogdan e perseverent, oportunist, direct, 
organizat, n-a fumat în viaţa lui, doarme mult, 
când îşi cumpără lucruri noi îi place să doarmă 
cu ele. Cristi e medic, nu de mult timp căsătorit, 
balanţa boem-realism înclină clar în cazul său 
spre realism, cine îl cunoaşte poate să confirme 
faptul că, dacă îl prinzi în anumite faze, e unul 
dintre cei mai amuzanţi oameni din Europa. 
Lehel e foarte greu de descris; cel mai bine l-ar 
caracteriza prezenţa unui pian pe o pistă de For-
mula 1, pian la care el ar interpreta lucrări din 
creaţia marilor compozitori clasici, în timp ce 
bolizii ar trece milimetric pe lângă el cu sute de 
kilometri la oră, evitând în ultima clipă coliziu-
nea. Tamás e singurul dintre noi care a alergat 
dezbrăcat pe holul unui hotel, ajungând până 
la recepţie unde a întrebat ceva total nesemnifi-
cativ, fapt ce a dus la bulbucarea ochilor recep-
ţionerei. Tot el a fost foarte mirat când a aflat că 
trebuie să stingă ţigara înainte de a se urca în 
maşina de poliţie. Oricum, nu trebuie să vă fa-
ceţi o impresie greşită. Nu s-ar fi întâmplat nimic 
fără participarea a  ceea ce unii numesc «that 
old buzzer Johnny Walker». Titus e inventatorul 
multor cuvinte de gen «flosforescent», pe care 
le folosim când stăm la coada la pâine sau la bu-
telii ca să nu ne înţeleagă nimeni. În felul acesta 
ne putem spune secrete şi în marile aglomeraţii 
urbane. Vali e oglinda spartă, e scurgerea de gaz 
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dintr-o cameră unde urmează să se aprindă becul, e 
doza greşită de tranchilizant, e virusul rabic din vul-
pea care intră binevoitoare în curtea şcolii şi se lasă 
mângâiată de toţi copiii, e ca doi siamezi lipiţi perfect, 
fără cusur.”

Bogdan Mezofi - voce, Cristi Csapo – chitară, Lehel 
Kiss – clape, Tamás Adorjáni – tobe, Titus Vădan – bas şi 
Vali Rauca - chitară... Ei sunt cei şase Grimus care atunci 
când cântă te invită într-o lume paralelă. Pășeşti curi-
oasă, o explorezi, iar când te întorci, iei cu tine o parte 
din acea lume. În articole de specialitate, pe bloguri 
personale sau în comentariile utilizatorilor YouTube, îi 
găseşti deseori asemănaţi cu diferite trupe: de la The 
Cure, Depeche Mode sau INXS până la The Killers. E 
ceva obişnuit ca atunci când o trupă românească se 
face remarcată, să apară şi comparaţiile cu cele străine. 
Pe membrii trupei nu-i deranjează aceste comparaţii, 
ba dimpotrivă, îi flatează, atâta timp cât este vorba 
despre artişti pe care îi apreciază la rândul lor. „Lumea 
are nevoie de conexiuni sinaptice şi acest lucru e vala-
bil nu numai în muzică. Dacă am fi comparaţi cu trupe 
proaste sau care cântă muzică proastă, am începe să 
vedem în asta o problemă.” spune Vali. 

Drumul spre Panikon...  
şi de la Panikon mai departe

Trupa clujeană există din 2005. Chiar dacă între 
timp unii membri s-au schimbat, Vali consideră că: 
„Nucleul trupei nu a plecat niciodată, de la înfiinţa-
rea Grimus şi până azi. Datorită acestui fapt ne-a fost 

relativ uşor să trecem peste schimbări de membri, 
să aducem şi să integrăm noi instrumentişti, să ne 
facem noi prieteni.” 

Lansarea “Panikon”, în toamna anului trecut, 
a fost precedată de multe provocări printre care: 
„Drumurile nenumărate la Bucureşti unde l-am 
înregistrat, foarte multe ore de muncă şi atenţie 
concentrată, nopţi pierdute, stres. Dar îmi amintesc 
perfect momentul când am avut în mână primul cd 
cu albumul gata. De la Bucureşti am plecat direct la 
mare unde aveam un concert, iar audiţia în maşină, 
pe autostrada Soarelui, a primului nostru album, în 
sfârşit terminat, ne-a dat o stare prin care am simţit 
că a meritat  tot efortul : «All was Violent All was Bri-
ght».” îşi aminteşte Vali.

De fiecare dată când ascult albumul, sfârşesc 
prin a da click obsesiv pe unele piese şi le ascult... 
din nou... şi din nou. Acum câteva zile, obsesia trecea 
de la Political Animal la Mild Disease şi apoi la Time to 
be good friends. Astăzi, mă simt mai degrabă: Confu-
sed Backseat Driver with Different Colour Shoes. Chiar 
dacă pare o expresie care m-ar putea descrie une-
ori, e vorba de fapt de titlurile a trei piese: Confused, 
Backseat Driver, Different Colour Shoes. Pentru mine, 
versurile sunt importante atunci când mă îndrăgos-
tesc de o piesă. Vali ştie să aleagă din mulţimea de 
cuvinte pe cele mai potrivite. Apoi, le pune unul 
lângă altul, ca pe piesele unui puzzle care se îmbină 
perfect, şi compune poezii pe ritmuri muzicale.  

“Panikon” conţine 12 piese cântate în exact 44 
de minute şi 55 de secunde. Versurile de pe album 
sunt în limba engleză, dar Grimus are şi piese în lim-

ba română: „Am ales să facem un prim album doar în 
engleză, pentru că am vrut să conţină doar piesele 
cele mai dragi nouă. Avem şi piese în limba română 
şi continuăm să compunem şi piese în limba româ-
nă. În viitor le vom şi înregistra probabil.” Albumul 
“Panikon” reprezintă pentru ei dovada că încearcă 
să trăiască, să gândească, să râdă altfel... Dar oare e 
greu să fii altfel? „Nu e o alegere să fii altfel. Ori eşti ori 
nu eşti. Şi e într-adevăr greu să fii altfel. Asta ne-a de-
terminat să încercăm să construim o lume paralelă 
numită Grimus, în care nimic nu funcţionează după 
reguli ierarhice sau de concurenţă. Nu vrem să fim 
adulţi. Niciodată nu vom fi.” este de părere Vali.

Prin muzica lor, cei de la Grimus îşi doresc să 
transmită mai mult decât un mesaj. Ei vor să creeze 
„o stare de suspendare, de regăsire, de confort, prin 
acceptarea propriilor slăbiciuni ca parte din ceea ce 
ne defineşte ca oameni. E copleşitor să ne gândim 
cât de fragili suntem de fapt.” Despre stilul lor, con-
sideră că „nu e un punct staţionar. Piesele noi aduc 
o altă atmosferă decât cele de pe primul album «Pa-
nikon» din 2008. Nu ne plac încadrările şi nu ştim să 
le facem. Sunt oameni care se ocupă în fiecare zi de 
asta, scriind recenzii, bloguri, etc etc.” Nu o să încerc 
să-i încadrez nici eu. Dar dacă vrei o recenzie de spe-
cialitate, îţi recomand articolul lui Mihai Plămădeală 
despre “Panikon” pe muzicisifaze.com. Eu prefer să 
merg mai departe în acea stare de suspendare. 

Descrierea a ceea ce înseamnă pentru ei un con-
cert reuşit pare să fie descrierea unui colţişor din acea 
lume paralelă pe care albumul “Panikon” reuşeşte să o 
construiască: „Un concert despre care nu ştim când a 

început şi când s-a terminat, un public deschis, care 
nu a venit la concert ca la muzeu, doar pentru a scrie 
pe bloguri că vocalul a avut ciorapi de culori diferite, 
un sunetist bun, o locaţie decentă şi o scenă care să 
nu ne îngrădească mişcările.”

De curând, membrii Grimus au filmat un nou 
videoclip, care acum când scriu articolul, este la 
montaj. „Povestea lui e cam aşa – spune Vali – Tudor 
Giurgiu a văzut câteva secvenţe cu noi la emisiunea 
lui Andi Moisescu de la Pro TV şi a căutat albumul, iar 
după ce l-a ascultat ne-a contactat şi, spre surprin-
derea noastră, s-a oferit să ne facă un videoclip.” Cele 
13 ore de filmare au fost obositoare şi distractive, în 
acelaşi timp. Totul s-a petrecut într-o fostă fabrică de 
pensule din Cluj (Perom), aflată în renovare pentru 
a deveni spaţiu de ateliere şi galerii de artă, iar ves-
timentaţia din clip a fost asigurată de brandul avan-
gardist Rozalb de Mura. Filmările nu au fost lipsite de 
mici accidente, dar, până la urmă, totul s-a terminat 
cu bine şi Grimus abia aşteaptă să vadă clipul în for-
ma finală.

De la concertelele internaţionale, „în special cel 
din Londra”- menţionează Vali la primul album care 
a fost votat de unele publicaţii de specialitate drept 
albumul anului din România, de la locurile I din to-
purile radiourilor la Premiul de Excelenţă Clujeană 
din partea Radio Guerrilla şi până la colaborarea cu 
regizorul Tudor Giurgiu pentru videoclipul piesei „ In 
a Glimpse”, artiştii Grimus au o mulţime de motive 
care să-i încurajeze să creadă în visul lor: “Cred că cel 
mai important vis de-al nostru e să putem să facem 
asta toată viaţa.” 


