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Aspirafliile celor care ar vrea sæ izoleze arta de lumea socialæ sînt asemænætoare cu cele ale porumbelului lui
Kant ce-øi imagina cæ, o datæ scæpat de forfla de frecare a aerului, ar putea zbura cu mult mai liber. Dacæ istoria ultimilor cincizeci de ani ai artei ne învaflæ ceva, atunci cu siguranflæ cæ ea ne spune cæ o artæ detaøatæ de
lumea socialæ e liberæ sæ meargæ unde vrea, numai cæ nu are unde sæ meargæ. (Victor Burgin)
The aspirations of those who would isolate art from the social world are analogous to those of Kant’s dove which dreamed of how much
freer its flight could be if only were released from the resistance of the air. If we are to learn any lesson from the history of the past
fifty years of art, it is surely that an art unattached to the social world is free to go anywhere but that it has nowhere to go. (Victor Burgin)
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Activitatea artisticæ constituie un joc ale cærui forme, modalitæfli øi funcflii evolueazæ în funcflie de epoci øi contexte sociale,
øi nu o esenflæ imuabilæ. Sarcina unei critici constæ în a o studia la prezent. Un anumit aspect al programului modernitæflii s-a încheiat pur øi simplu (øi nu spiritul care l-a animat, sæ insistæm pe asta în aceste vremuri mic-burgheze).
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prezentul ruøinos decît ceea ce cultura lor tradiflionalistæ i-a învæflat sæ deteste în arta de ieri. În vederea inventærii
de instrumente mai eficiente øi de puncte de vedere mai juste, se cuvine sæ înflelegem transformærile care se opereazæ
astæzi în cîmpul social, sæ surprindem ceea ce s-a schimbat deja øi ceea ce continuæ sæ se preschimbe. În ce fel se
pot înflelege comportamentele artistice manifestate de expozifliile din anii ’90 øi modurile de gîndire care le animæ,
dacæ nu plecæm de la aceeaøi situaflie ca artiøtii?
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Practicile artistice contemporane øi proiectul lor cultural
Modernitatea politicæ, næscutæ o datæ cu Luminile, se baza pe voinfla de emancipare a indivizilor øi a popoarelor: progresul tehnicilor øi al libertæflilor, regresul ignoranflei, îmbunætæflirea condifliilor de muncæ trebuiau sæ elibereze umanitatea øi sæ permitæ instaurarea unei societæfli mai bune. Dar existæ mai multe versiuni ale modernitæflii. Secolul al XX-lea
a fost astfel scena unei lupte între trei viziuni despre lume: o concepflie raflionalistæ modernistæ provenind din secolul al XVIII-lea, o filosofie a spontaneitæflii øi a eliberærii prin iraflional (dada, suprarealismul, situaflioniøtii), care s-au
opus amîndouæ forflelor autoritare sau utilitariste dornice sæ formateze relafliile umane øi sæ aserveascæ indivizii. În
loc sæ conducæ la emanciparea speratæ, progresul tehnicilor øi al „Rafliunii“ a permis, printr-o raflionalizare generalæ
a procesului de producflie, exploatarea Sudului planetei, înlocuirea oarbæ a muncii omeneøti cu cea a maøinilor, precum øi instaurarea unor tehnici de aservire din ce în ce mai sofisticate. Proiectului de emancipare modernæ i s-au
substituit nenumærate forme de melancolie.
Dacæ avangardele acestui secol, de la dadaism la Internaflionala situaflionistæ, s-au înscris în moøtenirea acestui proiect
(schimbarea culturii, a mentalitæflilor, a condifliilor de viaflæ individualæ øi socialæ), nu trebuie sæ uitæm cæ acesta le preexista øi cæ se deosebeøte de proiectul lor în numeroase puncte. Cæci modernitatea nu se reduce la o teleologie raflionalistæ, øi nici la un mesianism politic. Se poate oare denigra voinfla de a îmbunætæfli condifliile de viaflæ øi de muncæ,
sub pretextul eøecului tentativelor sale concrete de realizare – grevate de ideologii totalitare sau de viziuni naive despre
istorie? Ceea ce se numea avangardæ s-a dezvoltat, desigur, pornind de la „baia“ ideologicæ pe care o oferea raflionalismul modern; dar el se reconstituie de-acum plecînd de la cu totul alte presupoziflii filosofice, culturale øi sociale.
Este limpede cæ arta de azi continuæ aceastæ luptæ, propunînd modele perceptive, experimentale, critice, participative, mergînd în direcflia indicatæ de filosofii Luminilor, de Proudhon, de Marx, de dadaiøti sau de Mondrian. Dacæ
opinia comunæ are dificultæfli în a recunoaøte legitimitatea sau interesul acestor experienfle, este pentru cæ ele nu se
mai înfæfliøeazæ ca fenomenele antemergætoare ale unei evoluflii istorice ineluctabile: dimpotrivæ, ele apar ca fragmentare,
izolate, libere de vreo viziune globalæ despre lume care sæ le împoværeze cu toatæ greutatea unei ideologii.
Nu modernitatea e moartæ, ci versiunea sa idealistæ øi teleologicæ.
Lupta pentru modernitate se efectueazæ în aceiaøi termeni ca ieri, cu diferenfla cæ avangarda a încetat sæ patruleze
ca un cercetaø, trupa imobilizîndu-se, temætoare, în jurul bivuacului de certitudini. Arta trebuia sæ pregæteascæ sau
sæ anunfle o lume viitoare: ea modelizeazæ astæzi universuri posibile.
Artiøtii care îøi înscriu practicile în siajul modernitæflii istorice nu au drept ambiflie sæ-i repete nici formele, nici postulatele, cu atît mai puflin sæ atribuie artei aceleaøi funcflii ca øi ea. Sarcina lor se înrudeøte cu cea pe care Jean-François
Lyotard o atribuia arhitecturii postmoderne, care „se vede condamnatæ sæ dea naøtere la mici modificæri într-un spafliu
pe care-l moøteneøte de la modernitate øi sæ abandoneze o reconstrucflie globalæ a spafliului locuit de cætre umanitate“.1 Lyotard pare, de altfel, sæ deplîngæ cu jumætate de guræ aceastæ stare de fapt: el o defineøte în mod negativ,

1. Jean-François Lyotard, Postmodernul pe înflelesul copiilor, Cluj, Apostrof, 1997, pp. 71–72.
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prin utilizarea cuvîntului „condamnatæ“. Øi dacæ, dimpotrivæ, aceastæ „condamnare“ ar constitui øansa istoricæ pornind
de la care au putut sæ se dezvolte, de zeci de ani încoace, majoritatea lumilor artistice pe care le cunoaøtem? Aceastæ
„øansæ“ se exprimæ în pufline cuvinte: a învæfla sæ locuieøti mai bine lumea, în loc de-a cæuta s-o construieøti dupæ o
idee preconceputæ a evolufliei istorice. În alfli termeni, operele nu-øi mai propun sæ formeze realitæfli imaginare sau
utopice, ci sæ constituie moduri de existenflæ sau modele de acfliune în interiorul realului existent, oricare ar fi scara
aleasæ de artist. Althusser spunea cæ luæm întotdeauna trenul lumii din mers; Deleuze, cæ „iarba creøte la mijloc“, øi
nu jos sau sus: artistul locuieøte împrejurærile pe care prezentul i le oferæ, pentru a transforma contextul vieflii sale
(raportul sæu cu lumea sensibilæ sau conceptualæ) într-un univers durabil. El ia lumea din mers: este un locatar al culturii, pentru a relua expresia lui Michel de Certeau.2 Modernitatea se prelungeøte astæzi în practicile de bricolaj øi
de reciclare a datului cultural, în invenflia cotidianului øi în rînduirea timpului trecut, care nu sînt obiecte mai puflin
demne de atenflie øi de studiu decît utopiile mesianiste sau „noutæflile“ formale care o caracterizau ieri. Nimic mai
absurd decît a afirma cæ arta contemporanæ nu desfæøoaræ nici un proiect cultural sau politic øi cæ aspectele sale subversive nu se întemeiazæ pe nici un sol teoretic: proiectul sæu, care priveøte atît condifliile de muncæ øi de producere a obiectelor culturale, cît øi formele mutante ale vieflii în societate, va apærea totuøi ca insipid spiritelor formate
în tiparul darwinismului cultural sau amatorilor de „centralism democratic“ intelectual. Iatæ cæ a venit vremea, pentru a relua o expresie a lui Maurizio Cattelan, unei „dolce utopia“…
Opera de artæ ca interstifliu social
Posibilitatea unei arte relaflionale (o artæ luînd ca orizont teoretic mai degrabæ sfera interacfliunilor umane øi contextul sæu social decît afirmarea unui spafliu simbolic autonom øi privat) stæ mærturie pentru o bulversare radicalæ a
obiectivelor estetice, culturale øi politice puse în joc de cætre arta modernæ. Pentru a-i schifla o sociologie, aceastæ
evoluflie provine esenflialmente din naøterea unei culturi urbane mondiale øi din extinderea acestui model citadin
la cvasitotalitatea fenomenelor culturale. Urbanizarea generalizatæ, care ia avînt la sfîrøitul Celui de-al Doilea Ræzboi
Mondial, a îngæduit o extraordinaræ creøtere a schimburilor sociale, precum øi o mobilitate sporitæ a indivizilor (prin
dezvoltarea reflelelor øi a drumurilor, a telecomunicafliilor øi a deschiderii progresive a siturilor izolate, care se însofleøte
îndeaproape de cea a mentalitæflilor). Datoritæ dimensiunilor reduse ale spafliilor locuibile în acest univers urban, asistæm
în paralel la o reducere de scaræ a mobilelor øi a obiectelor, care se orienteazæ cætre o mai mare maniabilitate: dacæ
opera de artæ a putut multæ vreme sæ se prezinte drept lux seniorial în acest context citadin (dimensiunile operei,
dar øi cele ale apartamentului servind la a distinge proprietarul lor de un om de rînd), evoluflia funcfliei operelor øi
a modului lor de prezentare dæ seama de o urbanizare crescîndæ a experienflei artistice. Ceea ce se præbuøeøte sub
ochii noøtri nu este altceva decît aceastæ concepflie fals aristocraticæ a dispunerii operelor de artæ, legatæ de sentimentul de-a dobîndi un teritoriu. În alfli termeni, nu mai putem considera opera contemporanæ drept un spafliu de
parcurs („turul proprietarului“ se înrudeøte cu cel al colecflionarului). Ea se înfæfliøeazæ de acum ca o duratæ de resimflit, ca o deschidere cætre discuflia nelimitatæ. Oraøul a permis øi a generalizat experienfla proximitæflii: ea este simbolul tangibil øi cadrul istoric al stærii de societate, aceastæ „stare de întîlnire impusæ oamenilor“, dupæ expresia lui
Althusser3, în opoziflie cu jungla deasæ øi „færæ istorii“ care era starea de naturæ dupæ Jean-Jacques Rousseau, junglæ
împiedicînd orice întîlnire durabilæ. Acest regim de întîlnire intensiv, o datæ ridicat la puterea unei reguli absolute de
civilizaflie, a sfîrøit prin a produce practici artistice în corespondenflæ: adicæ o formæ de artæ care are ca substrat intersubiectivitatea øi care ia ca temæ centralæ faptul-de-a-fi-împreunæ, „întîlnirea“ între privitor øi tablou, elaborarea colectivæ a sensului. Sæ læsæm deoparte problema istoricitæflii acestui fenomen: arta a fost întotdeauna relaflionalæ øi în grade
diverse, adicæ factor de socialitate øi fondator de dialog. Una din virtualitæflile imaginii este puterea sa de relaflionare
[reliance], pentru a relua termenul lui Michel Maffesoli: drapele, sigle, embleme, semne produc empatie øi îngæduie împærtæøirea, genereazæ legæturæ [lien].4 Arta (practicile derivate din pictura øi din sculptura care se manifestæ
sub forma unei expoziflii) se dovedeøte deosebit de propice exprimærii acestei civilizaflii a proximitæflii, cæci ea restrînge
spafliul relafliilor, spre deosebire de televiziune sau de literaturæ, care trimit fiecare la spafliul sæu de consum privat,
spre deosebire øi de teatru øi cinema, care regrupeazæ mici colectivitæfli în fafla unor imagini univoce: într-adevær,
nu se comenteazæ în direct ceea ce se vede (timpul discufliei este deplasat pentru dupæ spectacol). Invers, în timpul unei expoziflii, chiar dacæ e vorba de forme inerte, se stabileøte posibilitatea unei discuflii imediate, în cele douæ
sensuri ale termenului: percep, comentez, mæ deplasez într-unul øi acelaøi spafliu-timp. Arta este locul de producere a unei socialitæfli specifice: ræmîne de væzut care este statutul acestui spafliu în ansamblul „stærilor de întîlnire“ propuse de Cetate. În ce fel o artæ centratæ pe producflia unor asemenea moduri de convivialitate este în stare sæ relanseze,
completîndu-l, proiectul modern de emancipare? Prin ce anume permite el dezvoltarea unor intenflii culturale øi
politice noi?

Înainte de a ajunge la exemple concrete, este important sæ reconsideræm locul operelor în sistemul global al economiei, simbolice sau materiale, care guverneazæ societatea contemporanæ: pentru noi, dincolo de caracterul sæu
comercial sau de valoarea sa semanticæ, opera de artæ reprezintæ un interstifliu social. Acest termen de interstifliu a
fost utilizat de Karl Marx pentru a caracteriza comunitæflile de schimburi scæpînd cadrului economiei capitaliste, sustrase legii profitului: troc, vînzæri în pierdere, producflii autarhice etc. Interstifliul este un spafliu de relaflii umane care,
inserîndu-se mai mult sau mai puflin armonios øi deschis în sistemul global, sugereazæ alte posibilitæfli de schimb decît
cele care sînt în vigoare în acest sistem. Tocmai aceasta este natura expozifliei de artæ contemporanæ în cîmpul comerflului cu reprezentæri: ea creeazæ spaflii libere, durate al cæror ritm se opune celui care ordoneazæ viafla cotidianæ,
favorizeazæ un comerfl interuman diferit de „zonele de comunicare“ care ne sînt impuse. Contextul social actual limiteazæ cu atît mai mult posibilitæflile de relaflii interumane cu cît creeazæ spaflii prevæzute în acest scop. Toaletele publice au fost inventate pentru ca stræzile sæ ræmînæ curate: în acelaøi spirit se dezvoltæ øi instrumentele de comunicare,
în vreme ce stræzile oraøelor sînt curæflate de orice zguræ relaflionalæ, iar raporturile de vecinætate se særæcesc. Mecanizarea
generalæ a funcfliilor sociale reduce progresiv spafliul relaflional. Serviciul telefonic de trezire folosea, pînæ acum cîfliva ani, fiinfle umane: de-acum sarcina de a ne trezi revine unei voci sintetice… Ghiøeul automat a devenit modelul
de tranzit al funcfliilor sociale celor mai elementare, iar comportamentele profesionale se modeleazæ în funcflie de
eficienfla maøinilor care le înlocuiesc, acestea executînd sarcini care constituiau odinioaræ tot atîtea posibilitæfli de schimb,
de plæcere sau de conflicte. Arta contemporanæ dezvoltæ un proiect politic atunci cînd se stræduieøte sæ ocupe sfera
relaflionalæ problematizînd-o.
Atunci cînd Gabriel Orozco depune o portocalæ pe taraba unei piefle braziliene pustii (Crazy tourist, 1991) sau instaleazæ
un hamac în grædina Muzeului de Artæ Modernæ din New York (Hamoc en el MoMa, 1993), el opereazæ în miezul
„inframinusculului social“, acest infim spafliu de gesturi cotidiene, determinat de suprastructura constituitæ de „marile“ schimburi øi determinatæ de ea. Færæ fraze, fotografiile lui Orozco documenteazæ infime revoluflii în obiønuitul urban
sau semiurban (un sac de dormit pe iarbæ, o cutie de pantofi goalæ etc.): ele depun mærturie pentru aceastæ viaflæ
tæcutæ („still life“, naturæ moartæ) pe care o formeazæ astæzi în jurul nostru relafliile cu celælalt. Atunci cînd Jens Haaning
transmite printr-un difuzor povestiri umoristice în limba turcæ într-o piaflæ din Copenhaga (Turkish Jokes, 1994), el produce într-o clipæ o microcomunitate, cea a imigraflilor unifli printr-un rîs colectiv care ræstoarnæ situaflia lor de exil,
formatæ de raportul cu opera øi în ea. Expoziflia este locul privilegiat în care se instaureazæ asemenea colectivitæfli instantanee, guvernate de principii diverse: dupæ gradul de participare din partea spectatorului cerut de cætre artist, dupæ
natura operelor, dupæ modelele de socialitate propuse sau reprezentate, o expoziflie va genera un „domeniu de
schimburi“ particular. Iar acest „domeniu de schimburi“ trebuie sæ-l judecæm dupæ criterii estetice, adicæ analizînd
coerenfla formei sale, apoi valoarea simbolicæ a „lumii“ pe care ne-o propune, a imaginii relafliilor umane pe care le
reflectæ. În interiorul acestui interstifliu social, artistul trebuie sæ asume modelele simbolice pe care le expune: orice
reprezentare (dar arta contemporanæ modelizeazæ mai mult decît reprezintæ, se insereazæ în flesutul social mai mult
decît se inspiræ din el) trimite la valori ce pot fi transpuse în societate. Activitate umanæ bazatæ pe comerfl, arta este
deopotrivæ obiectul øi subiectul unei etici: øi este asta cu atît mai mult cu cît, spre deosebire de altele, nu are altæ
funcflie decît aceea de a se expune acestui comerfl.
Arta este o stare de întîlnire.
Estetica relaflionalæ øi materialismul aleatoriu
Estetica relaflionalæ se înscrie într-o tradiflie materialistæ. A fi „materialist“ nu înseamnæ a te menfline la platitudinea faptelor
øi nu implicæ nici acea formæ de îngustime de spirit constînd în a citi operele în termeni puri economici. Tradiflia filosoficæ
pe care se sprijinæ aceastæ esteticæ relaflionalæ a fost remarcabil definitæ de cætre Louis Althusser, în unul din ultimele
sale texte, ca un „materialism al întîlnirii“ sau materialism aleatoriu. Acest materialism ia ca punct de plecare contingenfla lumii, care nu are nici origine, nici sens care îi preexistæ, nici Rafliune care i-ar atribui un scop. Astfel, esenfla
umanitæflii este pur transindividualæ, fæcutæ din legæturi care unesc indivizii între ei în forme sociale care sînt întotdeauna
istorice (Marx: esenfla umanæ este ansamblul raporturilor sociale). Nu existæ „sfîrøit al istoriei“, nici „sfîrøit al artei“ posibile, deoarece partida se reangajeazæ în permanenflæ, în funcflie de context, adicæ în funcflie de jucætori øi de sistemul
pe care-l construiesc sau îl criticæ. Hubert Damisch vedea în teoriile „sfîrøitului artei“ rezultatul unei supærætoare confuzii între „sfîrøitul jocului“ (game) øi „sfîrøitul partidei“ (play): o nouæ partidæ se anunflæ atunci cînd contextul social se
schimbæ în mod radical, færæ ca sensul jocului însuøi sæ fie repus în discuflie.5 Acest joc interuman care constituie obiectul nostru (Duchamp: „Arta este un joc între tofli oamenii din toate epocile“) depæøeøte totuøi cadrul a ceea ce se
numeøte „artæ“ din comoditate: astfel, „situafliile construite“ propovæduite de Internaflionala situaflionistæ aparflin întru
totul acestui „joc“, în ciuda lui Guy Debord, care le nega în ultimæ instanflæ orice caracter artistic, væzînd în ele, dim-

5. Hubert Damisch, Fenêtre jaune cadmium,
Paris, Seuil, 1984.
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potrivæ, „depæøirea artei“ printr-o revoluflie a vieflii cotidiene. Estetica relaflionalæ nu constituie o teorie a artei, aceasta implicînd enunflarea unei origini øi a unei destinaflii, ci o teorie a formei.
Ce numim noi o formæ? O unitate coerentæ, o structuræ (entitate autonomæ de dependenfle interne) care prezintæ
caracteristicile lumii: opera de artæ nu are exclusivitatea acestora; ea nu este decît un subansamblu în totalitatea formelor
existente. În tradiflia filosoficæ materialistæ pe care o inaugureazæ Epicur øi Lucrefliu, atomii cad paralel în vid, urmînd
o uøoaræ diagonalæ. Dacæ unul dintre aceøti atomi deviazæ de la cursul sæu, el „provoacæ o întîlnire cu atomul vecin
øi, din întîlnire în întîlnire, un carambolaj, øi naøterea unei lumi“… Astfel se nasc formele, din „deviaflia“ øi din întîlnirea aleatorie între douæ elemente paralele pînæ atunci. Pentru a crea o lume, aceastæ întîlnire trebuie sæ fie durabilæ: elementele care o constituie trebuie sæ se unifice într-o formæ, adicæ trebuie sæ fi existat „prizæ a elementelor
unele asupra altora (aøa cum se spune despre gheaflæ cæ «prinde»)“. „Forma poate sæ se defineascæ drept o întîlnire
durabilæ.“ Întîlniri durabile, linii øi culori înscrise pe suprafafla unui tablou de Delacroix, obiectele-rebut presærate în
„tablourile Merz“ ale lui Schwitters, performance-urile lui Chris Burden: dincolo de calitatea punerii în paginæ sau a
aøezærii în spafliu, ele se dovedesc durabile din clipa în care componentele lor formeazæ un ansamblu al cærui sens
„fline“ în momentul naøterii lor, suscitînd „posibilitæfli de viaflæ“ noi. Orice operæ este astfel modelul unei lumi viabile.
Orice operæ, pînæ la proiectul cel mai critic øi cel mai negator, trece prin aceastæ stare de lume viabilæ, pentru cæ face
sæ se întîlneascæ elemente considerate ca separate: bunæoaræ, moartea øi mass-media la Andy Warhol. Deleuze øi
Guattari nu spuneau altceva definind opera de artæ ca un „bloc de afecte øi de precepte“: arta face sæ (se) flinæ laolaltæ momente de subiectivitate legate de experienfle singulare, cæ e vorba de merele lui Cézanne sau de structurile
cu dungi ale lui Buren. Compunerea acestui liant, prin care atomi de întîlnire ajung sæ constituie o lume, se dovedeøte, desigur, dependentæ de contextul istoric: ceea ce publicul avizat de astæzi înflelege prin „a fline laolaltæ“ nu este
acelaøi lucru cu ceea ce-øi imagina cel din secolul trecut. Astæzi, „lipirea“ e mai puflin aparentæ, cæci experienfla noastræ vizualæ s-a complexificat, îmbogæflitæ de un secol de imagini fotografice (introducerea planului-secvenflæ ca nouæ
unitate dinamicæ), pînæ la a ne permite sæ recunoaøtem ca o „lume“ o colecflie de elemente disparate (instalaflia, de
pildæ) pe care nu o leagæ nici o materie unificatoare, nici un bronz. Alte tehnologii vor permite poate spiritului omenesc sæ recunoascæ tipuri de „forme-lumi“ încæ necunoscute: de exemplu, informatica privilegiazæ nofliunea de program, care determinæ modul în care unii artiøti îøi concep munca. Opera unui artist capætæ astfel statutul unui ansamblu
de unitæfli reactivabile de cætre un privitor-manipulator. Insist aici, apæsat færæ îndoialæ, asupra instabilitæflii øi diversitæflii
conceptului de „formæ“, nofliune cæreia îi putem surprinde întinderea în faimoasa injoncfliune a fondatorului sociologiei,
Emile Durkheim, de a considera „faptele sociale“ ca „lucruri“… Cæci „lucrul“ artistic se dæ uneori ca un fapt sau ca
un ansamblu de fapte care se produc în timp sau în spafliu, færæ ca unitatea sa (care face din el o formæ, o lume) sæ
trebuiascæ sæ fie pusæ în discuflie. Cadrul se lærgeøte; o datæ obiectul izolat, el poate de-acum sæ cuprindæ scena întreagæ:
forma operei lui Gordon Matta-Clark sau a lui Dan Graham nu se reduce la cea a „lucrurilor“ pe care cei doi artiøti
le „produc“; ea nu este simplul efect secundar al unei compoziflii, cum ar dori-o o esteticæ formalistæ, ci principiul
activ al unei traiectorii care se deruleazæ prin semne, obiecte, forme, gesturi. Forma operei contemporane se întinde
dincolo de forma sa materialæ: ea este un element de legæturæ, un principiu de aglutinare dinamicæ. O operæ de artæ
este un punct pe o linie.
Forma øi privirea celuilalt
Dacæ, aøa cum scrie Serge Daney, „orice formæ este un chip care ne priveøte“, ce devine o formæ atunci cînd este
plasatæ în dimensiunea dialogului? Ce este o formæ care ar fi relaflionalæ în esenfla ei? Ni se pare interesant sæ discutæm aceastæ chestiune luînd formula lui Daney ca punct de referinflæ, tocmai din cauza ambivalenflei sale: deoarece
formele ne privesc, cum trebuie noi sæ le privim, la rîndul nostru?
Se defineøte cel mai adesea forma ca un contur care se opune unui conflinut. Dar estetica modernistæ vorbeøte de
„frumusefle formalæ“ referindu-se la un soi de confuzie/fuziune între formæ øi fond, la o adecvare inventivæ a primeia
la cel de-al doilea. O operæ este judecatæ prin forma sa plasticæ; critica cea mai obiønuitæ, cu privire la noile practici
artistice, constæ de altfel în a le nega orice „eficacitate formalæ“ sau în a le dezvælui carenflele în „rezolvarea formalæ“.
Dacæ am cerceta practicile artistice contemporane, am vedea cæ ar trebui sæ vorbim mai degrabæ de „formafliuni“
decît de „forme“: spre deosebire de un obiect închis în el însuøi prin intermediul unui stil øi al unei semnæturi, arta
actualæ demonstreazæ cæ nu existæ formæ decît în întîlnirea, în relaflia dinamicæ pe care o întrefline o propunere artisticæ cu alte formafliuni, artistice sau nu.
Nu existæ forme în naturæ, în starea sælbaticæ, deoarece privirea noastræ e cea care le creeazæ, decupîndu-le din masivul
vizibilului. Formele se dezvoltæ unele din altele. Ceea ce, ieri, era considerat drept inform sau „informal“ nu mai este
aøa astæzi. Cînd discuflia esteticæ evolueazæ, statutul formei evolueazæ o datæ cu ea øi prin ea.
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În romanele lui Witold Gombrowicz se poate vedea felul în care fiecare individ îøi genereazæ propria sa formæ prin
comportamentul sæu, prin modul sæu de a se prezenta øi de a se adresa celorlalfli. Ea se naøte în aceastæ zonæ de
contact în care individul se confruntæ cu Celælalt pentru a-i impune ceea ce el consideræ a fi propria sa „fiinflæ“. „Forma“
noastræ nu este astfel, pentru Gombrowicz, decît o proprietate relaflionalæ legîndu-ne de cei care ne reificæ din privire,
pentru a relua o terminologie sartrianæ. Individul, atunci cînd crede cæ se priveøte obiectiv, nu contemplæ la urma
urmelor nimic altceva decît rezultatul unor perpetue tranzacflii cu subiectivitatea celorlalfli.
Pentru unii, forma artisticæ ar scæpa acestei fatalitæfli, deoarece ar fi mijlocitæ de o operæ. Convingerea noastræ, dimpotrivæ, este cæ forma nu-øi capætæ consistenfla (øi nu dobîndeøte o realæ existenflæ) decît în momentul în care pune
în joc interacfliuni umane; forma unei opere de artæ se naøte dintr-o negociere cu inteligibilul care ne este dat în partaj. Prin ea, artistul angajeazæ un dialog. Esenfla practicii artistice ar rezida astfel în invenflia unor relaflii între subiecfli:
fiecare operæ de artæ particularæ ar fi propunerea de a locui o lume în comun, iar munca fiecærui artist, un mænunchi
de raporturi cu lumea, care ar genera alte raporturi øi aøa mai departe, la nesfîrøit.
Iatæ-ne la antipozii acelei versiuni autoritare a artei pe care o descoperim în eseurile lui Thierry de Duve6, pentru
care orice operæ nu este altceva decît o „sumæ de judecæfli“ istorice øi estetice, enunflate de cætre artist în actul realizærii sale. A picta ar însemna a se înscrie în istorie prin niøte alegeri plastice. Iatæ-ne în prezenfla unei estetici de mandatar, pentru care artistul stæ în fafla istoriei artei în autarhia convingerilor sale; o esteticæ ce reduce practica artisticæ
la nivelul unei critici istorice procedurale: „judecata“ practicæ, astfel impusæ, fiind de fiecare datæ peremptorie øi færæ
apel, este negarea dialogului, singurul care acordæ formei un statut producætor, cel al unei „întîlniri“. Intersubiectivitatea,
în cadrul unei teorii „relaflioniste“ a artei, nu este numai cadrul social al receptærii artei, care constituie „mediul“ sæu,
„cîmpul“ sæu (Bourdieu), ci devine esenfla practicii artistice.
Numai prin efectul acestei invenflii devine forma „chip“, aøa cum sugera Daney. Aceastæ formulæ o reaminteøte, desigur, pe cea care serveøte de soclu gîndirii lui Emmanuel Lévinas, pentru care chipul reprezintæ semnul interdictului
etic. Chipul, afirmæ Lévinas, este „ceea ce îmi porunceøte sæ-l slujesc pe celælalt“, „ceea ce ne interzice sæ-l ucidem“.7
Orice „relaflie intersubiectivæ“ trece prin forma chipului, care simbolizeazæ responsabilitatea ce ne revine în raport
cu celælalt: „legætura cu celælalt nu se leagæ decît ca responsabilitate“, scrie Lévinas, dar n-ar avea etica alt orizont decît
acest umanism, care reduce intersubiectivitatea la un soi de interservilitate? Imaginea, metaforæ a chipului dupæ Daney,
n-ar fi deci aptæ decît sæ producæ interdicte, prin povara „responsabilitæflii“? Atunci cînd Daney explicæ faptul cæ „orice
formæ este un chip care ne priveøte“, el nu vrea sæ spunæ doar cæ sîntem responsabili de asta. Pentru a ne convinge,
e de-ajuns sæ revenim la semnificaflia profundæ a imaginii la Daney: pentru el, aceasta este „imoralæ“ atunci cînd ne
pune „acolo unde nu ne aflam“8, cînd ea „ocupæ locul unei alteia“. Nu este vorba pentru Daney numai de o referinflæ la estetica bazino-rossellinianæ postulînd „realismul ontologic“ al artei cinematografice, care, deøi poate fi întîlnitæ la origine în gîndirea lui Daney, nu o rezumæ totuøi. Dupæ el, forma, într-o imagine, nu este altceva decît
reprezentarea dorinflei: a produce o formæ înseamnæ a inventa întîlniri posibile; a cæpæta o formæ înseamnæ a crea
condifliile unui schimb, aøa cum întorci un serviciu în timpul unei partide de tenis. Dacæ împingem raflionamentul lui
Daney un pic mai departe, forma este delegatul dorinflei în imagine. Ea este orizontul pornind de la care imaginea
poate cæpæta un sens, desemnînd o lume doritæ, pe care spectatorul se dovedeøte atunci susceptibil sæ o discute øi
pornind de la care propria sa dorinflæ poate sæ renascæ. Acest schimb se rezumæ la un binom: cineva aratæ ceva cuiva
care i-l întoarce în felul sæu. Opera cautæ sæ-mi capteze privirea, aøa cum nou-næscutul o „cere“ pe cea a mamei
sale: Tzvetan Todorov a arætat, în Viafla comunæ, în ce fel esenfla socialitæflii este nevoia de recunoaøtere, mult mai
mult decît competiflia sau violenfla.9 Atunci cînd un artist ne aratæ ceva, el desfæøoaræ o eticæ tranzitivæ care îi poziflioneazæ opera între „priveøte-mæ“ øi „priveøte asta“. Ultimele scrieri ale lui Daney deplîng sfîrøitul acestui cuplu „A
aræta/A vedea“, care fæcea esenfla unei democraflii a vederii în profitul unui alt cuplu, televizual øi autoritar de
aceastæ datæ, „A promova/A recepta“, care marcheazæ instaurarea „Vizualului“. În gîndirea lui Daney, „orice formæ
este un chip care mæ priveøte“ deoarece mæ cheamæ sæ dialoghez cu ea. Forma este o dinamicæ înscriindu-se în acelaøi timp, sau rînd pe rînd, în timp sau în spafliu. Forma nu se poate naøte decît dintr-o întîlnire între douæ planuri de
realitate, cæci omogenitatea nu produce imagini, ci vizual, adicæ „informaflie în buclæ“.

6. Thierry de Duve, Essais datés, Paris, Ed. de
la Différence, 1987.

7. Emmanuel Lévinas, Ethique et infini, Paris,
Le livre de poche, Biblio Essais, 1984, p. 93.

8. Serge Daney, Persévérance, P.O.L., 1992,
p. 38.

9. Tzvetan Todorov, La Vie commune, Paris,
Seuil, 1994.
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Antagonism øi esteticæ relaflionalæ
Claire Bishop

I. Palais de Tokyo
Cu ocazia inaugurærii din 2002, Palais de Tokyo a frapat de îndatæ vizitatorul, ca un spafliu dedicat artei contemporane diferit de altele recent inaugurate în Europa. Deøi s-a cheltuit un buget de 4,75 milioane de euro pentru transformarea fostului pavilion japonez al Expozifliei Internaflionale din 1937 într-un „local destinat creafliei contemporane“,
majoritatea banilor au fost folosifli pentru consolidarea structurii existente (mai degrabæ decît pentru renovarea ei).1
În locul unor perefli albi øi curafli, al podelelor de lemn øi al sistemului discret de iluminare, interiorul a fost læsat neamenajat [bare] øi nefinisat. Aceastæ decizie a fost una importantæ, ea reflectînd un aspect-cheie al etosului curatorial al aøezæmîntului, sub directoratul comun al lui Jêrome Sans, critic de artæ øi curator, øi al lui Nicolas Bourriaud, fost
curator al CAPC Bordeaux øi editor al publicafliei Documents sur l’art. Relaflia improvizatæ pe care Palais de Tokyo o
are cu împrejurimile sale a devenit ulterior paradigmaticæ pentru o tendinflæ evidentæ a spafliilor expoziflionale
europene în a reconceptualiza ca atelier sau „laborator“ experimental modelul „cubului alb“ de prezentare a artei
contemporane.2 Ne situæm astfel, vasæzicæ, în cadrul tradifliei a ceea ce Lewis Kachur descrisese drept „expozifliile
ideologice“ ale avangardei istorice: în aceste expoziflii (precum Tîrgul Internaflional Dada din 1920 sau Expoziflia
Internaflionalæ Suprarealistæ din 1938) maniera de-a expune era menitæ sæ întæreascæ sau sæ condenseze ideile conflinute
în operæ.3
Generaflia de curatori promovînd aceastæ paradigmæ a „laboratorului“ – øi cuprinzîndu-i pe Maria Lind, Hans Ulrich
Obrist, Barbara van der Linden, Hou Hanru øi Nicolas Bourriaud – a fost într-o mare mæsuræ încurajatæ sæ adopte
acest modus operandi curatorial ca reacflie directæ la tipul de artæ produs în anii ’90: opera deschisæ [open-ended], interactivæ øi care nu acceptæ încheierea, avînd adesea mai degrabæ înfæfliøarea unui „lucru în desfæøurare“ [„work-inprogress“] decît cea a unui obiect fini(sa)t. Contextul teoretic al acestei opere pare sæ derive în principal dintr-o interpretare
creativ-eronatæ a teoriei poststructuraliste: nu interpretærile unei opere de artæ sînt deschise unei continue reevaluæri,
ci mai degrabæ opera de artæ însæøi e væzutæ ca aflîndu-se într-un flux continuu. Aceastæ idee ridicæ multe probleme,
una dintre cele mai importante fiind aceea a statutului acestei arte ca obiect al cercetærii critice øi al judecæflii estetice:
cum poate fi discutatæ o operæ a cærei identitate e în mod deliberat instabilæ? O alta este uøurinfla cu care „laboratorul“
devine vandabil ca spafliu de relaxare øi amuzament [leisure and entertainment]. Localuri precum The Baltic la
Gateshead, München Kunstverein øi Palais de Tokyo au folosit metaforele „laboratorului“, „øantierului“ [„construction
site“] øi „fabricii de artæ“ pentru a se deosebi de muzeele create în jurul colecfliilor, covîrøite de birocraflie: aceste spafliiproiect genereazæ un zumzet de creativitate øi o auræ a situærii în avangarda producfliei contemporane.4 S-ar putea
susfline cæ, în acest context, lucrærile-proiect aflate în mers øi artiøtii-în-rezidenflæ încep sæ se împace cu o „economie
a experienflei“, adicæ acea strategie de marketing ce cautæ sæ înlocuiascæ bunurile øi serviciile cu experienfle personale scrise dinainte øi jucate. Øi totuøi, adesea, nu e foarte limpede cu ce anume ar trebui sæ se aleagæ privitorul de pe
urma unor asemenea „experienfle“ de creativitate, care sînt, în esenflæ, o activitate instituflionalizatæ de atelier.5
Legatæ de tendinfla „laboratoarelor“-proiect este øi moda invitærii unor artiøti contemporani pentru a proiecta sau
reface unele comoditæfli în cadrul muzeului, cum ar fi barul (Jorge Pardo la K21, Düsseldorf; Michael Lin la Palais de
Tokyo; Liam Gillick la Whitechapel Art Gallery) sau sala de lecturæ (Apolonia Sustersic la München Kunstverein ori programul de modificare a spafliului „Le Salon“ din cadrul Palais de Tokyo), øi a le prezenta drept opere de artæ.6 Însæ efectul acestei insistente promoværi a artistului-ca-designer, a funcfliei în detrimentul contemplærii, a caracterului neîncheiat
[open-endedness] [al lucrærii] în detrimentul claritæflii estetice [aesthetic resolution] are adesea ca rezultat îmbunætæflirea
statutului curatorului, care ajunge sæ fie el cel creditat pentru punerea în scenæ a întregii experienfle de laborator. Aøa
cum avertiza Hal Foster la jumætatea anilor ’90, „instituflia poate pune în umbræ opera pe care altminteri ar trebui
s-o lumineze: devine ea spectacolul, ea adunæ capitalul cultural, iar directorul-curator devine un star“.7 Tocmai aceastæ
situaflie o am în vedere atunci cînd îmi îndrept atenflia asupra Palais de Tokyo ca punct de plecare al unei examinæri
mai în detaliu a unora dintre afirmafliile în favoarea operelor de artæ „deschise“, semifuncflionale, avînd în vedere cæ
Nicolas Bourriaud, codirectorul institufliei, este de asemenea øi principalul lor teoretician.
CLAIRE BISHOP este director de studii pentru teoria criticæ la Royal College of Art din Londra (masterul de curatoriat al artei contemporane). A studiat
istoria artei la Universitatea din Cambridge øi la cea din Essex; doctoratul susflinut în 2002. Continuæ sæ predea la Departamentul de Istoria øi Teoria Artei
al Universitæflii din Essex øi, de asemenea, fline cursuri la Tate Modern. A practicat critica de artæ pentru London Evening Standard (2000–2002) øi publicæ
regulat în reviste de artæ precum Untitled, Flash Art, Art & Text øi October.
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II. Estetica relaflionalæ
Esthétique relationnelle este titlul culegerii de eseuri a lui Bourriaud din 1998, în care el cautæ sæ caracterizeze practica artisticæ a anilor ’90. Întrucît au existat foarte pufline încercæri de-a oferi o perspectivæ generalæ asupra artei anilor
’90, în special în Marea Britanie, unde discuflia s-a învîrtit orbeøte în jurul fenomenului young British art (yBa), cartea
lui Bourriaud reprezintæ un prim pas important în identificarea tendinflelor recente din arta contemporanæ. De asemenea, ea vine într-un moment în care mulfli universitari britanici øi americani par reticenfli la ideea renunflærii la agendele politizate øi la luptele intelectuale ale artei anilor ’80 (pentru mulfli, ale anilor ’60) øi condamnæ totul, de la arta
instalafliei la pictura ironicæ, pentru celebrarea depolitizatæ a suprafeflei, complice cu spectacolul de consum. Cartea
lui Bourriaud – scrisæ din perspectiva internæ a unui curator – promite o redefinire a ordinii de zi a criticii contemporane de artæ, punctul sæu de plecare fiind, într-adevær, acela cæ nu mai putem aborda aceste lucræri de la „adæpostul“ istoriei artei anilor ’60 øi al valorilor acesteia. Bourriaud cautæ în schimb sæ ofere criterii mai adecvate de abordare
a acestor opere de artæ oarecum opace, pretinzînd în acelaøi timp cæ ele n-ar fi mai puflin politizate decît precursoarele lor din anii ’60.8
Nicolas Bourriaud susfline cæ arta anilor ’90 îøi ia drept orizont teoretic „mai degrabæ sfera interacfliunilor umane øi
contextul sæu social decît afirmarea unui spafliu simbolic autonom øi privat“ (ER, p. 14). Cu alte cuvinte, operele de
artæ relaflionale cautæ sæ dea curs unor întîlniri intersubiective (fie ele efective sau potenfliale) în care sensul este stabilit colectiv (p. 18), mai degrabæ decît în spafliul privatizat al consumului individual. Implicaflia – iar acest lucru nu mai
are nevoie de nici un comentariu – este cæ opera aceasta e conceputæ ca fiind contraræ intenfliilor modernismului
greenbergian.9 Faflæ de opera de artæ discretæ, portabilæ, autonomæ, care îøi transcende contextul, arta relaflionalæ
este în întregime legatæ de contingenflele ambientului ei øi ale publicului. Mai mult, acest public este perceput ca plural: în locul unui raport unu-la-unu dintre opera de artæ øi privitor, arta relaflionalæ instituie situaflii în care privitorii
sînt nu doar abordafli ca o entitate colectivæ, socialæ, ci le este oferitæ posibilitatea creærii unei comunitæfli, oricît de
temporaræ sau utopicæ ar fi ea.
E însæ important de subliniat faptul cæ Bourriaud nu priveøte estetica relaflionalæ ca pe-o simplæ teorie a artei interactive. El o consideræ a fi un mijloc de reperaj al practicii contemporane în cadrul culturii în general: arta relaflionalæ
e væzutæ ca un ræspuns direct la trecerea de la o economie centratæ pe bunuri la una centratæ pe servicii.10 Ea mai
e væzutæ øi ca un ræspuns la raporturile virtuale aduse de internet øi de globalizare, care, pe de-o parte, au trezit dorinfla unei interacfliuni mai fizice, faflæ în faflæ, între oameni, în timp ce, pe de alta, le-au inspirat artiøtilor adoptarea unei
abordæri DIY [do it yourself: „fæ-o chiar tu“, n. red.] øi modelarea propriilor lor „universuri posibile“ (p. 13). Accentul
acesta pus pe imediatefle ne este, desigur, familiar din anii ’60, evocînd preflul pus de performance art pe autenticitatea întîlnirii directe cu trupul artistului. Dar Bourriaud se stræduieøte sæ separe opera contemporanilor de cea a
generafliilor anterioare. Principala diferenflæ, din perspectiva lui, este modificarea atitudinii în privinfla schimbærii
sociale: în locul unei ordini de zi „utopice“, artiøtii de astæzi cautæ doar soluflii provizorii, aici øi acum; în loc de a încerca sæ-øi schimbe mediul social, astæzi artiøtii doar „învaflæ sæ locuiascæ mai bine lumea“; în loc sæ aøtepte cu neræbdare o utopie viitoare, aceastæ artæ creeazæ „microtopii“ funcflionale în prezent (p. 13). Bourriaud rezumæ cu vervæ
aceastæ atitudine într-o singuræ propoziflie: „Pare mai urgent a inventa noi relaflii cu vecinii noøtri în prezent decît a
paria pe un viitor mai bun“ (p. 45). Acest etos microtopic, de tipul do-it-yourself, este perceput de Bourriaud ca aflîndu-se în centrul semnificafliei politice a esteticii relaflionale.
Bourriaud numeøte în cartea sa mulfli artiøti, majoritatea europeni, mulfli dintre ei fiind prezentafli la expoziflia sa inovatoare, Traffic, de la CAPC Bordeaux în 1993. Anumifli artiøti sînt pomenifli cu o regularitate de metronom: Liam
Gillick, Rirkrit Tiravanija, Philippe Parreno, Pierre Huyghe, Carsten Höller, Christine Hill, Vanessa Beecroft, Maurizio
Cattelan øi Jorge Pardo, nume familiare deja oricui a participat la numeroasele bienale, trienale øi manifestæri care
au proliferat de-a lungul ultimului deceniu. Opera acestor artiøti diferæ, în cîteva privinfle, de aceea a mai celebrilor
lor contemporani exponenfli ai young British art (yBa). Spre deosebire de opera autosuficientæ (øi conservatoare din
punct de vedere formal) a britanicilor, cu referinflele ei accesibile la cultura de masæ, cea europeanæ pare mai puflin
spectaculoasæ, incluzînd fotografie, lucræri video, texte murale, cærfli, obiecte uzuale øi resturi de pe urma vreunui
vernisaj. Este vorba, ca format, despre arta instalafliei, dar acesta ar fi un termen pe care majoritatea practicanflilor
îl vor respinge: în loc sæ procedeze la vreo transformare coerentæ øi distinctivæ a spafliului (vreo mise-en-scène teatralæ,
în maniera „instalafliei totale“ a lui Kabakov), arta relaflionalæ insistæ mai degrabæ asupra uzului decît asupra contemplærii.11 Øi, spre deosebire de personalitæflile distinctiv individualizate ale yBa, este adesea greu de identificat cine e
creatorul unei anumite piese de artæ „relaflionalæ“, din moment ce aceasta tinde la folosirea unor forme culturale
deja existente – inclusiv a altor opere de artæ – øi la remixarea lor în maniera unui DJ sau a unui programator.12 În
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plus, mulfli dintre artiøtii puøi în discuflie de Bourriaud au colaborat la un moment dat unii cu alflii, avînd loc astfel o
øi mai mare estompare a pecetei statutului auctorial individual, iar cîfliva øi-au asigurat reciproc, în expoziflii, funcflia
de curator – cum ar fi „filtrarea“ de cætre Liam Gillick a perioadei de curatoriat a Mariei Lind cu ocazia evenimentului What If: Art on the verge of architecture and design ([„Ce-ar fi dacæ: arta pe muchia dintre arhitecturæ øi design“]
Moderna Museet, 2000) øi aceea a lui Rirkrit Tiravanija în Utopia Station, la Bienala de la Veneflia din 2003 (cocuratori Hans Ulrich Obrist øi Molly Nesbit).13 Mæ voi concentra acum mai ales asupra operei acestor doi artiøti, Tiravanija øi Gillick, considerafli de Bourriaud drept paradigmatici pentru „estetica relaflionalæ“.
Rirkrit Tiravanija, artist care activeazæ la New York, s-a næscut la Buenos Aires în 1961 din pærinfli thailandezi øi a crescut în Thailanda, Etiopia øi Canada. E cunoscut mai ales pentru lucrærile sale hibrid, ceva între instalaflie øi performance,
în care el gæteøte legume cu curry sau pad thai pentru vizitatorii muzeului sau galeriei unde e invitat sæ lucreze. În
Untitled (Still) (1992), la Galeria 303 din New York, Tiravanija a transportat în spafliul expoziflional principal toate lucrurile
gæsite în biroul galeriei øi în depozit, inclusiv pe director, care a fost nevoit sæ munceascæ în public, înconjurat de arome
culinare øi de meseni. În depozit el a amenajat ceea ce un critic a descris drept o „bucætærie improvizatæ a refugiaflilor“,
folosind farfurii de hîrtie, cuflite øi furculifle de plastic, primusuri, ustensile de bucætærie, douæ mese pliante øi de asemenea cîteva scaune pliante.14 Înæuntrul galeriei el a gætit curries pentru vizitatori, iar resturile, ustensilele øi pachetele
cu mîncare deveneau, ori de cîte ori artistul nu era prezent, expoziflia însæøi. Cîfliva dintre critici, øi Tiravanija însuøi,
au remarcat cæ aceastæ implicare a publicului øi încurajarea relafliilor conviviale dintre aceøtia constituie miezul principal al lucrærii sale: hrana este un mijloc pentru a îngædui acestor consecinfle sæ se desfæøoare.15
La baza practicii artistice a lui Tiravanija se aflæ dorinfla de a eroda nu doar distincflia dintre spafliul instituflional øi cel
social, ci øi aceea dintre artist øi privitor: expresia „o mulflime de oameni“ apare cu regularitate pe lista sa de materiale. La sfîrøitul anilor ’90, Tiravanija s-a concentrat mai puflin pe scenariile consumærii hranei gætite de el øi mai mult
pe crearea de situaflii în care publicul sæ-øi poatæ genera propria lucrare. O variantæ mai elaboratæ a instalafliei/performance de la Galeria 303 a fost reluatæ în Untitled (tomorrow is another day [Færæ titlu (øi mîine e o zi)]) (1997), la
Kölnischer Kunstverein. Aici Tiravanija a creat o replicæ în lemn a apartamentului sæu din New York, deschisæ publicului douæzeci øi patru de ore din douæzeci øi patru. Oamenii puteau folosi bucætæria pentru a gæti, se puteau spæla
la baie, dormi în dormitor sau se puteau relaxa øi sporovæi în salon. Catalogul ce însoflea proiectul de la Kunstverein
citeazæ o selecflie de articole øi cronici, toate reiterînd afirmaflia curatorului cum cæ „aceastæ combinaflie unicæ de artæ
øi viaflæ le-a oferit tuturor o experienflæ impresionantæ a faptului de a fi împreunæ“.16 Deøi materialele folosite de Tiravanija
în lucrærile sale s-au diversificat, accentul ræmîne pe uz în detrimentul contemplærii. Pentru proiectul Pad Thai, de la
De Appel, la Amsterdam, el a furnizat o cameræ cu chitare electrice amplificate øi un set de tobe, permiflîndu-le vizitatorilor sæ punæ mîna pe instrumente øi sæ-øi producæ propriul spectacol. Iniflial, Pad Thai a cuprins o proiecflie a
Somnului lui Warhol, iar ulterior proiecflia unui film al lui Broodtaers la Speaker’s Corner (în care artistul scrie pe o
tablæ „cu toflii sîntefli artiøti“). Într-un proiect realizat la Glasgow, Cinema Liberté, în 1999, Tiravanija a cerut publicului prezent sæ-øi numeascæ filmele preferate, acestea fiind ulterior proiectate în aer liber la intersecflia a douæ stræzi
din Glasgow. Aøa cum a arætat Janet Kraynak, deøi proiectele dematerializate ale lui Tiravanija reanimeazæ strategiile critice ale anilor øaizeci øi øaptezeci, este discutabil dacæ, în contextul modelului economic dominant al globalizærii, ubicuitatea itinerantæ a lui Tiravanija chestioneazæ în mod autoreflexiv aceastæ logicæ sau doar o reproduce.17
El e una din figurile cele mai consacrate, influente øi omniprezente ale circuitului artistic internaflional, iar opera sa a
jucat un rol hotærîtor atît în privinfla aparifliei esteticii relaflionale ca teorie, cît øi a apetenflei curatoriale pentru expoziflii „deschise“, „de laborator“.
Cel de al doilea exemplu mi-l oferæ artistul britanic Liam Gillick, næscut în 1964. Producfliile lui Gillick sînt interdisciplinare: interesele sale, puternic teoretizate, sînt ræspîndite în sculpturæ, instalaflie, design grafic, curatoriat, criticæ de
artæ øi nuvelisticæ. O temæ predominantæ a întregii sale opere, indiferent de mijlocul de expresie folosit, este producerea de raporturi (în special unele sociale) în mediile prin care ne învîrtim. Opera sa timpurie a exploatat statutul ambiguu al zonei de interferenflæ dintre sculpturæ øi obiectele funcflionale prin design, precum Pinboard Project
(1992), un panou informativ conflinînd instrucfliuni de folosire, potenfliale subiecte destinate afiøærii pe panou øi sfatul de a te abona la un numær limitat de publicaflii de specialitate. Prototype Erasmus Table #2 (1994) conflinea o masæ
„proiectatæ pentru a ocupa aproape în întregime o cameræ“ øi conceputæ ca „un spafliu de lucru în care ai fi putut
eventual isprævi lucrul la cartea Erasmus is Late [Erasmus întîrzie]“ (publicatæ de Gillick în 1995), fiind în acelaøi timp
disponibilæ spre folosinfla altor oameni „pentru depozitarea øi expunerea de lucræri pe, dedesubtul sau în jurul ei“.18
Începînd cu mijlocul anilor ’90, Gillick a ajuns cunoscut mai ales pentru lucrærile sale tridimensionale de design: ecrane
øi platforme suspendate din aluminiu øi plexiglas colorat, expuse adesea împreunæ cu texte øi forme geometrice pictate direct pe perete. Descrierea pe care o dæ Gillick acestor lucræri subliniazæ potenfliala lor valoare de întrebuinflare,
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dar într-un mod care le neagæ pedant orice rol: sensul fiecærui obiect este atît de supradeterminat, încît pare sæ parodieze atît pretenfliile de design modernist, cît øi limbajul consultanflei administrative. Cubul sæu de plexiglas de 120
cm, deschis în partea superioaræ, [intitulat] Discussion Island: Projected Think Tank [Insulæ a dezbaterii: club de reflecflie
în proiect] (1997) este descris drept „o lucrare ce poate fi folositæ ca obiect putînd semnifica o zonæ circumscrisæ
pentru a reflecta asupra schimbului, a transferului de informaflie øi a strategiei”, în timp ce Big Conference Centre Legislation Screen [Ecran legislativ al unui mare centru de conferinfle] (1998), un ecran de plexiglas colorat cu dimensiunile de 3 ∞ 2 metri, „ajutæ la definirea unui loc anumit în care acfliunile individuale sînt limitate de regulile impuse de
comunitatea ca întreg“.19
Structurile [de] design ale lui Gillick au fost descrise drept construcflii avînd „o asemænare spaflialæ cu birourile, adæposturile din stafliile de autobuz, sælile de întrunire øi cantinele, dar ele în acelaøi timp preiau moøtenirea sculpturii
minimaliste øi a artei postminimaliste a instalafliei (Donald Judd øi Dan Graham îmi vin imediat în minte).20 Cu toate
astea, Gillick se stræduieøte sæ-øi diferenflieze lucrul/opera de aceøti precursori artistici istorici: dacæ cutiile modulare
ale lui Donald Judd îl fæceau pe privitor sæ-øi conøtientizeze miøcarea în jurul lucrærii, atrægînd în acelaøi timp atenflia
asupra spafliului în care acestea erau expuse, Gillick e mulflumit øi dacæ privitorii „stau pur øi simplu cu spatele la lucrare
øi converseazæ“.21 În loc de a-l pune pe privitor sæ „finalizeze“ lucrarea, în maniera coridoarelor lui Bruce Nauman
sau a instalafliilor video ale lui Dan Graham din anii ’70, Gillick cautæ o nedesævîrøire [open-endedness] continuæ, în
care arta sa este o renunflare la a fi activ: „Nu funcflioneazæ neapærat cel mai bine ca un obiect supus doar contemplærii“, spune el, „cîteodatæ este mai degrabæ un fundal sau un decor decît un pur furnizor de conflinut“.22 Titlurile
lui Gillick reflectæ aceastæ îndepærtare de directeflea criticii anilor ’70 prin folosirea prevenitor ironicæ a unui jargon
administrativ: Discussion Island, Arrival Rig, Dialogue Platform, Regulation Screen, Delay Screen, Twinned Renegotiation
Platform.23 Aceste aluzii la un context de corporaflie distanfleazæ în mod clar opera lui de cea a lui Dan Graham, care
a arætat cum materiale arhitecturale aparent neutre (precum sticla, oglinda øi oflelul) sînt folosite de cætre stat øi de
cætre comercianfli pentru a exercita un control asupra cetæflenilor. Pentru Gillick, sarcina nu ar fi aceea de a blama
aceste instituflii, ci de a negocia modalitæfli de îmbunætæflire a lor.24 Un cuvînt des folosit de el este „scenariu“, iar întreaga sa producflie este guvernatæ, într-o oarecare mæsuræ, de ideea „gîndirii scenaristice“ ca mod de a lua în considerare schimbæri în mersul lumii – nu ca o criticæ aflintitæ împotriva ordinii actuale, ci „pentru a examina mæsura în care
accesul critic este pur øi simplu posibil“.25 Meritæ observat cæ, deøi scriitura lui Gillick este frustrant de intangibilæ –
plinæ mai degrabæ de amînare øi virtual decît de prezent øi efectiv –, el a fost invitat sæ intervinæ în proiecte practice,
cum ar fi sistemul de trafic pentru Porsche, la Stuttgart, sau sæ proiecteze sisteme de tip interfon pentru un proiect
imobiliar la Bruxelles. Gillick este tipic pentru generaflia sa prin aceea cæ nu vede vreun conflict între acest tip de lucrare
øi expozifliile convenflionale din „cubul alb“; ambele sînt væzute de el ca modalitæfli de a-øi continua investigarea ipoteticelor „scenarii“ viitoare. În loc sæ proiecteze un anumit rezultat al lucrurilor, Gillick preferæ sæ declanøeze alternative deschise la care pot contribui øi ceilalfli; ce-l intereseazæ cel mai tare este terenul de întîlnire, compromisul.
Am ales sæ discut exemplele lui Gillick øi Tiravanija pentru cæ îmi par cea mai claræ expresie a argumentului lui Bourriaud
cum cæ arta relaflionalæ privilegiazæ relafliile intersubiective în detrimentul vizualitæflii [opticality] detaøate: Tiravanija insistæ
cæ privitorul este prezent efectiv într-o situaflie particularæ la un moment dat – în acest caz, consumînd mîncarea gætitæ
de el, împreunæ cu alfli privitori puøi în aceeaøi situaflie. Relafliile la care Gillick face trimitere sînt mai ipotetice øi în
multe cazuri nici mæcar nu e nevoie sæ existe, însæ el continuæ sæ insiste cæ prezenfla vizitatorilor este o componentæ
esenflialæ a artei sale: „Opera mea e ca lumina din frigider“, spune el, „funcflioneazæ doar atunci cînd e cineva acolo
sæ deschidæ uøa frigiderului. În lipsa oamenilor, nu este artæ – e altceva – chestii aflate într-o cameræ“.26 Interesul arætat contingenflelor unui „raport între... øi între...“ – mai degrabæ decît obiectului însuøi – este o particularitate de marcæ
a operei lui Gillick øi a interesului sæu pentru practicile de colaborare ca întreg.
Acest mod de abordare a operei de artæ ca un potenflial îndemn la participare nu este, desigur, nou – sæ ne gîndim
la happening-uri, la prescripfliile Fluxus, la performance art în anii ’70 øi la declaraflia lui Beuys cum cæ „oricine este
artist“. Oricare dintre precursorii aceøtia øi-a avut asociatæ o retoricæ a democrafliei øi emancipærii, ceea ce continuæ
sæ fie valabil øi în cazul apærærii de cætre Bourriaud a esteticii relaflionale.27 Punctele de sprijin teoretice ale acestei dorinfle de a antrena privitorul în operæ nu sînt greu de enumerat: Walter Benjamin cu „autorul ca producætor“ (1934),
Roland Barthes cu „moartea autorului“ øi „naøterea cititorului“ (1968) øi – cel mai potrivit în acest context – Opera
deschisæ a lui Umberto Eco (1962). Scriind despre ceea ce el percepea ca fiind caracterul deschis øi aleatoriu al modernismului, Eco îøi rezumæ discuflia referitoare la James Joyce, Luciano Berio øi Alexander Calder în termeni care
nu pot decît sæ evoce optimismul lui Bourriaud:
„Poetica «operei în miøcare» (øi parflial cea a operei «deschise») dæ naøtere unui nou ciclu de relaflii între artist øi publicul sæu, unei noi mecanici a percepfliei estetice, unui alt statut al produsului artistic în societatea contemporanæ. Ea
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deschide o nouæ paginæ în sociologie øi în pedagogie, precum øi un nou capitol în istoria artei. Ea ridicæ noi probleme practice prin organizarea unor noi situaflii comunicaflionale. Pe scurt, instaureazæ un nou raport între contemplarea øi utilizarea unei opere de artæ“.28
Analogiile cu Tiravanija øi cu Gillick sînt evidente, Eco privilegiind valoarea de întrebuinflare øi dezvoltarea „situafliilor
comunicaflionale“. Totuøi, Eco este convins cæ orice operæ de artæ este potenflial „deschisæ“, din moment ce ea poate
produce o gamæ nelimitatæ de lecturi posibile; cæ acest fapt a fost adus în prim-plan este ca atare ceea ce realizeazæ
arta, muzica øi literatura contemporanæ.29 Bourriaud ræstælmæceøte aceste afirmaflii, aplicîndu-le unui anumit tip de
operæ (aceea care necesitæ o interacfliune efectivæ), redirecflionînd astfel disputa dinspre problemele legate de receptare înapoi spre intenflionalitatea artisticæ.30 Poziflia sa diferæ, de asemenea, de cea a lui Eco într-un alt aspect important: dacæ Eco privea opera de artæ ca pe o reflectare a condifliilor existenflei noastre (o culturæ modernæ fragmentatæ),
Bourriaud vede opera de artæ ca producætoare a condifliilor sale. Caracterul interactiv al artei relaflionale ar fi deci
superior contemplærii optice a unui obiect, presupus a fi pasiv øi neangajat, pentru cæ opera de artæ este o „formæ
socialæ“ în stare sæ producæ raporturi umane pozitive; în consecinflæ, opera este automat politicæ prin implicaflii øi emancipatoare prin efecte.
III. Judecata esteticæ
Aceastæ descriere, a formelor sociale producætoare de raporturi umane, îi va pærea familiaræ oricui cunoaøte eseul
lui Althusser „Ideologia øi aparatele ideologice de stat“ din 1969. Pledoaria lui Bourriaud în favoarea esteticii relaflionale este îndatoratæ ideii lui Althusser potrivit cæreia cultura – ca „aparat ideologic de stat“ – nu reflectæ societatea,
ci o produce. În felul cum a fost preluat de artiøtii feminiøti øi de criticii de film în anii ’70, eseul lui Althusser a permis
o exprimare mai nuanflatæ a politicului în artæ. Dupæ cum observa Lucy Lippard, aspirafliile democratice ale unei mari
pærfli a artei anilor ’60 erau mai degrabæ formale decît de conflinut; eseul lui Althusser anunfla recunoaøterea faptului cæ critica institufliilor prin evitarea lor trebuia perfecflionatæ.31 Nu era suficient sæ se arate cæ semnificaflia artei e subordonatæ convenfliei încadrærii (fie într-un muzeu, fie într-o revistæ); propria identificare a privitorului cu imaginea a
fost consideratæ la fel de importantæ. Rosalyn Deutsche rezumæ cu folos aceastæ schimbare în cartea sa Evictions:
Art and Spatial Politics [Evacuæri silite: artæ øi politicæ spaflialæ] (1996), atunci cînd comparæ opera lui Hans Haacke cu
cea a generafliei urmætoare de artiøti, numærîndu-i pe Cindy Sherman, Barbara Kruger øi pe Sherrie Levine: opera
lui Hans Haacke, scrie ea, „îi invita pe privitori sæ descifreze relaflii øi sæ gæseascæ un conflinut înscris deja în imagini,
dar nu le cerea sæ-øi examineze propriul rol øi contribuflia la producerea de imagini“.32 Dimpotrivæ, generaflia urmætoare de artiøti „a tratat imaginea însæøi ca pe un raport social, iar pe privitor ca pe un subiect construit tocmai de
cætre obiectul de care iniflial pretindea cæ este detaøat.“33
Voi reveni ulterior la problema identificærii ridicatæ de Deutsche. Între timp, e necesar sæ observæm cæ e mic pasul
de fæcut de la a privi imaginea ca pe un raport social pînæ la argumentul lui Bourriaud cum cæ structura unei opere
de artæ produce un raport social. În tot cazul, a identifica ce anume este structura unei opere de artæ relaflionale nu
e o sarcinæ uøoaræ, tocmai pentru cæ opera se pretinde a fi nedesævîrøitæ [open-ended]. Aceastæ problemæ e exacerbatæ de faptul cæ operele de artæ relaflionale reprezintæ o excrescenflæ [outgrowth] a artei instalafliei, formæ care a
necesitat încæ de la începuturile ei prezenfla efectivæ a privitorului. Spre deosebire de generaflia de artiøti „Public Vision“,
ale cærei realizæri – cu preponderenflæ în domeniul fotografiei – au fost asimilate færæ probleme de ortodoxia istoricæ
a artei, arta instalafliei a fost denigratæ sub reproøul de a nu fi decît încæ o formæ, una în plus, a spectacolului postmodern. Pentru unii critici, în special pentru Rosalind Krauss, folosirea de cætre arta instalafliei a diverselor mijloace
de expresie o disjunge net de tradiflia artisticæ a ancorærii într-un singur mediu de exprimare; în consecinflæ, aceasta nu posedæ convenflii intrinsece împotriva cærora ea sæ opereze autoreflexiv, nici criterii în funcflie de care sæ-i evaluæm reuøita; în absenfla unei aprehendæri cu privire la ce anume este mijlocul expresiv al artei instalafliei, opera nu-øi
poate dobîndi Sfîntul Graal al criticii autoreflexive.34 Am sugerat undeva cæ prezenfla privitorului ar putea constitui o
modalitate de a lua în considerare mijlocul de exprimare al artei instalafliei, dar Bourriaud complicæ aceastæ aserfliune.35 El susfline cæ criteriile care ar trebui aplicate în cazul operelor de artæ deschise, participatorii, nu sînt doar estetice, ci politice øi chiar etice; trebuie sæ judecæm dupæ „relafliile“ produse de operele de artæ relaflionale.
Bourriaud susfline cæ atunci cînd sîntem confruntafli cu o operæ de artæ relaflionalæ trebuie sæ punem urmætoarea
întrebare: „îmi permite aceastæ operæ sæ intru în dialog? Aø putea eu exista, øi cum, în spafliul pe care ea îl defineøte?“
(p. 109). El se referæ la aceste întrebæri, care ar trebui puse în fafla oricærei producflii artistice, ca la niøte „criterii de
coexistenflæ“ (p. 109). Teoretic, în fafla oricærei opere de artæ putem întreba ce fel de model social produce ea: aø
putea træi într-o lume structuratæ conform principiilor de organizare ale unei picturi de Mondrian? Ce „formæ socialæ“,
de exemplu, produce un obiect suprarealist? Problema care apare o datæ cu nofliunea lui Bourriaud de „structuræ“
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este cæ aceasta are o relaflie eraticæ cu subiectul sau conflinutul patent al operei. De exemplu, ce anume apreciem:
faptul cæ obiectele suprarealiste recicleazæ articole comerciale demodate – sau faptul cæ imagistica lor øi juxtapunerile
deconcertante prezintæ o explorare a dorinflelor øi angoaselor creatorului acestora? O datæ cu instalafliile/performances hibride ale esteticii relaflionale, care se sprijinæ atît de mult pe context øi pe implicarea efectivæ a privitorului, este
cu atît mai dificil de ræspuns la aceste întrebæri. De exemplu, ce anume gæteøte Tiravanija, cum øi pentru cine, este
mai puflin important pentru Bourriaud decît faptul cæ îøi oferæ gratis produsele gætite. Panourile informative ale lui
Gillick pot fi abordate în mod similar: Bourriaud nu pune în discuflie textele sau imaginile la care trimit tæieturile individuale prinse pe panouri, nici aranjarea/juxtapunerea lor formalæ, ci doar democratizarea, de cætre Gillick, a materialelor øi formatul flexibil (deflinætorul are libertatea de a modifica oricînd diferitele elemente în funcflie de gusturile
personale øi de evenimentele curente). Pentru Bourriaud, structura este subiectul – iar prin asta el e cu mult mai
formalist decît realizeazæ.36 Independente atît de intenflionalitatea artisticæ, cît øi de luarea în considerare a contextului mai larg în care opereazæ, operele de artæ relaflionale devin, la fel ca øi panourile lui Gillick, doar „un portret
aflat în continuæ schimbare al eterogenitæflii vieflii de zi cu zi“ øi nu îøi examineazæ relaflia cu aceasta.37 Cu alte cuvinte,
deøi lucrærile pretind a fline cont de contextul lor, ele nu chestioneazæ articularea lor cu acesta; panourile lui Gillick
sînt privite ca structural democratice – însæ numai cei în posesia cærora se aflæ ele pot interacfliona cu aranjamentul
lor. Trebuie sæ ne întrebæm, precum Group Material în anii ’80: „Cine este publicul? Cum se face cultura øi pentru
cine?“
Nu vreau sæ insinuez cæ operele de artæ relaflionale trebuie sæ dezvolte o conøtiinflæ socialæ mai puternicæ – fæcînd
panouri despre terorismul internaflional sau oferindu-le refugiaflilor mîncare gratuitæ. Pur øi simplu întreb cum putem
decide ce cuprinde „structura“ unei opere de artæ relaflionale øi dacæ aceasta e pe atît de detaøabilæ de subiectul
manifest al lucrærii sau atît de permeabilæ în privinfla contextului. Bourriaud vrea sæ punæ în ecuaflie judecata esteticæ cu o judecatæ etico-politicæ asupra raporturilor produse de o operæ de artæ. Dar cum mæsuræm sau comparæm
aceste raporturi? Calitatea raporturilor din „estetica relaflionalæ“ nu este niciodatæ examinatæ sau pusæ în discuflie.
Cînd Bourriaud susfline cæ „întîlnirile sînt mai importante decît indivizii care iau parte la ele“ (Postproduction, p. 43),
mi se pare cæ (pentru el) aceastæ întrebare este lipsitæ de necesitate: toate relafliile care permit „dialogul“ sînt presupuse automat ca fiind democratice øi, în consecinflæ, bune. Dar ce înseamnæ cu adeværat „democraflia“ în acest
context? Dacæ arta relaflionalæ produce relaflii umane, atunci urmætoarea întrebare logicæ este ce tipuri de relaflii sînt
produse, pentru cine øi de ce?
IV. Antagonism
Rosalyn Deutsche afirma cæ sfera publicæ ræmîne democraticæ doar în mæsura în care excluderile pe care le admite
sînt luate în socotealæ øi propuse contestærii: „Conflictul, diviziunea øi instabilitatea nu distrug atunci sfera publicæ democraticæ; ele sînt condifliile existenflei ei“ (Evictions, p. 289). Deutsche preia øtafeta cærflii lui Ernesto Laclau øi Chantal
Mouffe Hegemony and Social Strategy: Towards a Radical Democratic Politics [Hegemonie øi strategie socialæ: cætre
o politicæ democraticæ radicalæ]. Publicatæ în 1985, Hegemony este bine cunoscutæ ca una dintre primele cærfli care
au regîndit teoria politicæ de stînga prin prisma poststructuralismului, urmînd dupæ ceea ce autorilor le-a pærut a fi
un impas al teoretizærii marxiste din anii ’70. Textul lor este o relecturæ a lui Marx prin intermediul teoriei despre
hegemonie a lui Gramsci øi al modului în care Lacan înflelege subiectivitatea, ca scindatæ øi descentratæ. Cîteva dintre ideile avansate de Laclau øi Mouffe ne ajutæ sæ reconsideræm afirmafliile lui Bourriaud legate de politica esteticii
relaflionale într-o luminæ mai criticæ.
Prima idee este aceea de antagonism. Laclau øi Mouffe susflin cæ o societate democraticæ pe deplin funcflionalæ nu
este una în care au dispærut toate antagonismele, ci aceea în care în mod constant sînt trasate øi puse în discuflie noi
frontiere politice – cu alte cuvinte, o societate democraticæ este una în care relafliile conflictuale sînt menflinute, nu
distruse. În lipsa antagonismului existæ doar consensul impus al ordinii autoritare – o suprimare totalæ a dezbaterii
øi discufliei care îi este ostilæ democrafliei. E important de subliniat aici cæ ideea de antagonism nu este înfleleasæ de
Laclau øi Mouffe ca o acceptare pesimistæ a blocajului politic: antagonismul nu indicæ „expulzarea utopiei din domeniul politicului“ (p. 190). Dimpotrivæ, ei susflin cæ în lipsa conceptului de utopie nu existæ posibilitatea unui imaginar
radical. Problema este de a echilibra tensiunea dintre idealul imaginar øi administrarea pragmaticæ a unei pozitivitæfli
sociale, færæ a eøua în aceea totalitaræ.
Acest mod de a înflelege antagonismul se întemeiazæ pe teoria despre subiectivitate adoptatæ de Laclau øi Mouffe.
Pe urmele lui Lacan, ei susflin cæ subiectivitatea nu este o prezenflæ [la sine] puræ, transparentæ sieøi øi raflionalæ, ci e
iremediabil descentratæ øi incompletæ.38 Sæ existe însæ oare neîndoios un conflict între conceptul unui subiect descentrat øi ideea activismului politic? „Descentrarea“ presupune lipsa unui subiect unificat, în timp ce „activismul“ pre-
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supune un subiect autonom, completamente prezent, al voinflei politice øi al autodeterminærii. Laclau susfline cæ acest
conflict e fals, întrucît subiectul nu este nici pe de-a-ntregul descentrat (ceea ce ar echivala cu o psihozæ), nici cu totul
unificat (subiectul absolut). În siajul lui Lacan, el susfline cæ avem de-a face cu o identitate structuralæ carentæ [failed
structural identity] øi, în consecinflæ, dependentæ de identificare pentru a putea acfliona.39 Întrucît subiectivitatea este
procesul acesta de identificare, noi sîntem în mod necesar entitæfli incomplete. Antagonismul este deci acel tip de
raport care se iscæ între astfel de entitæfli incomplete. Laclau opune acest tip de raport acelora care apar între entitæfli
complete, cum ar fi contradicflia [A-non A] sau „diferenfla realæ“ [A-B]. Bunæoaræ, noi tofli aderæm la mai multe sisteme de credinflæ mutual contradictorii (de exemplu, existæ materialiøti care citesc horoscopul øi psihanaliøti care trimit felicitæri de Cræciun), dar de aici nu rezultæ un antagonism. Nici „diferenfla realæ“ [A-B] nu echivaleazæ cu
antagonismul: pentru cæ aici avem de a face cu identitæfli complete, rezultæ o ciocnire – ca într-un accident de maøinæ
sau în „ræzboiul împotriva terorismului“. În cazul antagonismului, susflin Laclau øi Mouffe, „sîntem confruntafli cu o
situaflie diferitæ: prezenfla «Celuilalt» mæ împiedicæ sæ fiu în întregime eu însumi. Relaflia decurge nu din entitæfli complete, ci din imposibilitatea constituirii lor“.40 Cu alte cuvinte, prezenfla a ceea ce este non-eu face ca identitatea mea
sæ fie precaræ øi vulnerabilæ, iar ameninflarea reprezentatæ de celælalt îmi transformæ propria conøtiinflæ de sine în ceva
problematic. La nivel social, antagonismul în genere poate fi privit ca limitæ, în multiple feluri, a capacitæflii societæflii
de-a se constitui pe de-a-ntregul; orice s-ar afla la frontiera socialului (øi a identitæflii), cæutînd sæ o de-fineascæ, îi distruge în acelaøi timp ambiflia de a constitui o prezenflæ completæ:
„Drept condiflii de posibilitate ale existenflei unei democraflii pluraliste, conflictele øi antagonismele sînt în acelaøi timp
condiflia imposibilitæflii realizærii ei finale“.41
Insist asupra acestei teorii pentru a sugera cæ relafliile stabilite de estetica relaflionalæ nu sînt intrinsec democratice,
aøa cum sugereazæ Bourriaud, din moment ce ræmîn prea confortabil înæuntrul unui ideal de subiectivitate ca întreg
øi al comunitæflii ca o comuniune [togetherness] imanentæ. Færæ îndoialæ cæ existæ dezbatere øi dialog într-un proiect
gastronomic al lui Tiravanija, însæ nu existæ o divergenflæ inerentæ, fiind vorba despre o situaflie pe care Bourriaud o
numeøte „microtopicæ“: ea produce o comunitate ai cærei membri se identificæ unii cu ceilalfli pentru cæ au ceva în
comun. Singura analizæ serioasæ a primei expoziflii solo a lui Tiravanija de la Galeria 303 am gæsit-o la Jerry Saltz, apærutæ
în Art in America, iar ea sunæ dupæ cum urmeazæ:
„Am zæbovit în mod curent la Galeria 303, singur sau însoflit de necunoscufli, øi a fost plæcut. Galeria a devenit un
loc al participærii, al amuzamentului øi al discufliilor sincere. Am putut lua de mai multe ori masa cu comercianflii de
artæ øi a fost extraordinar. O datæ am mîncat cu Paula Cooper, care a relatat o lungæ øi întortocheatæ bîrfæ profesionalæ.
Altædatæ Lisa Spellman a povestit, cu detalii hazlii, povestea unui coleg comerciant care a încercat, færæ succes, sæ-i
fure un artist. Cam la o sæptæmînæ am mîncat cu David Zwirner. Am dat de el pe stradæ øi mi-a spus cæ «nimic nu
merge bine astæzi, hai sæ mergem la Rirkrit.» Ceea ce am øi fæcut, iar el mi-a vorbit despre lipsa de emoflie din lumea
artisticæ a New Yorkului. Altædatæ am luat masa cu artistul øi comerciantul Gavin Brown… care a vorbit despre colapsul din Soho – doar cæ el se bucura, simflea cæ era øi timpul, cæ galeriile de artæ expuseseræ prea multæ artæ mediocræ.
Mai tîrziu, în decursul evenimentului am fost abordat de o necunoscutæ øi s-a înfiripat un flirt curios. Cu o altæ ocazie
am discutat cu un tînær artist din Brooklyn, care avea intuiflii preflioase în privinfla celor de-abia væzute acolo“.42
Limbuflia informalæ a acestei analize indicæ limpede cu ce fel de probleme se confruntæ cei ce doresc sæ øtie mai multe
despre asemenea opere: cronica ne spune doar cæ intervenflia lui Tiravanija e consideratæ bunæ întrucît permite interacfliunea [networking] înæuntrul unui grup de negustori øi amatori de artæ cu aceleaøi gusturi øi pentru cæ evocæ atmosfera unui bar la ore tîrzii. Toatæ lumea îøi gæseøte un interes comun în artæ, iar rezultatul este o bîrfæ artisticæ, cronici
de expoziflie øi flirturi. O asemenea comunicare e minunatæ pînæ la un punct, dar nu este în sine øi prin sine emblematicæ pentru „democraflie“. Sæ fiu dreaptæ, cred cæ Bourriaud recunoaøte aceastæ problemæ – dar nu o ridicæ în legæturæ cu artiøtii pe care îi promoveazæ: „Sæ pui în legæturæ oamenii [Connecting people], sæ creezi experienfle
comunicative, interactive“, spune el, „Pentru ce? Dacæ læsæm deoparte acest pentru ce?, mæ tem cæ vom ræmîne
doar cu arta Nokia – generînd relaflii interpersonale doar de dragul lor øi færæ a aborda vreodatæ aspectele lor politice“.43
Aø ræspunde cæ arta lui Tiravanija, cel puflin aøa cum o prezintæ Bourriaud, rateazæ abordarea aspectului politic al comunicærii – deøi anumite proiecte ale sale par, la prima vedere, s-o facæ, într-o manieræ disonantæ. Sæ ne întoarcem la
analizele proiectului de la Köln al lui Tiravanija, Untitled (tomorrow is another day). Am citat deja comentariul curatorului Udo Kittelman cum cæ instalaflia le oferea „tuturor o experienflæ impresionantæ a comuniunii“. El continuæ:
„Grupuri de oameni gæteau øi discutau, se îmbæiau sau stæteau în pat. Teama noastræ cæ spafliul artistic de [/pentru]
locuit [art-living-space] ar putea fi vandalizat nu s-a adeverit… Spafliul artistic øi-a pierdut funcflia instituflionalæ øi s-a
transformat în cele din urmæ într-un spafliu social liber“.44
Kölnischer Stadt-Anzeiger a fost de acord cæ lucrarea oferea „tuturor un fel de «azil»“.45 Dar cine este aici acest „tutu-
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ror“? Aceasta ar putea fi o microtopie, însæ ea – la fel ca utopia – este propovæduitæ prin excluderea celor care reprezintæ un obstacol pentru ea sau îi împiedicæ realizarea. (E tentant sæ ne gîndim la ce s-ar fi întîmplat dacæ spafliul lui
Tiravanija ar fi fost invadat de cei care cautæ într-adevær „azil“.)46 Instalafliile sale reflectæ înflelesul dat de Bourriaud
relafliilor produse de operele de artæ relaflionale, ca fiind esenflialmente armonioase, pentru cæ se adreseazæ unei
comunitæfli de subiecfli privitori care au ceva în comun.47 Din acest motiv, lucrærile lui Tiravanija sînt politice doar în
sensul cel mai slab, al pledoariei pentru dialog împotriva monologului (comunicarea unilateralæ echivalatæ de situaflioniøti cu spectacolul); conflinutul acestui dialog nu este democratic în sine, din moment ce toate întrebærile se întorc
la ræsuflata øi falsa problemæ a lui „este asta artæ?“48 În ciuda retoricii neîncheierii [operei] øi emancipærii privitorului
practicate de Tiravanija, structura operei sale circumscrie dinainte rezultatul øi se bazeazæ pe prezenfla celui dintîi înæuntrul galeriei pentru a-l distinge pe acesta din urmæ de divertisment. Microtopia lui Tiravanija renunflæ la ideea transformærii culturii publice øi îøi reduce orizontul la plæcerile unui grup privat care se identificæ reciproc ca obiønuifli ai
galeriilor.49
Poziflia lui Gillick faflæ de chestiunea dialogului øi a democrafliei este øi mai ambiguæ. La prima vedere, el pare sæ sprijine teza antagonismului emisæ de Laclau øi Mouffe:
„Deøi îi admir pe artiøtii care construiesc viziuni «mai bune» ale modului în care ar putea sta lucrurile, teritoriile mediane, negociabile, care mæ intereseazæ pe mine cuprind întotdeauna posibilitatea unor momente în care idealismul
este neclar. În opera mea existæ tot atîtea dovezi ale compromisului, strategiei øi colapsului, pe cît existæ øi reflete
clare ale modului de a ne îmbunætæfli mediul [social] înconjurætor“.50
Øi totuøi, atunci cînd caufli în opera lui Gillick „refletele clare“, de-abia dacæ pofli gæsi aøa ceva: „Lucrez într-un nor
confuz de idei“, spune el, „mai curînd parfliale sau paralele decît didactice“.51 Nedorind sæ declare care sînt idealurile
ce pot fi compromise, Gillick exploateazæ credibilitatea referinflei la arhitecturæ (aderenfla acesteia la situaflii sociale
concrete), ræmînînd în acelaøi timp abscons în privinfla articulærii unei anume poziflii. Discussion Platforms, de exemplu, nu vizeazæ nici o schimbare particularæ, ci doar schimbarea în general – un „scenariu“ în care potenfliale „narafliuni“ [„narratives“] se pot ivi sau nu. Poziflia lui Gillick este alunecoasæ, în cele din urmæ el pærînd sæ susflinæ
compromisul øi negocierea ca reflete ale îmbunætæflirii. În mod logic, acest pragmatism echivaleazæ cu un abandon
sau un eøec al idealurilor: opera sa este dovada unui compromis, mai degrabæ decît exprimarea unei probleme.52
Drept contraexemplu, vreau sæ aræt cæ teoria democrafliei ca antagonism a lui Laclau øi Mouffe poate fi regæsitæ în
opera a doi artiøti în mod vædit ignorafli de Bourriaud în Estetica relaflionalæ øi în Postproducflie: elveflianul Thomas
Hirschhorn øi spaniolul Santiago Sierra.53 Aceøti artiøti instituie „raporturi“ la un nivel cu totul diferit, deoarece ei subliniazæ rolul dialogului øi al negocierii în arta lor, færæ însæ a îngropa aceste raporturi în conflinutul operei – ca unice
componente ale acestuia. Relafliile produse prin performance-urile øi instalafliile lor sînt marcate mai degrabæ de stingherealæ øi disconfort decît de sentimentul apartenenflei, fiindcæ în opera lor e recunoscutæ imposibilitatea unei „microtopii“ øi în schimb e menflinutæ o tensiune între privitori, participanfli øi context. O parte integrantæ a acestei tensiuni
este implicarea unor colaboratori din medii economice diverse, ceea ce serveøte apoi la sfîøierea percepfliei de sine
a artei contemporane ca domeniu care înflelege alte structuri sociale øi politice.
V. Nonidentificare øi autonomie
Opera lui Santiago Sierra (n. 1966), la fel ca aceea a lui Tiravanija, implicæ stabilirea efectivæ de relaflii între oameni:
el însuøi, cei care participæ la lucrarea sa øi privitorii. Însæ începînd cu sfîrøitul anilor ’90, „acfliunile“ lui Sierra au fost
organizate în jurul manipulærii unor relaflii ce sînt mai complicate (øi mai controversate) decît cele produse de artiøtii
asociafli esteticii relaflionale. Sierra a atras atenflia ziarelor de scandal øi o criticæ agresivæ pentru unele dintre acfliunile
sale extreme, cum ar fi 160 cm line tattooed on four people [Linie de 160 de cm tatuatæ pe patru persoane] (2000),
A person paid for 360 continuous working hours [Cineva plætit pentru 360 de ore de muncæ necontenitæ] (2000) øi
Ten people paid to masturbate [Zece inøi plætifli sæ se masturbeze] (2000). Aceste acfliuni efemere sînt documentate
prin fotografii alb-negru obiønuite, un text scurt øi, ocazional, proiecflii video. Acest mod de prezentare pare sæ preia moøtenirea artei conceptuale øi a body-art-ului anilor ’70 – îmi vin în minte Chris Burden øi Marina Abramovic –,
însæ opera lui Sierra dezvoltæ în mod semnificativ aceastæ tradiflie prin folosirea altora [decît artistul însuøi] ca actanfli
øi prin accentul pus pe remunerarea lor. Spre deosebire de Tiravanija, cu celebrarea lui a darului, Sierra øtie cæ lucruri
precum o masæ gratuitæ nu existæ: totul øi tofli au un prefl. Opera sa poate fi deci væzutæ ca o meditaflie sumbræ la condifliile sociale øi politice care permit ca asemenea disparitæfli în „preflul“ oamenilor sæ aparæ: vedefli, asta sînt în stare
sæ facæ unii oameni pentru bani, øi asta sînt ei. Încredinflîndu-i-se acum în mod constant sæ expunæ în galerii din Europa
øi din cele douæ Americi, practica lui Sierra se constituie într-un fel de realism etnografic, în care rezultatele sau desfæøurarea acfliunii sale traseazæ o urmæ deicticæ a realitæflii economice øi sociale a locului în care lucreazæ.54
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Acest mod de a privi practica lui Sierra se opune lecturilor dominante ale operei sale, care o înfæfliøeazæ drept o reflecflie
nihilistæ asupra teoriei marxiste a valorii de schimb a muncii. Dupæ cum se øtie, Marx susflinea cæ timpul de muncæ
al muncitorului valoreazæ mai puflin pentru capitalist decît valoarea lui de schimb ulterioaræ, materializatæ în forma
mærfii produse prin aceastæ muncæ. Tipurile de sarcini pe care Sierra le solicitæ colaboratorilor sæi – care sînt invariabil inutile, obositoare, iar uneori lasæ urme permanente – sînt væzute ca amplificæri ale acestui statu-quo, pentru a
demasca abuzul la care se supun din capul locului aceia care fac chiar øi cele mai umilitoare sau inutile munci în schimbul banilor. Întrucît Sierra cîøtigæ la rîndul lui bani în schimbul acfliunilor sale – ca „artist“ – øi este primul care recunoaøte contradicfliile situafliei în care se pune, detractorii lui susflin cæ el enunflæ o evidenflæ pesimistæ: capitalismul
exploateazæ. Mai mult, acesta este un sistem din care nimeni nu este exceptat: Sierra îi plæteøte pe alflii sæ facæ munca
pentru care el este plætit, fiind în schimb exploatat de galerii, negustori øi colecflionari. Sierra însuøi nu face nimic pentru a contrazice aceastæ perspectivæ atunci cînd este de pærere cæ:
„Nu pot schimba nimic. Nu existæ posibilitatea sæ schimbæm ceva prin demersul nostru artistic. Ne creæm opera
pentru cæ [asta] facem [cînd facem] artæ øi fiindcæ noi credem cæ arta ar trebui sæ fie ceva, ceva care e pe urmele
realitæflii. Dar eu nu cred în posibilitatea schimbærii“.55
Aparenta complicitate a lui Sierra cu statu-quo-ul ridicæ problema felului în care opera sa diferæ de cea a lui Tiravanija. Meritæ sæ reflinem cæ, începînd cu anii ’70, vechea retoricæ a avangardei, de opoziflie øi transformare, a fost adesea înlocuitæ de strategii ale complicitæflii; ceea ce conteazæ nu e complicitatea, ci modul în care o primim. Dacæ opera
lui Tiravanija este experimentatæ într-o cheie majoræ, atunci cea a lui Sierra este cu toatæ certitudinea minoræ. Ceea
ce urmeazæ este o încercare de lecturæ a operei celui din urmæ prin lentila dublæ a Esteticii relaflionale øi a Hegemoniei
[lui Laclau & Mouffe], pentru a descîlci în continuare aceste diferenfle.
S-a spus deja cæ Sierra îøi documenteazæ acfliunile, asigurîndu-se, aøadar, cæ noi øtim ceea ce el consideræ a fi „structura“ lor; de exemplu The wall of a gallery pulled out, inclined sixty degrees from the ground and sustained by five people [Peretele unei galerii, detaøat, înclinat la øaizeci de grade faflæ de sol øi susflinut de cinci persoane], Mexico City,
2000. Spre deosebire de Tiravanija øi Gillick, care îmbræfliøeazæ ideea nedesævîrøirii, Sierra îøi stabileøte de la început
lista de participanfli øi contextul în care aceøtia sînt væzufli. Acest fapt este important, cæci impune un context de desfæøurare a evenimentului. „Context“ este un cuvînt-cheie pentru Gillick øi Tiravanija øi, cu toate astea, opera lor nu
face mare lucru pentru a tematiza problema conflinutului efectiv al contextului (el dæ impresia cæ ar exista ca infinit
nediferenfliat, precum cyberspafliul). Laclau øi Mouffe susflin cæ, pentru a se constitui øi a fi identificat ca atare, un context trebuie sæ traseze limite printr-un act de demarcare, iar prin excluderea astfel generatæ apare antagonismul. Tocmai
acest act de excludere este dezavuat prin preferinfla lui Gillick pentru „nedesævîrøire“.56 Acfliunile lui Sierra, dimpotrivæ,
se preocupæ de alte „instituflii“ (imigraflia, salariul minim, aglomerærile în trafic, comerflul stradal ilegal, cei lipsifli de adæpost) pentru a pune în luminæ diviziunile impuse de aceste contexte. În mod decisiv însæ, Sierra nu prezintæ aceste
diviziuni ca pe sfere reconciliate (aøa cum Tiravanija evitæ muzeul, preferînd cafeneaua sau apartamentul) øi nici cu
totul separate: faptul cæ operele sale sînt finalizate le aduce pe terenul antagonismului (mai degrabæ decît pe acela
al modelului de coliziune „accident de maøinæ“ între identitæfli complete) øi sugereazæ cæ aceste granifle sînt atît instabile, cît øi deschise la schimbare.
Într-o lucrare pentru Bienala de la Veneflia din 2001, Persons paid to have their hair dyed blond [Inøi plætifli pentru a-øi
vopsi pærul blond], Sierra a invitat vînzætori stradali ilegali, majoritatea venifli din sudul Italiei sau imigranfli din Senegal,
China øi Bangladesh, sæ-øi schimbe culoarea pærului în blond contra sumei de 120.000 de lire (60 de dolari). Singura
condiflie de participare era aceea ca pærul lor sæ fie brunet de la naturæ. Descrierea pe care Sierra o face operei nu
redæ impactul acfliunii sale din zilele care au urmat decolorærii în masæ, dar consecinflele au constituit o parte integrantæ
a lucrærii.57 Pe perioada Bienalei de la Veneflia, vînzætorii stradali – care bîntuie stræzile vînzînd poøete de firmæ contrafæcute – sînt în mod evident grupul social cel mai exclus de la strælucitorul vernisaj; coafurile lor proaspæt decolorate au asigurat prezenflei lor în oraø strælucire la modul literal. Asta a fæcut pereche cu un gest din interiorul bienalei
propriu-zise, prin care Sierra a renunflat la spafliul sæu expoziflional din Arsenale în favoarea cîtorva comercianfli, care
l-au folosit pentru a-øi vinde poøetele Fendi contrafæcute, pe o folie întinsæ pe jos, întocmai cum fæceau în stradæ. Gestul
lui Sierra a sugerat o ciudatæ analogie între artæ øi comerfl, în genul criticii instituflionale a anilor ’70, pe care însæ a depæøit-o considerabil prin aceea cæ vînzætorii øi expoziflia se regæseau reciproc înstræinafli prin aceastæ confruntare; în loc
de a îmbia trecætorii cu marfa lor, aøa cum fæceau în stradæ, vînzætorii erau copleøifli. Asta a fæcut ca întîlnirea mea cu
ei sæ fie dezarmantæ într-un mod care doar ulterior mi-a dezvæluit propriile neliniøti legate de sentimentul „includerii“
mele în bienalæ: erau tipii aceøtia într-adevær actori? S-au strecurat aici pentru a juca o farsæ? Punînd în prim-plan un
moment de nonidentificare, acfliunea lui Sierra a subminat simflul identitæflii publicului de artæ, care se bazeazæ tocmai pe excluderile rasiale øi de clasæ tacite, precum øi pe o camuflare a negoflului ostentativ. Este important faptul cæ

18

lucrarea lui Sierra nu a ajuns la o reconciliere armonioasæ a celor douæ sisteme, ci a menflinut tensiunea dintre ele.
Revenirea lui Sierra la Bienala de la Veneflia din 2003 a constat într-o performance/instalaflie principalæ destinatæ pavilionului spaniol. Wall Enclosing a Space [Zid înconjurînd un spafliu] a însemnat blocarea accesului în pavilion cu blocuri
de beton de la podea pînæ în tavan. La intrarea în clædire, privitorii se confruntau cu un perete ridicat în grabæ, dar
de netrecut, care fæcea galeriile inaccesibile. Vizitatorii aflafli în posesia unui paøaport spaniol erau însæ invitafli sæ pætrundæ
în acel spafliu prin spatele clædirii, unde doi funcflionari de la imigræri controlau paøapoartele. Tuturor celor care nu
erau de naflionalitate spaniolæ le era refuzat accesul în galerie, al cærei interior nu conflinea decît pereflii zugrævifli în
gri, cu vopseaua cojindu-se, ræmæøifle de la expoziflia din anul precedent. Lucrarea era „relaflionalæ“ în accepfliunea
lui Bourriaud, însæ fæcea problematicæ orice idee cæ aceste relaflii ar fi fluide øi neconstrînse; lucrarea aræta cum anume
toate interacfliunile noastre sînt, la fel ca spafliul public, ticsite de excluderi sociale øi juridice.58
Opera lui Thomas Hirschhorn (n. 1957) exploreazæ adesea un teritoriu similar. Practica sa este înfleleasæ convenflional
în termenii contribufliei la tradiflia sculpturalæ – reinventarea monumentului, a pavilionului øi a altarului, prin supunerea
privitorului la o supradozæ de imagini, lucræri video øi fotocopii gæsite, asamblate cu ajutorul unor materiale ieftine,
perisabile, cum ar fi cartonul, banda adezivæ maro øi staniolul. Rolul privitorului este rar abordat în scrierile despre
arta sa, cu excepflia referinflelor ocazionale la tendinfla ca opera sæ-i fie vandalizatæ sau furatæ atunci cînd se aflæ în afara
galeriei, în situri periferice.59 Hirschhorn este bine cunoscut pentru afirmaflia cæ el nu face artæ politicæ, ci cæ face artæ
în mod politic; în mod semnificativ, acest angajament politic nu ia forma unei angrenæri ca atare a privitorului într-un anumit spafliu:
„Nu vreau sæ invit sau sæ oblig privitorii sæ devinæ interactivi cu ceea ce fac eu; nu vreau sæ stimulez [activate] publicul. Vreau sæ renunfl la mine, sæ fiu angajat într-o asemenea mæsuræ, încît privitorii confruntafli cu lucrarea sæ ia parte
øi sæ se implice, însæ nu ca actori“.60
Hirschhorn reprezintæ o schimbare importantæ a modului în care arta contemporanæ îøi concepe publicul, schimbare care corespunde aserfliunii sale despre autonomia artei. Una dintre presupozifliile subiacente din Estetica relaflionalæ este ideea – inifliatæ de avangarda istoricæ øi reiteratæ permanent de atunci – cæ arta n-ar trebui sæ fie o sferæ privilegiatæ
øi independentæ, ci ar trebui sæ se contopeascæ cu „viafla“. Astæzi, cînd arta a devenit subordonatæ într-o prea mare
mæsuræ vieflii cotidiene – ca relaxare, divertisment øi afacere – artiøti precum Hirschhorn reafirmæ autonomia activitæflii artistice ca disciplinæ separatæ. În consecinflæ, Hirschhorn nu îøi priveøte opera ca fiind „deschisæ“ sau ca necesitînd
o completare din partea privitorului, de vreme ce politica practicii sale derivæ tocmai din modul în care opera e fæcutæ:
„A face artæ în mod politic înseamnæ sæ alegi materiale care nu intimideazæ, un format care nu dominæ, un dispozitiv care nu seduce. A face artæ în mod politic nu înseamnæ sæ aderi la o ideologie sau sæ denunfli sistemul, spre deosebire de aøa-numita «artæ politicæ». Înseamnæ sæ lucrezi din ræsputeri împotriva principiului «calitæflii»“.61
Opera lui Hirschhorn este stræbætutæ de o retoricæ a democrafliei, dar care acum se manifestæ sub forma altor griji
decît aceea de a-l stimula pe privitor sæ devinæ activ ca atare [în constituirea operei]: ea apare mai degrabæ în deciziile privind formatul, materialele øi amplasamentul, aøa cum se vede la „altarele“ sale care imitæ comemorærile ad-hoc,
cu flori øi jucærii, de la locul unui accident, øi care sînt amplasate în zone citadine periferice. În aceste lucræri – cum
ar fi instalafliile Pole-Self øi Laundrette, ambele din 2001 – sînt juxtapuse imagini, texte, reclame øi fotocopii gæsite,
pentru a pune în acelaøi context banalitatea consumatorului øi atrocitæflile politice øi militare.
Multe dintre preocupærile lui Hirschhorn s-au reunit în Bataille Monument (2002), creat pentru Documenta XI. Amplasat
în Nordstadt, o suburbie din Kassel aflatæ la cîfliva kilometri de spafliile principale ale Documentei, Monumentul consta în trei instalaflii aflate în spaflioase baræci improvizate, ridicate pe peluza dintre douæ proprietæfli imobiliare, un bar
administrat de o familie din zonæ øi sculptura unui copac. Baræcile au fost construite din materialele specifice lui Hirschhorn,
cherestea de proastæ calitate, tablæ, folii de plastic øi bandæ adezivæ maro, iar prima gæzduia o bibliotecæ cu cærfli øi
casete video grupate în jurul a cinci teme bataille-iene (cuvînt, imagine, artæ, sex øi sport). Au fost aduse øi cîteva canapele
uzate, un televizor øi un aparat video, iar întreaga instalaflie a fost proiectatæ pentru a facilita familiarizarea cu filosoful, al cærui „fan“ Hirschhorn pretinde cæ este. Celelalte baræci gæzduiau un studio de televiziune øi o instalaflie care
prezenta informaflii despre viafla øi opera lui Bataille. Pentru a ajunge la Bataille Monument, vizitatorii trebuiau sæ ia
parte la un alt element component al lucrærii: sæ-øi asigure transportul prin intermediul unei firme turceøti de taxiuri,
firmæ cu care se încheiase un contract pentru a transporta vizitatorii Documentei pînæ la acest spafliu øi înapoi. Privitorii
erau astfel debarcafli la Monument øi læsafli acolo pînæ în momentul în care exista un taxi disponibil, timp în care ei
profitau inevitabil de bar.
Prin amplasarea Monumentului în mijlocul unei comunitæfli al cærei statut etnic øi economic nu o plasa neapærat în
rîndul publicului-flintæ al Documentei, Hirschhorn a næscocit o apropiere interesantæ între fluxul de vizitatori øi locuitorii
zonei. În loc ca populaflia localæ sæ fie supusæ la ceea ce el numeøte „efectul zoo“, proiectul lui Hirschhorn i-a fæcut
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pe vizitatori sæ se simtæ ca niøte intruøi neajutorafli. Øi mai contrariant, în lumina pretenfliilor intelectuale ale lumii artistice internaflionale, Monumentul lui Hirschhorn i-a luat în serios pe localnici ca potenfliali cititori ai lui Bataille. Acest
gest a produs o gamæ de ræspunsuri emotive printre vizitatori, inclusiv acuzaflii cum cæ gestul lui Hirschhorn a fost
nepotrivit øi sfidætor condescendent. Aceastæ stînjenealæ a dezvæluit condiflionærile fragile ale identitæflii autocreate a
lumii artistice. Complicatul joc al mecanismelor de identificare øi dezidentificare puse în lucru în conflinutul, construcflia øi amplasarea acestui Bataille Monument a fost provocator pentru reflecflie într-un mod radical øi tulburætor: „efectul zoo“ a funcflionat în ambele sensuri. În loc sæ fi propus, aøa cum pretinde Ghidul Documenta, o reflecflie asupra
„implicærii comunitare“, Bataille Monument a dus la o destabilizare (øi deci la potenfliala eliberare) a oricærui sens al
ceea ce ar putea fi identitatea comunitaræ sau pentru ce înseamnæ sæ fii un „fan“ al artei øi filosofiei.
O lucrare precum Bataille Monument depinde de context în privinfla impactului ei, însæ în principiu ea ar putea fi
repusæ în scenæ oriunde altundeva, în condiflii similare. În mod semnificativ, privitorului nu i se mai cere sæ joace un
rol de participant efectiv (sæ mænînce tæiflei sau sæ punæ în funcfliune o sculpturæ), ci doar sæ fie un vizitator meditativ
øi reflexiv:
„Nu vreau sæ fac o operæ interactivæ. Vreau sæ creez o operæ activæ. Pentru mine, cea mai importantæ activitate pe
care o poate provoca o operæ de artæ este aceea de a gîndi. Big Electric Chair din 1967 al lui Andy Warhol mæ face
sæ gîndesc, însæ este o picturæ aflatæ pe peretele unui muzeu. O operæ activæ necesitæ în primul rînd renunflarea mea
la sine“.62
Poziflia independentæ pe care Hirschorn o afirmæ prin opera lui – arta este produsæ în comun, însæ ca produs al viziunii unui singur artist – implicæ readmiterea unui anume grad de autonomie a artei. Asta se ræsfrînge øi asupra privitorului, care nu mai e silit sæ îndeplineascæ cerinflele de interactivitate ale artistului, ci este væzut ca subiect al unei
gîndiri independente, cerinfla esenflialæ a acfliunii politice („a gîndi reflexiv øi critic înseamnæ a deveni activ, a pune întrebæri înseamnæ a prinde viaflæ“).63 Bataille Monument aratæ cum instalaflia øi performance-art se distanfleazæ considerabil de chemarea iniflialæ a avangardei de a amesteca indistinct arta cu viafla, chemarea cu care aceastæ artæ a pornit
la drum.
VI. Antagonismul relaflional
Interesul meu pentru opera lui Thomas Hirschhorn øi a lui Santiago Sierra vine dintr-o abordare a lor mai duræ, mai
incomodæ, a „relafliilor“ decît cea propusæ de Bourriaud, dar øi din îndepærtarea lor de proiectele artistice publice,
angajate social, care au înflorit începînd cu anii ’80 sub egida „artei publice de tip nou“. Dar faptul cæ opera lui Sierra
øi Hirschhorn ilustreazæ mai bine o situaflie democraticæ înseamnæ oare cæ ea este øi o artæ mai bunæ? Pentru mulfli
critici, întrebarea ar fi redundantæ: Bineînfleles cæ este o artæ mai bunæ! Însæ faptul cæ se ridicæ aceastæ întrebare este
în sine simptomatic pentru tendinfle mai cuprinzætoare din critica de artæ contemporanæ: astæzi, judecæflile politice,
morale øi etice au ajuns sæ umple absenfla judecæflii estetice într-un mod poate inimaginabil acum patruzeci de ani.
Asta se întîmplæ, în parte, fiindcæ postmodernismul a atacat însæøi nofliunea de judecatæ esteticæ øi parflial deoarece
arta contemporanæ solicitæ interacfliunea efectivæ a privitorului în moduri tot mai complicate. Cu toate astea, „naøterea privitorului“ (øi promisiunea extaticæ de emancipare care a însoflit-o) nu a blocat apelul la criterii superioare,
care pur øi simplu au revenit sub alte înfæfliøæri.
Aceastæ chestiune nu poate fi abordatæ aici în mod adecvat. Doresc doar sæ subliniez cæ, dacæ opera pe care Bourriaud o consideræ exemplaræ pentru „estetica relaflionalæ“ se doreøte a fi privitæ din punct de vedere politic, atunci
trebuie sæ tratæm aceastæ propunere cu seriozitate. Existæ deja o îndelungatæ tradiflie a participærii privitorului øi a punerii în funcfliune a spectatorului în opere de artæ flinînd de numeroase mijloace expresive, de la teatrul german experimental al anilor ’20 pînæ la filmul nouvelle vague øi la noul roman al anilor ’60, de la sculptura minimalistæ care pune
în prim-plan privitorul pînæ la arta postminimalistæ a instalafliei din anii ’70, de la sculptura socialæ a lui Beuys pînæ la
performance-ul angajat social. Nu mai este suficient sæ spunem cæ antrenarea tout court [în operæ] a privitorului este
una democraticæ, pentru cæ orice operæ de artæ – chiar øi cea mai „nedesævîrøitæ“ – stabileøte dinainte profunzimea
participærii cæreia privitorul îi poate da curs pe terenul ei.64 Hirschhorn ar susfline cæ astfel de pretenflii de emancipare
nu mai sînt necesare: întreaga artæ – fie ea angajantæ [immersive] sau nu – poate constitui o forflæ criticæ care-øi însuøeøte
øi reatribuie valoare, conferind independenflæ gîndurilor noastre în raport cu consensul predominant øi preexistent.
Sarcina cu care ne confruntæm astæzi este aceea de a analiza cum anume se adreseazæ arta privitorului øi de a evalua calitatea relafliilor produse la nivelul publicului: felul de a pune subiectul pe care orice operæ îl presupune [ca pivot
al ei] øi valorile democratice pe care le susfline.
Se poate susfline cæ operele lui Hirschhorn øi Sierra, aøa cum le-am prezentat eu, nu mai sînt legate de stimularea
directæ a privitorilor sau de participarea efectivæ la operæ. Asta nu înseamnæ cæ aceastæ operæ semnificæ o reîntoarcere
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la puternica autonomie modernistæ de felul celei susflinute de Greenberg, doar cu o mai complicatæ împletire a socialului cu esteticul. În cadrul acestui model, miezul imposibilei rezolværi, de care depinde antagonismul, e oglindit în tensiunea dintre artæ øi societate væzute ca sfere reciproc exclusive – o tensiune autoreflexivæ de care opera lui Sierra
øi Hirschhorn dæ seama în mod deplin.65
În aceastæ luminæ, motivul obstrucfliei sau al blocadei, atît de des întîlnit în lucrærile lui Sierra, reprezintæ mai puflin o
întoarcere la refuzul modernist de tipul celui pledat de Adorno, cît o expresie a limitelor aparflinînd atît socialului,
cît øi esteticului, dupæ un secol de încercæri în a le face sæ fuzioneze.66 În expoziflia sa de la Kunst-Werke din Berlin,
privitorii au fost confruntafli cu o serie de cutii de carton improvizate, fiecare ascunzînd cîte un refugiat cecen solicitant de azil în Germania.67 Cutiile erau o variantæ arte povera a celebrei sculpturi Die [Mori] (1962), de 6 ∞ 6 picioare
[aproximativ 1,85 ∞ 1,85 m, n. red.], a lui Tony Smith, lucrare descrisæ de Fried prin faimoasa afirmaflie cum cæ ar
exercita asupra privitorului acelaøi efect precum „prezenfla tæcutæ a unei alte persoane“.68 În lucrarea lui Sierra, aceastæ
prezenflæ tæcutæ era una efectivæ: din moment ce în Germania remunerarea imigranflilor este ilegalæ, statutul refugiaflilor nu a putut fi fæcut public de cætre galerie. Muflenia lor a fost amplificatæ øi exacerbatæ de invizibilitatea lor ca
atare sub cutiile de carton. Prin astfel de lucræri, Sierra pare sæ susflinæ cæ corpul fenomenologic al minimalismului
este politizat tocmai prin calitatea raportului sæu – sau a lipsei de raport – cu alfli oameni. Reacflia noastræ dinaintea
participanflilor la acfliunile lui Sierra – fie ei întorøi cu fafla la perete, aøezafli sub cutii sau tatuafli cu o linie – diferæ total
de „comuniunea“ tematizatæ de estetica relaflionalæ. Aceste lucræri nu oferæ o experienflæ a empatiei umane transcendente,
care sæ edulcoreze situaflia stînjenitoare din fafla noastræ, ci o precis orientatæ nonidentificare rasialæ/economicæ, „acesta nu sînt eu“. Persistenfla acestei fricfliuni, caracterul ei stînjenitor øi disconfortul ne pun în gardæ asupra antagonismului relaflional al operei lui Sierra.
Lucrærile lui Hirschhorn øi Sierra se opun revendicærilor lui Bourriaud pentru o esteticæ relaflionalæ, comunitæflilor microtopice ale lui Tiravanija øi formalismului scenaristic al lui Gillick. Pozifliile agreabile adoptate de Tiravanija øi de Gillick
se reflectæ în prezenfla lor ubicuæ pe scena artisticæ internaflionalæ øi în statutul lor de veønici favorifli ai unui mic grup
de curatori devenifli cunoscufli pentru promovarea artiøtilor lor preferafli (øi care au devenit astfel adeværate staruri
itinerante în toatæ puterea cuvîntului). Într-o astfel de situaflie cælduflæ, arta este lipsitæ de dorinfla de a-øi susfline cauza
øi eøueazæ într-un divertisment compensator (øi autocelebrator). Opera lui Hirschhorn øi Sierra constituie o artæ de
o calitate superioaræ nu doar pentru cæ reprezintæ o politicæ de o calitate superioaræ (deøi ambii artiøti sînt la fel de
bine væzufli în cadrul circuitului artistic de succes). Opera lor recunoaøte limitærile a ce îi este cu putinflæ artei ca artæ
(„Nu sînt animator, profesor sau asistent social“, spune Hirschhorn) øi supune examenului toate pretenfliile facile privind
o relaflie tranzitivæ între artæ øi societate. Modelul de subiectivitate pe care se bazeazæ practica lor nu este iluzoriul
subiect perfect al comunitæflii armonioase, ci un subiect divizat, al identificærilor parfliale, supus unei schimbæri continue. Dacæ estetica relaflionalæ se aflæ în cæutarea unui subiect unificat ca o condiflie prealabilæ pentru comunitatea
qua comuniune, atunci Hirschhorn øi Sierra furnizeazæ un mod al experienflei artistice mai adecvat pentru subiectul scindat, divizat øi incomplet al zilelor noastre. Acest antagonism relaflional ar fi de atribuit nu armoniei sociale, ci
expunerii [= posibilitæflii de exhibare] a ceea ce, în închipuirea aparenflei acestei armonii, este reprimat, furnizînd
deci un temei mai solid øi polemic pentru regîndirea relafliei noastre cu lumea øi cu ceilalfli.
Traducere de Alex Moldovan øi Adrian T. Sîrbu

Note:
1. „Site de création contemporaine“, Palais de Tokyo – literaturæ promoflionalæ øi website, http://www.palaisdetokyo.com.
2. De exemplu, Nicolas Bourriaud despre Palais de Tokyo: „Ne dorim sæ fim un fel de kunstverein interdisciplinaræ – mai mult laborator decît muzeu“ (citat
in „Public Relations: Bennet Simpson talks with Nicolas Bourriaud“, Artforum, apr. 2001, p. 48); Hans Ulrich Obrist: „O expoziflie cu adeværat contemporanæ ar trebui sæ exprime posibilitæfli de relaflionare øi sæ facæ propuneri. Øi, poate surprinzætor, o astfel de expoziflie ar trebui sæ refacæ legætura cu anii
de laborator ai practicii expoziflionale a secolului douæzeci... O expoziflie cu adeværat contemporanæ, cu frapantul ei caracter nefinisat øi incomplet, ar
declanøa o participare pars pro toto“ (Obrist, „Battery, Kraftwerk and Laboratory“, in Carin Kuoni (ed.), Words of Wisdom: A Curator’s Vade Mecum on
Contemporary Art, New York: Independent Curator’s International, 2001, p. 129); într-o discuflie televizatæ cu privire la proiectul Laboratorium aparflinînd
Barbarei van der Linden øi lui Hans Ulrich Obrist, curatorii îøi explicæ preferinfla pentru cuvîntul „laborator“ prin aceea cæ este „neutru“ øi „încæ neatins,
neatins de øtiinflæ“ („Laboratorium is the answer, what is the question?“, TRANS>, nr. 8, 2000, p. 114). Metaforele laboratorului apar de asemenea øi în
concepfliile artiøtilor despre propriile expoziflii; de exemplu Liam Gillick, referindu-se la al sæu one-man-show de la Arnolfini, Bristol, susfline cæ „se poate
vorbi de laborator sau de atelier atunci cînd existæ prilejul de a testa unele idei combinate, de a pune în aplicare anumite procese critice relaflionale øi
comparative“ (Gillick, citat in Liam Gillick: Renovation Filter: Recent Past and Near Future, Bristol, Arnolfini: 2000, p. 16). Opera lui Rirkrit Tiravanija este
adesea descrisæ în termeni similari: este ca un „laborator destinat contactului uman“ (Jerry Saltz, „Resident Alien“, The Village Voice, 7/7–14/7 1999, f.p.)
sau ca niøte „experimente psiho-sociale în care se creeazæ situaflii destinate întîlnirilor, schimbului etc.“ (Maria Lind, „Letter and Event“, Paletten, 4/95,
nr. 223, p. 41). Trebuie menflionat cæ, în acest context, „laborator“ nu implicæ experimente psihologice sau comportamentale efectuate asupra privitorului, ci se referæ la experimentarea creativæ asupra convenfliilor expoziflionale.
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3. Lewis Kachur, Displaying the Marvelous: Marcel Duchamp, Salvador Dali and the Surrealist Exhibition (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001).

21. Gillick, in Liam Gillick: Renovation Filter: Recent Past and Near Future (Bristol: Arnolfini, 2000), p. 16.

4. Sub Sune Nordgren, The Baltic din Gateshead a avut trei spaflii AIR (artist-in-residence) pentru atelierele artiøtilor, dar acestea erau deschise publicului
doar atunci cînd artistul rezident era de acord; de multe ori publicul trebuia sæ ia de bunæ pretenflia de „fabricæ de artæ“; Palais de Tokyo, dimpotrivæ, are
pînæ la zece artiøti rezidenfli în acelaøi timp. München Kunstverein, sub curatoriatul Mariei Lind, a cæutat un alt fel de productivitate publicæ: transformarea
intrærii în galerie realizatæ de Apolonia Sustersic includea o „consolæ de lucru“, unde membrii staff-ului curatorial (inclusiv Lind) se puteau perinda pentru a asigura permanenfla la biroul de primire, continuîndu-øi munca în public.

23. Toate aceste lucræri au fost expuse în The Wood Way, Whitechapel Art Gallery, 2002.
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68. Fried, „Art and Objecthood“, Artforum, vara 1967, reprodus in Gregory Battcock (ed.), Minimal Art (Berkeley and Los Angeles: University of California
Press, 1995), p. 128.
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este perspectiva lui Morus asupra utopiei: descriind un enervant bigot creøtin care condamna alte religii, cælætorul Raphael povesteøte:
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creøterii numærului de imigranfli care soseau, lucru care a îngreunat calcularea precisæ a celor intrafli în salæ. Atunci s-a hotærît sistarea intrærii în salæ øi calcularea numærului printr-o numærætoare sumaræ. Asta a pricinuit numeroase probleme la uøæ, din cauza nesfîrøitelor øiruri de oameni care plecau sau
veneau.“ Sierra, citat in Santiago Sierra: Works 2002–1990, p. 46.
58. Dupæ cum conchid Laclau øi Mouffe, politica nu ar trebui sæ postuleze o „«esenflæ a socialului», ci, dimpotrivæ, sæ afirme contingenfla øi ambiguitatea oricærei
«esenfle» øi caracterul constitutiv al diviziunii sociale øi antagonismului“. Laclau øi Mouffe, Hegemony, p. 193.
59. Cel mai substanflial exemplu al acestei abordæri îl constituie Benjamin HD Buchloh, „Cargo and Cult: The Displays of Thomas Hirschhorn“, Artforum,
nov. 2001. Amplasamentul periferic al sculpturilor lui Hirschhorn a dus uneori la furtul conflinutului acestora, remarcîndu-se furtul de la Glasgow, din
2000, înainte chiar ca expoziflia sæ fie deschisæ.
60. Hirschhorn, într-un interviu acordat lui Okwui Enwezor, in Thomas Hirschhorn: Jumbo Spoons and Big Cake (Chicago: Art Institute and Renaissance Society,
2000), p. 27.
61. Hirschhorn, într-un interviu acordat lui Enwezor, p. 29. Hirschhorn se referæ aici la ideea de calitate adoptatæ de Greenberg, Fried øi de alfli critici drept
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Attila Tordai-S.
Intervenfliile artistice ale lui Ciprian Mureøan din ultima perioadæ au utilizat referirea calculatæ la lucræri celebre, emblematice din istoria artei moderne
øi contemporane. Prin recontextualizarea operelor Leap into the Void de Yves Klein, filmul despre pictorul de icoane Andrei Rubliov al lui Andrei Tarkovski, Cîinele andaluz de Luis Buñuel øi Salvador Dalí (substituind personajele principale cu cele din filmul de animaflie Shrek) sau La Nona Ora a lui
Maurizio Cattelan, el de fapt pune în discuflie cîteva probleme cu care se confruntæ societatea contemporanæ (în unele situaflii cu referiri explicite øi
relevante pentru contextul românesc): utopia modernitæflii, implicafliile asupra culturii vizuale ale noilor tehnologii, fetiøizarea personajelor de desen animat, relaflia stat-bisericæ. Lucrarea de faflæ, „Colecflionarul“, problematizeazæ individul societæflii contemporane care se zbate între propria utopie
individualistæ øi constrîngerile contractului social. Compromisurile acumulate de ambele pærfli (de)formeazæ individualitatea fiecæruia, fæcînd loc unor noi
øi noi utopii. Pe de altæ parte, trimiterea lui Ciprian Mureøan la cartea Colecflionarul a lui John Fowles („Cînd colecflionezi eøti victima propriilor obsesii“
– spune artistul însuøi) este valabilæ øi pentru individul contemporan, care pare a træi propria imposibilitate de a se gæsi.

Ciprian Mureøan: Colecflionarul
The Collector
Attila Tordai-S.
Ciprian Mureøan’s latest art interventions used a calculated reference to famous, icon works in modern and contemporary art history. Through the recontextualization of Leap into the
Void by Yves Klein, of Andrei Tarkovsky’s movie about the icon painter Andrei Rubliov, of Un Chien andalou by Luis Buñuel and Salvador Dalí (where he changed the original characters with the ones from the cartoon Shrek) or of Maurizio Cattelan’s La Nona Ora, he discusses a few problems of the contemporary society: the modernist utopia, the implications
of new technologies on visual culture, the fetishism of cartoon characters, the relationship between the state (the civil society) and the church. This work, “The Collector”, puts in question the individual in contemporary society, struggling between his or her own individualist utopia and the constraints of the social contract. The compromises accumulated by both
sides (de)form each individuality, allowing new and new utopias. On the other hand, Ciprian Mureøan’s reference to John Fowles’s The Collector (“When one collects, he or she becomes
a victim of his or her obsessions” – says the artist) is also valid for the contemporary individual, who seams to live his or her impossibility of finding him/herself.

Translated by Cosmin Costinaø

CIPRIAN MUREØAN 1977 Born in Dej, Romania, lives and works in Cluj (RO). Member and editor of Version, run artist magazine – www.versionmagazine.com, member of Supernova
– www.supernova.ro
Selected exhibitions: 2004 – Moving Paterns, Kunsthalle Project Space, Vienna; Sfîrøitul cincinalului, Studio Protokoll, Cluj, Against the space, Trafo Gallery, Budapest, curator Alina
Øerban; The Way the World is, curated by Stephanie Benzaquen (Tel Aviv) and Matei Bejenaru (Iaøi), Turkish Bath of Iaøi; Biennial of young artists I, Bucharest; Supernova – Art for the
Masses, Brukenthal Museum, Sibiu (RO), Studio Protokoll, Cluj; Version – Biennial of young artists Vršac, Serbia and Montenegro; Version – Cetinje Biennale V; Shake the limits, National
Museum of Contemporary Art Bucharest; Version – Side effects, Salon Muzeja savremene umetnosti, curators WHW, Belgrade. 2003 – Version – The Map of the World, Lisieres,
Strasbourg (F); Version Conference, FRAC Alsace, Selestat (F); Her und Hin, Attraction and Solidarity, Art Museum, Cluj, curator Attila Tordai-S.; Version – The Map of the World &
Brancusi Feat. McDonald’s, In the Gorges of the Balkans, Kunsthalle Fridericianum, Kassel; Version – The Map of the World, Prague Biennial I, Prague (CZ); Supernova – Inflexible Clash,
Institute of Contemporary Art, Dunaújváros (H). 2002 – Festival Rendez-vous Roumain, curators Mircea Cantor & Gabriela Vanga, En Cours Gallery, Paris; American Erection, Tranzit
House, Cluj. 2001 Periferic 5, curator Matei Bejenaru, Iaøi (RO). Workshops: 23–25 July 2004 Dispositive workshop part 4, Kunstverein München.
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Trei culori, doar trei

of this combination of colors. I said that this remark is “almost” surprising: it is firstly surprising because none of the visitors at the exhibition
suspected the large scale of the tricolor phenomenon. The hundreds
of objects and thousands of photos gathered speak of the dimensions of
a phenomenon that the inhabitants of Cluj used to claim as their own
with a vicious local pride. However, it is “almost” and not totally
surprising if we think of the political motivations and mostly of the extrapolitical ones of those who supported the nationalist administration in
Cluj and that party in the country. The kind of message conveyed by this
administration, the forms of political “fight”, the values cultivated, the
plots imagined can make the background for the tricolor motive as an
epiphenomenon. I hope I’m making myself clear: I’m not saying that all
those who use deliberately or by chance the tricolor in order to decorate
their cabin, fence or stand are members or sympathizers of the Great
Romania Party. I’m saying only that this usage is coherent with the simple
logic that has made this party a national force. More clearly: we are not
suspicious of all the “tricolorophiles” as nationalists, but we accuse the
simplicity (in its worst meaning) of judgment, of taste, that leads to such
usage. Let’s take once more the example of Cluj: we have a town with an
intercultural past specific to the central-European towns, we have a soft
and opportunistic intellectual stratum, incapable to articulate a civic conscience, and we also have a heterogeneous population, with no roots,
exposed to manipulation. The result: twelve years of local administration
that has done exactly what it pleased on the surface of the city, sometimes only in order to defy and demonstrate the impotence of any reaction. The first tricolor benches made people laugh, the next hundred
or thousand have become ordinary in a short while. The first flags caused
a vague feeling of celebration and, for some, even pride, but in the summer of 2004 when some were taken down the first feeling was of lack.
Nothing of the ridiculous and aberrant stays that way after repetition
and persistence. Communism has fully proven it as its aberration has
become routine for millions of people who are willing today to become
aberrant again in order to get back their lifestyle.

Ciprian Mihali
Duo van der Mixt: The Very Best of Red, Yellow and Blue,
Studio Protokoll, Cluj, 25–30 iunie

La sfîrøitul lunii iunie 2004, Mihai Pop øi Cristian Rusu, cunoscufli øi ca Duo van der Mixt
au realizat la Studioul Protokoll din Cluj expoziflia The Very Best of Red, Yellow and Blue,
sub forma unei colecflii de obiecte strîns unite, precum poporul de odinioaræ øi de azi,
în jurul celui mai mic numitor comun al lor, cele trei culori ale drapelului românesc. Într-un spafliu redus ca dimensiuni øi care nu se preteazæ întru totul unei expuneri ample,
cei doi artiøti au reuøit sæ compunæ vreme de cîteva zile un mediu hiperreal (mai real decît
realul, ar spune Baudrillard) în care prezenfla excesivæ øi obsesivæ a celor trei culori a reactivat în vizitatori senzaflia de saturaflie pe care clujenii, øi nu numai ei, o træiesc de ani de
zile în acest oraø. Desigur, totul începe cu un regret øi cu un anume reproø: cæ acest gest
vine puflin prea tîrziu, la cîteva sæptæmîni dupæ nealegerea pentru a patra oaræ consecutiv în funcflia de primar al oraøului a maestrului de ceremonii al acestui jalnic spectacol urban.
Cæ, dacæ el ar fi fost fæcut mai devreme (cu luni sau ani), poate ar fi intensificat aceastæ
senzaflie øi ar fi putut declanøa o reacflie civicæ, mæcar o împotrivire la mæsurile aberante
ale administrafliei locale. Un reproø ce poate fi însæ cu uøurinflæ anihilat, øi încæ de douæ
ori: mai întîi, cæ munca de strîngere a materialului tricolor – atît obiecte, cît øi fotografii
acolo unde obiectele n-au putut fi colectate – a început ea însæøi cu ceva timp în urmæ,
pe vremea glorioasei administraflii tricolore, cînd nimic, sau aproape nimic, nu anticipa
schimbarea ei. Apoi, într-un sens mai radical, cæ e puflin probabil ca acest gest, de
expunere dorindu-se artisticæ, dar ræmînînd ironicæ pe fond, fæcut chiar øi mai devreme,
chiar øi mai central, mai la vedere, sæ fi stîrnit altceva decît zîmbete condescendente în
cel mai bun caz, iritare în cel mai ræu, ori chiar adversitate. Cæci, dincolo de intenflia primæ
øi claræ a expozifliei, de a demonstra cît de comunæ (adicæ, deopotrivæ: banalæ, cotidianæ,
derizorie chiar, dar øi ca numitor comun al atîtora dintre noi, dintre „ai noøtri“) a devenit
utilizarea celor trei culori în designul anonim ori puternic personalizat al existenflelor noastre, existæ, cred, un mesaj mult mai dur øi mai durabil: anume cæ aceastæ utilizare stæ mærturie pentru ceva mai dramatic øi mai problematic, ceva ce fline de straturile de adîncime
ale – sæ-i zicem – mentalitarului individual øi colectiv din societatea postcomunistæ.
Expoziflia ne pune, aøadar, în fafla unei constatæri aproape surprinzætoare: cæ spectacolul
bæncilor, stîlpilor øi coøurilor de gunoi din Cluj este o parte infimæ, aproape nesemnificativæ în grandiosul spectacol naflional al exhibærii în formele cele mai neaøteptate øi în combinafliile cele mai voit ingenioase ale celor trei culori, doar trei, dintr-o gamæ totuøi atît
de largæ de culori. Cæ nu existæ domeniu al vieflii noastre de zi cu zi, funcflie, suport, loc
urban sau rural care sæ nu fi dat naøtere, prin vopsire, prin aranjare, prin îmbræcare øi decorare, acestei forme de primitivism vizual. Ludic sau grav, discret sau agresiv, public sau
privat, oficial sau intim, tricolorul se insinueazæ peste tot, decupînd violent din fondul cenuøiu
al oraøelor sau din monotonia naturii un fragment, luîndu-l cu læcomie în posesie.
Cu siguranflæ, ceea ce s-a întîmplat la Cluj, vreme de doisprezece ani, într-o tæcere complice a ceea ce pompos øi pe undeva inutil se cheamæ societate civilæ, nu a fæcut decît
sæ legitimeze întrebuinflarea în orice împrejurare cu putinflæ a acestei combinaflii coloristice.
Am spus despre aceastæ constatare cæ este „aproape“ surprinzætoare: ea este în primul
rînd surprinzætoare pentru cæ nici unul dintre cei care au vizitat expoziflia sau au væzut
fotografiile nu au bænuit amploarea fenomenului tricolor. Sutele de obiecte øi miile de

At the end of June 2004, Mihai Pop and Cristian Rusu, also known as Duo
van der Mixt, presented at Studio Protokoll in Cluj, The Very Best of Red,
Yellow and Blue, a collection of objects gathered, just like the people in
the past or in the present, around their basic symbol, the tricolor
of the Romanian flag. In a rather undersized space not very fit for a large
exhibition, the two artists managed to compose for a few days a hyperreal environment (more real than the real, as Baudrillard would say)
in which the excessive and obsessive presence of the three colors reactivated in the viewer the saturation that the inhabitants of Cluj have been
experiencing for years in their city. Of course, it all starts with a regret
and something of a reproach: that such a gesture comes a little late,
a few weeks after the non-election as Mayor, for the fourth time around,
of the master of ceremony in this pathetic urban show. Had it been done
earlier (months or years), the exhibition might have intensified this sensation and could have triggered a civic reaction, at least a stand against the
aberrant measures taken by the local administration. The reproach can be
easily and twice annulled: first, the collecting of the tricolor material
– both objects and photos, whenever the objects couldn’t be taken away –
has started quite a while ago during the glorious tricolor administration
when nothing, or almost nothing, could foretell its change. Second, more
radically, there is not much chance that this exhibition, artistic in its intent
but fundamentally ironic, even at an earlier date, even in a more central,
visible space, could have started anything but condescending smiles at
best and irritation or adversity at worst. Beyond the main and outward
purpose of the exhibition, which is to demonstrate how common (that is
both: banal, day-to-day, even derisory, but also the common denominator
for many of us, of “our people”) the usage of the three colors has become
in the anonymous or strongly personalized design of our lives, there is,
I think, a more tough and durable message: namely that this usage illustrates of something more dramatic and problematic, something pertaining to the deep strata of – let’s say – the individual and collective
“mentalitarianism” in the post-communist society.
The exhibition brings us to an almost surprising remark: the show of
the benches, the pillars and the trashcans in Cluj is a very small, almost
insignificant, part of the grandiose national show off in the most unusual
ways and in the most deliberately ingenious combinations of the three
colors, just three in an otherwise wide range of colors. There is no area
of our day-to-day life, function, support, urban or rural spot that hadn’t
begotten, through painting, disposition, ornamentation something of this
form of visual primitivism. Playful or grave, discrete or aggressive, public
or private, official or intimate, the tricolor sneaks in everywhere, taking
into possession, violently and greedily, lumps of the gray background
of the towns or of the monotonous nature.
Surely, what has happened in Cluj for twelve years in an accomplice
silence of what we call pompously and somewhat uselessly civil society
did nothing but legitimate the usage in any imaginable circumstance

CIPRIAN MIHALI predæ filosofie contemporanæ la UBB Cluj. Traducætor, eseist, redactor la revista IDEA artæ +
societate.

CIPRIAN MIHALI teaches 20th century philosophy at Babeø-Bolyai University, Cluj.
Author, translator and editor of the IDEA arts + society magazine.
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THREE COLORS, JUST THREE
Ciprian Mihali
Duo van der Mixt: The Very Best of Red, Yellow and Blue,
Studio Protokoll, Cluj, June 25–30

Duo van der Mixt
The Very Best of Red, Yellow and Blue, 2004, image from the exhibition, photo: DvdM, credit: Studio Protokoll

Coming back to the exhibition, I should probably say that its intent was
not political, not even a protest; it remains a marginal gesture because,
unaccepted in the downtown establishments, the exhibition was presented in a nice area, but ex-centric as the Protokoll studio is difficult to
access. Furthermore, it is marginal because, modest in intent and dimensions – just two small rooms –, it cannot have the pretense to radically
question or provoke a wide reaction (esthetic or other) in those who have
visited it or saw its catalog.
But there is yet another kind of marginality: the one given by the condition of the artistic act, when it becomes public, especially in Romania
today where the public is reduced to passive spectators and/or tv-spectators. Its artistic value is almost an excuse, a further note added to any
questions it raises. Because made by artists, that is young talented artists,
but slightly socially unfit, they can be pardoned for this fine irony
at our saint symbols. In fact, their saturation through art has nothing
of the rudeness in the political saturation with tricolor. Anyway, the first
follows the latter, makes a parody of it without changing anything making
other than its brutality.
I said that the exhibition is a testimony of something more dramatic than
the mere cacophony of colors. It accounts, once more in its modest and
discrete way, for the precariousness of the individual and collective imaginary. Precariousness means here much more than poverty: in poverty,
the lack, the need can be borne with some rationalization and with dignity; in precariousness, the poverty produces deep effects through the narrowing of the discerning possibilities and the rush to conclusions on
unsure premises. As the images from the exhibition catalog prove, if an
infant is given a tricolor comforter, in kindergarten he will draw a tricolor
ice-cream (Strawberry-Melon-Plum?...). Later, he will find that painting
in tricolor the front bumper of his Dacia car goes without saying or that
the dirty pub where he drinks his daily beer can suddenly acquire greatness if it is nicely painted in red, yellow and blue. I do not discuss here
the potential esthetic value of these colors; consequently I do not find
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Duo van der Mixt
The Very Best of Red, Yellow and Blue, 2002–2004, from the photo archive, photo: DvdM, Roald Aron, Tibi Bucøa, Alexe Popescu, Márk Sztahura, credit: DvdM
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fotografii adunate (selectînd ele însele ceea ce a devenit ordine de trei culori cu intenflie
øi cu dispuneri aleatorii) vorbesc despre amploarea unui fenomen pe care clujenii îl revendicau cu o perversæ mîndrie localæ. Dar este „aproape“, øi nu cu totul surprinzætoare,
dacæ ne gîndim la motivafliile politice øi mai ales extrapolitice ale celor care au susflinut
administraflia naflionalistæ la Cluj øi partidul respectiv în flaræ. Tipul de mesaj transmis de
aceastæ administraflie, formele de „luptæ“ politicæ, valorile cultivate, scenariile imaginate
pot, fiecare în parte øi toate împreunæ, sæ compunæ pînza de fond de pe care se desprinde, la nivel epifenomenal, motivul tricolor. Sæ fim înfleleøi: nu spun cæ tofli cei care
folosesc voit sau întîmplætor tricolorul pentru a-øi orna cabina, gardul sau taraba sînt membri sau simpatizanfli ai Partidului România Mare; spun doar cæ aceastæ folosire e coerentæ cu logica simplæ øi redutabilæ care a fæcut din acest partid o forflæ naflionalæ. Mai clar:
nu e vorba de a-i suspecta pe tofli „tricolorofilii“ de naflionalism, ci de a denunfla simplitatea (în sensul ei cel mai ræu) a judecæflii, a celei de gust îndeosebi, care îndeamnæ la
o asemenea folosire. Sæ ne gîndim încæ o datæ la exemplul Clujului: se dæ un oraø cu
un trecut intercultural specific oraøelor central-europene, se dæ o intelectualitate moale
øi oportunistæ, incapabilæ sæ articuleze o conøtiinflæ civicæ øi se mai dæ o populaflie pestriflæ, dezrædæcinatæ, expusæ manipulærii. Rezultatul: doisprezece ani de administraflie localæ
care a fæcut exact ce a vrut cu suprafafla oraøului, uneori numai pentru a sfida øi deci pentru a demonstra neputinfla oricærei reacflii. Prima bancæ tricoloræ a stîrnit ilaritate, cele
o sutæ sau o mie au devenit, dupæ o vreme, obiønuinflæ. Primele steaguri au provocat
un vag sentiment de særbætoare, iar la unii chiar de mîndrie, pentru ca atunci cînd în vara lui 2004 o parte dintre ele au fost date jos, prima senzaflie sæ fie de lipsæ. Nimic din
ceea ce e ridicol øi aberant nu ræmîne, prin repetiflie, prin insistenflæ, aøa; comunismul
a demonstrat-o din plin, aberaflia lui a devenit rutinæ pentru milioane de oameni dispuøi azi sæ redevinæ aberanfli pentru a-øi recæpæta obiønuinflele.

diabolic their usage in any way. I also do not discuss the strident patriotic
symbolism of their usage. It might have been other colors just as they
could have been the basis for an unsuccessful esthetic manipulation.
I think that it is, rather, an (obvious) kitsch phenomenon, as the exhibition
points out, or an extremist political one. The obsession of the tricolor,
its strict application – always the same order with yellow in the middle –
on the most ridiculous objects points to the way, ridiculous and petty
itself, in which we, as individuals or group, take a public shape through
a minimum but certain profile meant to mask the lack of interior consistency – psychic, moral, intellectual – but also at the level of social connection. In other words it has become urgent for us to revisit all the ways
of individualization or community and social identification if all that keeps
us together is the limited play of three colors, just three...

Translated by Izabella Badiu

cuflie aici posibila valoare esteticæ a acestor culori, prin urmare nici nu diabolizez în vreun
fel utilizarea lor; de asemenea, nu aduc în discuflie nici simbolismul strident patriotic al
întrebuinflærii lor. Se putea la fel de bine întîmpla ca acest simbolism sæ mobilizeze alte
culori, dupæ cum ele însele puteau constitui baza unei manipulæri estetice nereuøite. Cred
cæ e vorba aici, aøa cum expoziflia o spune, de mai mult decît un fenomen kitsch (de o
evidenflæ crasæ) ori de un fenomen politic extremist (prin caracterul extrem al utilizærii
simbolurilor naflionale). E vorba, prin obsesia tricolorului, prin aplicarea lui strictæ – adicæ
mereu în aceeaøi ordine, cu galbenul la mijloc – pe obiecte dintre cele mai derizorii, e
vorba deci de felul el însuøi derizoriu, meschin, în care înflelegem, ca indivizi sau grup,
sæ ne dæm formæ publicæ, prin replierea pe o aparenflæ minimæ, dar siguræ, menitæ sæ
mascheze lipsa unei consistenfle interioare, la nivel psihic, moral, intelectual, dar øi la nivelul
legæturii sociale. Cu alte cuvinte, devine urgent sæ ne revedem toate modalitæflile de individualizare sau de identificare comunitaræ øi socialæ dacæ tot ce a ræmas pentru a ne fline
împreunæ e jocul mærginit, ca însæøi imaginaflia noastræ, a trei culori, doar trei culori…

Duo van der Mixt
The Very Best of Red, Yellow and Blue, 2004, image from the exhibition,
photo: Lehel Makara, credit: Studio Protokoll

Pentru a reveni încæ o clipæ la expoziflie, trebuie menflionat cæ ea nu s-a dorit un gest politic,
nici mæcar un gest de protest; ea ræmîne un gest marginal, fie øi numai pentru cæ, neacceptatæ de institufliile din centru, expoziflia s-a flinut în spafliul primitor, dar excentrat al Studioului Protokoll, greu accesibil pentru cei care-l cautæ øi aproape cu neputinflæ de gæsit
dacæ ar fi „sæ-fli iasæ în cale“. Ea este marginalæ apoi pentru cæ, prin modestia intenfliei øi
prin dimensiunile expozifliei, neocupînd mai mult de douæ camere, ea nu a putut emite
pretenflii de interogare radicalæ ori de provocare a unei reacflii largi (estetice sau altfel)
din partea celor care au vizitat-o sau au luat cunoøtinflæ de ea prin catalogul sæu.
Dar este, în fine, øi o altæ marginalitate: aceea datæ de condiflia actului artistic, atunci cînd
el are intenflia sau curajul de a ieøi în public, cu deosebire în România de azi, unde publicul se reduce la spectatori pasivi øi/sau la telespectatori. Artisticitatea sa este aproape
o scuzæ, un bemol pus oricærei întrebæri pe care o ridicæ. Pentru cæ e fæcutæ de artiøti,
adicæ de niøte tineri talentafli, dar uøor inadaptafli social, nu-i aøa, li se poate ierta aceastæ
ironie finæ la adresa simbolurilor noastre sfinte. De fapt, actul lor de saturare prin artæ
nu are nimic din grosolænia saturærii politice cu tricolor. El vine, oricum, dupæ acesta din
urmæ, îl parodiazæ, îl deturneazæ, însæ nu schimbæ prin asta nimic din brutalitatea sa.
Spuneam mai sus cæ expoziflia stæ mærturie pentru ceva mai dramatic decît simpla cacofonie a culorilor. Ea dæ seama – încæ o datæ: în felul ei, modest øi discret – pentru precaritatea imaginarului individual øi colectiv. Precaritate aici înseamnæ mai mult decît
særæcie: în særæcie, lipsa, neajunsul pot fi suportate încæ printr-o anumitæ judecatæ sau printro anume demnitate; în precaritate, særæcia produce efecte de profunzime prin îngustarea
posibilitæflilor de discernæmînt øi prin græbirea concluziilor din premise nesigure. Aøa cum
demonstreazæ imaginile din catalogul expozifliei, dacæ unui nou-næscut i se pune în guræ
o suzetæ tricoloræ, la grædiniflæ va desena în cele trei culori globurile unei îngheflate (CæpøuniPepene-Prune?...). Mai tîrziu, i se va pærea la fel de evident ca bara de protecflie a Daciei
sæ fie vopsitæ øi ea ori ca bodega ordinaræ unde îøi bea berea zilnicæ sæ capete brusc mæreflie
dacæ tabla din care e fæcutæ ar fi drægufl pictatæ cu roøu, galben øi albastru. Nu pun în dis-
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Activarea subiectivitæflii
Liviana Dan

The Way the World Is, Baia Turceascæ, Iaøi, 22 – 24 octombrie
Curatori: Stephanie Benzaquen (Amsterdam) øi Matei Bejenaru (Iasøi)
Artiøti: Ligna Group (Germania); Rotem Balva, Adina Bar-On (Israel); Franck Houndegla, Clarice Hahn (Franfla); Martin
Zet (Cehia); Charlie Citron, Jeroen Jongeleen (Olanda); Aneta-Mona Chisa (Slovacia); Ciprian Mureøan, Cezar
Læzærescu (România); Muratbek Djmaliev øi Gulnara Kasmalieva (Kirghistan); Redas Dirzys (Lituania); Øtefan Constantinescu
(Suedia); Dragoø Alexandrescu & Dan Acostioaei (România); Nita Mocanu (România); Sylvia de Swaan (SUA)
Colocviul Spaflii vechi – viziuni noi
Participanfli: Marius Babias (Berlin), Aneta-Mona Chisa (Praga), Liviana Dan (Sibiu), Florence Derieux (Paris), Mariana
Færtæflescu, Cætælin Gheorghe (Iaøi), Attila Tordai-S. (Cluj)

Din 1997, Matei Bejenaru øi Asociaflia Vector organizeazæ la Iaøi evenimentul Periferic.
Strategia lui Matei Bejenaru, gînditæ pe grila atunci / acum, a fost mereu una de excepflie.
Periferic 1, 2, 3 øi 4 au fost proiecte axate în special pe performance, la care Matei Bejenaru
a adæugat mereu seminarii, prelegeri, discuflii între artiøti, critici øi curatori, nuclee educaflionale, implicînd tot mai multe locuri / spaflii din Iaøi... locuri încærcate de istorie, care
trebuie dresate pentru a-øi reface modernitatea (muzeul, universitatea de artæ), locuri
care trebuie obiønuite sæ nu se mai perceapæ ca fiind undeva la periferie (institufliile, fundafliile øi corporafliile stræine) øi locurile unor legæturi adormite, ajunse în situaflii-limitæ (Baia
Turceascæ).
Matei Bejenaru impune astfel un loc undeva în lume, care nu mai este numai un flinut
al minflii.
În 2001, Periferic 5 devine bienalæ internaflionalæ, iar în 2003, Periferic 6. Colfluri profetice are un curator invitat, Andreas Kreuger, critic de artæ din Stockholm.
Matei Bejenaru începe sæ lucreze cu cel mai fragil dintre cele trei timpuri fundamentale – viitorul. Viitorul, pasiunea secretæ a unui enigmatic poet suedez, Vilhelm Ekelung
(probabil în spiritul lui Andreas Kreuger), øi viitorul peste care se simte umbra lui Walter Benjamin („aøa cum unele plante se presupune cæ au puterea de a ne permite sæ
întrezærim viitorul, existæ øi locuri care au acelaøi dar“, probabil în spiritul lui Matei Bejenaru).
Dacæ la început evenimentele favorizau informaflia, cu timpul, intuiflia lui Matei Bejenaru
a devenit tot mai exactæ.
Think global, act local... pare sæ fie motoul lui Matei Bejenaru.
Anii ’90 au adus cîteva coordonate noi în artæ: legitimarea artiøtilor pop øi a curatorilor,
pervertirea calitæflilor emoflionale, subiectivitatea ca resursæ politicæ øi esteticæ, interes
pentru urbanism, internet, multimedia, lifestyle de stînga ori de dreapta, un management de crizæ, dar øi un optimism techno, colonizarea vizualæ a vieflii cotidiene, politizarea activitæflii artistice, un ideal egalitar...; øi totul în ideea unui loc, unui punct unde
este posibil ceva... øi a unui profil aproape nevrotic – dezvoltarea artei nu poate fi despærflitæ
de circumstanflele sociale...
Apare coerentæ prezenfla lui Marius Babias la Iaøi. Marius Babias øi Attila Tordai-S. au fost
nominalizafli curatori pentru Periferic 7, iar expoziflia The Way the World Is øi colocviul
Spaflii vechi – viziuni noi au fost un pretext. Cu o retoricæ claræ, Periferic 7 are deja un
design omogen: coerenflæ, control, commitment, profesionalism, putere.

THE ACTIVATION OF SUBJECTIVITY
Liviana Dan
The Way the World Is, Turkish Bath, Iaøi, Octomber 22–24
Curators: Stephanie Benzaquen (Amsterdam) and Matei Bejenaru (Iaøi)
Artists: Ligna Group (Germany); Rotem Balva, Adina Bar-On (Israel);
Franck Houndegla, Clarice Hahn (France); Martin Zet (Czech Republic);
Charlie Citron, Jeroen Jongeleen (Holland); Aneta-Mona Chisa (Slovakia);
Ciprian Mureøan, Cezar Læzærescu (Romania); Muratbek Djmaliev
and Gulnara Kasmalieva (Kyrgiztan); Redas Dirzys (Lithuani);
Øtefan Constantinescu (Sweden); Dragoø Alexandrescu & Dan Acostioaei,
Nita Mocanu (Romania); Sylvia de Swaan (USA)
The conference Old Spaces – New Visions
Participants: Marius Babias (Berlin), Aneta-Mona Chisa (Praga),
Liviana Dan (Sibiu), Florence Derieux (Paris), Mariana Færtæﬂescu,
Cætælin Gheorghe (Iaøi), Attila Tordai-S. (Cluj)
Since 1997, Matei Bejenaru and the Vector Association have been
organizing in Iaøi the event called Periferic. Matei Bejenaru’s strategy,
set up on the then/now couple, has always been an exceptional one.
Periferic 1, 2, 3, 4 were mainly performance-based projects to which
Matei Bejenaru constantly added seminars, lectures, discussions between
artists, critics and curators, educational nuclei, involving more and more
places/spaces from Iaøi... places charged with history, that need taming
to regain their modernity (the museum, The University of Arts), places
that need to stop perceiving themselves as peripheral (the foreign institutions, foundations and corporations) and the places of some dormant
relationships, that are now finding themselves in extreme situations
(The Turkish Bath).
Thus, Matei Bejenaru establishes a place somewhere in the world,
a place that’s no longer just a territory of the mind.
In 2001, Periferic 5 became an international biennial, and Periferic 6.
Colfluri profetice [Peripheric 6. Prophetic corners], 2003, had a guest
curator, Andreas Kreuger, an art critic from Stockholm.
Matei Bejenaru starts working with the most fragile of all three fundamental times – the future. The future, the secret passion of an enigmatic
Swedish poet, Vilhelm Ekelung (probably in the spirit of Andreas Kreuger)
and the future bearing the mark of Walter Benjamin (“as some plants
are supposed to have the power to allow us to foresee the future, there
are also places that have the same gift”, probably in the spirit of Matei
Bejenaru).
If in the beginning the events privileged the information, in time, Matei
Bejenaru’s intuition became more and more accurate.
Think global, act local… that seems to be the motto of Matei Bejenaru.

Între 2001 øi 2003, Marius Babias a fost director artistic (împreunæ cu Florian Waldvogel)
la Kokerei Zollverein | Zeitgenössische Kunst und Kritik, din Essen. Un proiect de artæ

The ’90s brought some new coordinates into art: the pop artists’ and
curators’ legitimation, the perversion of emotional qualities, subjectivity
as a political and aesthetical resource, the interest in urbanism, the Internet, the multimedia, left or right wing lifestyle, a crisis management,
but also a techno optimism, the visual colonization of everyday life,
the politicizing of artistic activity, an egalitarian ideal...; and everything
in the idea of a place, of a spot where something is possible... and
of an almost neurotic profile – the development of art cannot be separated from the social circumstances...
The presence of Marius Babias in Iaøi seems coherent. Marius Babias and
Attila Tordai-S. were appointed curators for the Periferic 7, and the exhi-

LIVIANA DAN, istoric øi critic de artæ, curator al Muzeului Brukenthal (Sibiu).

LIVIANA DAN is an art historian and critic, curator at the Bruknthal Museum in Sibiu, Romania.
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Jeroen Jongeleen
Influenza – 15,000 most popular words in advertising (in random order), action and installation, 2004

53

scena

Øtefan Constantinescu
Dacia 1300 – My Generation, DVD, 42’, 2003

Nita Mocanu
În spatele scenei / Behind the scene, multimedia archives, 2004

– display productiv: artæ / politicæ socialæ. Cu ceva în plus, diminuarea permanentei alienæri
vizavi de activismul artistic øi dresarea coømarului artei, spafliul public. Team-ul de la Essen
a conceptualizat trei nuclee: Arbeit Essen Angst, avînd ca topicæ existenfla materialæ, cultura istoricæ, drumurile amare, radicalismul de dreapta; Campus, cu elemente de
politicæ educaflionalæ, cunoaøtere productivæ, artæ / economie – o sintagmæ idealæ; øi The
Open City – Models for Use, cu o filosofie extravagantæ øi scumpæ, filosofia banului (o
investiflie riscantæ între utopie øi subversiune), rolul artistului în postsocialism, mitul øi modernul redus la un logo, sofisticarea simbolurilor, activismului, criticismului, artei, crizei...
Un matrix guvernat de fraze acut democratice... „educaflie pentru tofli“, „culturæ pentru tofli“..., dar øi de puterea stereotipului, de proiecte contextuale, de o altæ realitate...
Attila Tordai-S. conduce Studioul Protokoll (Cluj), un spafliu-aparat de corecturæ politicæ
øi esteticæ, øi Protokoll Text, care oferæ concepte, livreazæ identitate øi produce subiectivitate. Experienflæ netæ øi acces de optimism, focalizate pe extremele istorie / prezent,
activism / artæ, prezentare / instituflie.
În construcflia de gîndire Marius Babias / Atilla Tordai-S., arta este frumoasæ – beat baroc
øi produs de lux –, dar øi platformæ de acfliune. Iar ce s-a întîmplat în jurul lor aproape
cæ nu a mai contat.
Institufliile încep prin a expune opere de calitate, restul vine de la sine. Reuøesc institufliile care urmeazæ artiøtii... Sînt urgenfle sociale, dar øi organisme flexibile. Existæ necesitate, existæ dorinflæ... – conflinutul poate sæ disparæ. Nu sîntem niciodatæ destul de radicali.
Nu reprezentæm nimic, dar am putea sæ reprezentæm totul... Memoria spafliului,
dezirabilæ, dar improbabilæ, la Aneta-Mona Chisa, eøecul spectaculos al consumului øi
al entertainment-ului în filtrul argintiu rigid al lui Florence Derieux, ironia teoreticæ din
Bahlui by Night de Dragoø Alexandrescu øi Dan Acostioaei øi mai ales Rubliov de Ciprian
Mureøan.
În procesul încærcat de subiectivitate, Ciprian Mureøan suprimæ antagonismul dintre contextul propriu øi contextul exterior. Experienfla personalæ este identicæ cu însæøi opera
de artæ, chiar dacæ ea este doar din apæ, abur, fum øi ceaflæ gri. Aparenfla este lux. Povestea,
dupæ toate aparenflele, e cool. Metoda imaginaræ are logica melancoliei. Tonuri de negru:
negru-beznæ, negru-neguræ, negru-teamæ, negru-singurætate, toate în sensul efectului
Tuymans. Aceastæ paradoxalæ manieræ a condensærii realitæflii øi iluziei, victoriei øi înfrîngerii, bucæflii de pæmînt cu iarbæ verde øi a unui Rubliov confuz, însingurat ne lasæ færæ
apærare. La fel ca în artæ, bærcile nu sînt suspendate, ci transformate. În ce anume, o sæ
vedem în povestea de la Periferic 7.

bition, The Way the World Is, and the colloqui Spaflii vechi – Viziuni noi
[Old spaces – New Visions] were a pretext. With a clear rhetoric.
Periferic 7 has already gotten a homogeneous design: coherence,
control, commitment, professionalism, power.
Between 2001 and 2003, Marius Babias (together with Florian Waldvogel)
was the artistic director at Kokerei Zollverein | Contemporary Art and
Critique in Essen. An art project – a productive display: social art/politics.
With an extra something, the reduction of the permanent alienation concerning the artistic activism and the taming of art’s nightmare, of the
public space. The Essen team conceptualized three nuclei: Arbeit Essen
Angst, having the material existence, the historical culture, the bitter
roads, the right wing radicalism as subjects; Campus, with elements
of educational politics, productive knowledge, art/economy – an ideal
formula; and The Open City – Models for Use, with an extravagant and
expensive philosophy, the philosophy of money (a risky investment
between utopia and subversion), the part played by the artist in postsocialism, the myth and the modern reduced to a logo, the sophistication
of symbols, activism, criticism, art, crisis...
A matrix governed by intense democratic sentences... “education for all”,
“culture for all”... but also by the power of the stereotype, by contextbased projects, by another reality.
Attila Tordai-S. runs the Protokoll Studio (Cluj), an apparatus-space for
political and aesthetical correction and Protokoll Text, which offers
concepts, delivers identity and generates subjectivity. A clear experience
and an access of optimism, focused on the history/present, activism/art,
exposition/institution extremes.
In Marius Babias/Atilla Tordai-S.’s view, art is beautiful – baroque beat
and luxury product –, but also an action platform. And what happened
around them, it almost didn’t matter.
The institutions start by presenting quality works... everything else comes
along. Only the institutions that follow the artists succeed... They are
social emergencies, but also flexible organisms. There is necesity, there is
desire... – the content may as well disappear. We are never radical
enough. We don’t represent anything, but we could represent everything... The memory of the space, desirable, but unlikely for Aneta-Mona
Chisa, the spectacular failure of consumption and entertainment – in the
rigid silvery filter of Florence Derieux, the theoretical irony of Dragoø
Alexandrescu and Dan Acostioaei, in Bahlui by Night, and especially
Rubliov by Ciprian Mureøan.
In this subjectivity-charged process, Ciprian Mureøan removes the antagonism between his own context and the external one. The personal experience is identical with the work of art itself, even if it only consists
of water, steam, smoke, and grey fog. The appearence is luxury.
The story has coolness compatibility. The imaginary method has the logic
of melancholy. Shades of black: dark black, misty black, fear black, loneliness black, all of them in the manner of the Tuymans effect. This paradoxical way of condensing reality and illusion, victory and defeat,
the piece of land with green grass on it and the lonely, confused Rubliov
leaves us defenceless. The same as in art, the boats are not suspended,
but transformed. Into what, that remains to be seen in the story of
Periferic 7.

Translated by Alex Moldovan

Adina Bar-On
Something about love, performance
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Extreme Asian Sessions 2004
Traficul creøte între Arad/Cluj/Braøov/Bucureøti

Øtefan Tiron

De mult cæutam asta. De mult cæutam un model, un eveniment care sæ circule, care
sæ nu se întîmple numai în capitalæ, sæ nu fie axat pe un anume public, pe o comunitate
restrînsæ cu pasiuni øi preocupæri obscure. Un eveniment independent de marile festivaluri, turnee øi lansæri, care sæ poatæ unifica øi atrage toate niøele øi subsecfliunile culturale
în curs de constituire. Un eveniment care sæ-i crediteze øi sæ-i lege pe tofli în jurul aceloraøi valori comune, aceloraøi artefacte culturale. Valori care s-au ræspîndit din mail în mail,
din cærfli împrumutate, prin viu grai, prin tot pæienjeniøul reflelelor de rip-uri øi filme downloadate pe cablu sau pe fleavæ. E vorba øi de coincidenfle acum, de faptul cæ cei patru –
pe nume Dill (Tokio), Yutaka Makino (Amsterdam), Sniff øi Vivian Wenli Lin (New York)
– erau în Europa øi aveau de gînd sæ treacæ øi prin România, invitafli fiind sæ o facæ.
Ca sæ facæ însæ asta, aveau nevoie de o infrastructuræ (hranæ/transport/cazare) øi de o
serie de evenimente øi spaflii unde sæ poatæ sæ performeze live în fafla unui public, sæ
proiecteze filme øi sæ vorbeascæ despre munca lor. Infrastructura existæ, adicæ existæ deja
în România o serie de oameni care sînt gata oricînd sæ se transforme din webdesigneri,
artiøti, galeriøti, curatori independenfli, studenfli, elevi de liceu, psihiatri øi critici de artæ
în organizatori, promotori øi gazde excelente.
Cu ajutorul lor øi al spafliilor administrate de ei, anul acesta ne-a demonstrat cæ se poate
organiza ceva care sæ se desfæøoare asemeni unui turneu pe distanflæ mare, cuprinzînd
mai multe oraøe-cheie øi mai multe locuri în cadrul aceluiaøi oraø! Øi asta færæ inifliativa
unei primærii din exterior, a unui minister sau a unei ambasade. Este foarte greu sæ gæseøti
ceva la fel de interesant care sæ capteze atenflia tuturor, dar este cazul sæ profitæm astæzi
de pe urma influxului uriaø de filme, cærfli, animaflii, muzicæ, modæ øi bandæ desenatæ provenind din Asia, care îi sensibilizeazæ øi îi preocupæ pe mulfli dintre tinerii de azi.
Imaginea futuristæ a unui Extrem Orient hipertehnologizat nu numai cæ a colonizat imaginarul tinerilor de la noi øi din alte locuri, dar a oferit o adeværatæ replicæ alternativæ la
hegemonia produselor de consum americane precum Hollywood, Disney sau comicsurile Marvel. Din cauza anime-urilor (a animafliilor japoneze), a muzicii electronice, a
Japanoise-ului (cea mai extremæ formæ de nihilism sonor) øi a unor nume de regizori
precum Takashi Miike øi Takeshi Kitano (øi mai nou la TIFF, Kim Ki-Duk øi Lee Changdong) sau a unor scriitori precum Murakami, a jocurilor video precum Final Fantasy øi
a cursurilor de limbæ japonezæ, putem spune cæ terenul era pregætit. Ba mai mult, graflie
lui Quentin Tarantino øi fraflilor Wachowski redescoperim anime-ul cyberpunk, filmele
Kung Fu, cu samurai sau dramele Yakuza. Toate acestea fiind surse directe pentru cele
mai inovatoare filme ale începutului de mileniu, devenite însæ de mult o delicatesæ consumatæ de fanii genului în subculturile respective.
Tot ce am enumerat mai devreme se aflæ sub formæ de CD-uri, download-uri, pagini
scanate sau cærfli cu colfluri îndoite în casele celor care au susflinut øi coordonat întregul
eveniment care i-a purtat pe Dill, Yutaka, Sniff øi Vivian prin flaræ.
Dincolo de acest context de mare actualitate, important este sæ reflinem locurile unde
s-a desfæøurat acest tur asiatic extrem – pentru cæ acolo se mai pot oricînd organiza evenimente similare sau ele sînt deja planificate! Reflinefli øi numele celor de aici, oricît de neobiønuite ar pærea, cæci sînt oameni pe care te pofli oricînd baza.
În primul rînd e vorba de oraøul Arad, unde o grupare de tineri s-a decis sæ nu mai migreze spre Timiøoara, Cluj sau Bucureøti, atrasæ de mirajul oraøelor mari, cu multe oferte,

EXTREME ASIAN SESSIONS 2004
The traffic grows between Arad/Cluj/Braøov/Bucharest
Øtefan Tiron

ØTEFAN TIRON este eseist øi „susflinætor al contraculturii în România, teoretizînd evoluflia øi diversitatea subculturilor tinere“.

ØTEFAN TIRON is a writer and “a supporter of counter culture in Romania, theorizing the evolution and diversity of the Romanian youth subcultures”.
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I was always on the lookout for something like this. Somehow, I was
always trying to find a travelling event model, an event that wasn’t going
to happen just in the Romanian capital. An event or series of events going
beyond the restrains of a limited public; of a closed community with
an abstruse taste for unfamiliar things. As such it was perhaps going to
remain unconnected to big festivals, tours or releases and still having the
power to unify and gather all the emerging niches and cultural subsections into a stable network. An event that could empower all participants
gathering around common values and similar cultural artifacts. Values
that have spread beyond control with the help of emails, borrowed books,
word-of-mouth, and through the maze of illegal rip’s and movie torrents
on the cable or optic fiber. It had to absorb a given coincidence and
the fact that the four artists – Dill (Tokyo), Yutaka Makino (Amsterdam),
Sniff and Vivian Wenli Lin (NY) were on tour in Europe, and thinking
about coming to Romania and accepting the invitation to perform there.
If anything organized had to happen, then it was solely a question of infrastructure (food/transportation/sleeping) coupled with a series of events
and locations where they could perform live in front of the public, playing
music, projecting film screenings and presenting their work. We already
have this infrastructure; maintained with the help of a series of Romanian
key members who are always ready to switch from being webdesigners,
artists, gallerists, independent curators, students, High school students,
shrinks and art critics into astute event organizers, promoters and excellent hosts. This year has finally proven that with their help and the spaces
they run and administrate, it is possible to organize something similar to
a cross-country tour uniting several key cities plus several locations inside
these cities! And all this without the exterior help of a ministry or of
a well-meaning embassy. It is very difficult to find something ready
to focus all the energies and attention available, but today is the right
time to get hold of and capitalize on the heavy influx of Asian movies,
books, animated cartoons, music, fashion and comic books already highly
popular and influential. The time is ripe for the unification of this very
powerful and varied import with some of the most interesting undercurrents shaping daily cultural exchanges in Romania today.
The overtly futuristic and extremely hypertechnologized side of the Orient
is not only already colonizing the imaginary space of the kids and youth
of today, but is also offering respite and a real alternative to the hegemony imposed by the American cultural industries such as Hollywood, Disney
or the Marvel Comics. Because of the anime (Japanese animations),
of radical electronic traditions such as the Japanoise(the most extreme
exercise in sonic production) and of directors such as Takashi Miike
and Takeshi Kitano (and recently at the TIFF – Transylvania Film Festival,
Cluj – with Korean directors such as Kim Ki-Duk and Lee Chang-dong),
or writers such as Murakami, of video games such as Final Fantasy,
and of advanced courses in Japanese Language, we could say that everything was carefully prepared.
More so if recognition comes from the respected outside sources such as
Quentin Tarantino and the Wachowski brothers who where re-considering
and re-evaluating the importance of the cyberpunk anime, the Kung Fu
movies, or the samurai the Yakuza dramas. All of the sources who have

universitæfli øi cu o scenæ artisticæ stabilitæ. Ei s-au decis sæ investeascæ øi sæ atragæ pe alflii
din afaræ în oraøul lor. Ei au dat naøtere spafliului alternativ KF (piafla Avram Iancu, nr. 11)
care funcflioneazæ ca bar, cafenea, spafliu de expoziflie øi de prezentæri alternative. Banii
cîøtigafli aici sînt reinvestifli cu grijæ în organizarea de evenimente øi în echipamentele necesare lor. Dar este vorba øi de o investiflie directæ în generaflia de tineri care joacæ deja
rolul de curatori øi moderatori, organizînd programe lunare pe o temæ selectatæ anterior. Anul acesta s-a lansat fanzinul Timiøoara/Arad, avînd ca temæ poveøtile; s-a lansat
øi o expoziflie in progress de brand-uri personale de cætre galeristele spafliului H.arta din
Timiøoara; a avut loc o prezentare retrospectivæ de film experimental kinema_ikon; de
asemenea, primul concert din seria sesiunilor asiatice, susflinut de Dyslex øi selfmademusic – noi tineri noizicieni din Arad. În noiembrie-decembrie are loc luna comics-urilor
americane, a manga-urilor øi a benzilor desenate alternative cu expoziflii, workshopuri, proiecflii de animaflii, lansare de hardcomics 3, proiecflii de interviuri cu mangaka japonezi øi o expoziflie de benzi desenate din mai multe epoci øi tradiflii, alæturi de
producflii locale øi din alte oraøe (informaflii suplimentare pe manga.ro). Mimi (de la No
Comics), un tînær de 19 ani, este curatorul lunii noiembrie-decembrie.
Dupæ Arad, a urmat o serie de întîlniri øi prezentæri în Cluj, la Studioul Protokoll, un spafliu
minunat, deschis tuturor inifliativelor øi experimentelor culturale, unde Attila Tordai-S., Nita
Mocanu øi Cosmin Costinaø au jucat un rol important în gæzduirea øi moderarea unor
discuflii øi proiecflii cu lucræri care leagæ imaginea femeii asiatice de reprezentærile ei în filme
de propagandæ, producflii artistice asiatice sau americane, reviste øi afiøe (hello kitty is dead
de Vivian Wenli Lin). S-au purtat discuflii care au încercat sæ redea diversitatea øi natura
controversatæ a unor produse de consum japoneze, precum øi fascinaflia øi aprecierea
de care se bucuræ ele în mediile subculturale (cum sînt cele otaku). S-a discutat în termeni de criticæ culturalæ despre diferenfla care îi separæ pe autorii de manga clasici de autorii
mai recenfli, cît øi despre figuri-cheie ale underground-ului, precum Maruo Suehiro.
În adîncurile stacojii ale clubului Brake Point Underground, vegheafli de matroanele travestite øi pompoase ale Clujului, s-au desfæøurat experimentaliøtii japonezi Dill, Sniff øi
Yutaka Makino, fiecare emiflînd direct din hard-uri øi soft-uri modificate ca parte din studiile lor de masteranzi în domeniul interfeflei audio/video. Nici cæ se putea o atmosferæ
mai alternativæ øi mai tolerantæ decît aici, în plin centrul Clujului.
Braøovul a devenit reduta otacilor (acei otaku autohtoni care sînt deseori asociafli cu subcultura reunitæ în jurul artefactelor manga, anime, filme japoneze horror øi jocuri pe calculator). Manga.ro din Braøov nu este singurul site românesc care oferæ un forum acestei
comunitæfli (existæ øi anime-club.ro øi manga-anime.ro øi multe alte sub-site-uri înrudite
øi specializate). Braøovul însæ a reuøit sæ reuneascæ prin cei de acolo mult mai mult, øi
mæ refer atît la organizatori, webmasteri, moderatori (bogdan „otaku“, dan „belzebut“,
z-kun), prieteni (angel, tom, G. Durbalæu de la sunete), grafferi øi participanfli direcfli la
fanzinul Manga INC nr. 1 (akira, mistik, nae, daos øi mulfli alflii). Aici sesiunea asiaticæ a
coincis cu lansarea fanzinului Manga INC, publicat cu ajutorul FJT (Federaflia Judefleanæ
Nonguvernamentalæ pentru Tineret), al centrului japonez Musashino øi al primæriei oraøului Braøov. Fanzinul este o lucrare produsæ de fani în stiluri foarte diferite øi din oraøe
diferite (Braøov, Iaøi, Ploieøti, Galafli øi Cluj), dar care au toate în comun relaflia cu canonul alb-negru sau subiectele diferitelor subgenuri de manga (pentru fete, parodie øi umor,
robofli sau horror).
Putefli citi mai departe pe site-ul lor discuflii legate de urmætorul numær de fanzin manga
prezentate de Akira. Tot din eforturile neobosite ale lui bogdan „otaku“ øi dan, este pre-

been identified with the actual imaginary models of our nearest future,
be it utopian or dystopian, have already been explored and consumed
by avid fans inside self-organized, cellular subcultures. It is a well known
fact that Asian-centered subcultures provide perfect examples of selforganizing modes of exchange and network distribution.
All the above-mentioned products are circulated as mostly illegal, free,
non-profit CDs, DVDs, downloads, scanned pages, translations, and earmarked volumes across the bedrooms and flats of those same people who
helped organize and coordinate the whole row of events that took Dill,
Yutaka, Sniff, and Vivian on a country-wide exploration. We have to take
into account their own stories and experience, since it is also their
positive feedback that has helped the writing of this text. As part of this
favorable context of recent times, it is vital to learn and remember all
the venues hosting this radical Asiatic tour – organizing similar unifying
events should be a priority, and some are already on their way
(www.avmotional.com)! We should remember the people mentioned
here, their nicknames and avatars since you can always count on their
support.
First we should talk about Arad where a young artist collective has decided to counter the brain-drain effected by Timiøoara, Cluj or Bucharest on
the cultural life of their small town. Looking for bigger, more exciting
places with a more exciting artistic scene or with many more opportunities, Arad needed internal support and a spot where people from the
outside could be attracted to – this being the only way to reverse a unidirectional trend. The young have finally decided to invest their time,
money and energy so as to attract others like them to their northern
hometown. Pooling their resources, they founded a brand new alternative
space called the KF (Address: piaﬂa Avram Iancu no. 11) that functions as
a bar, a cafe, an exhibition and workshop center. The money they earn
gets re-invested directly into the next event organization and the necessary equipment. More importantly they are directly encouraging and
investing into the next generation of youngsters that already play a crucial
role in curating and moderating monthly programs being organize every
month or so. This year the KF has hosted the launching of the Timiøoara/
Arad fanzine with “stories” as their common theme; an interactive exhibition with personal brands by artists and non-artist alike – organized by
the three curators of the artist-run space H.arta in Timiøoara; a retrospective of the pioneering films made by the seminal Arad artist group –
the kinema_ikon; screenings by the independent Cluj-based D-Media
association presented by Nita Mocanu and the first concert of the
Extreme Asian Sessions chain of performances, supported by Arad musicians such as Dyslex and Selfmademusic – a new generation of very
young and active noisicians. During the month of November-December,
a whole range of related events focusing on the impact and comparative
study of American comic books, Japanese manga and the thriving scene
of alternative comics was organized at the KF. A series of workshops, animation screenings, the Arad release of the Romanian Hardcomics no. 3
(a real manifest in itself and a collaborative work gathering the best
authors of the home-grown independent comic book scene!), an exhibition with panels displaying the three sides of comic book tradition from
different periods and divergent traditions as well as local productions
from Arad and other cities (for more info check on www.manga.ro news).
Mimi (half of the No Comics Duo), a youngster of only 19 years, was
the curator of the rich November–December month at the KF.
After Arad, Cluj hosted a series of presentations and talks at the Studio
Protokoll. This is rather unique and wonderful space, recently reopened
and freely dedicated to all sorts of initiatives and cultural experiments.
Studio Protokoll is the place where Attila Tordai-S., Nita Mocanu and
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Cosmin Costinaø played an important role in organizing and moderating
a series of informal presentations surrounding video screenings explporing the visual representation of Asian women in Asiatic or American film
productions, as well as in magazines and the press (hello kitty is dead
by video artist Vivian Wenli Lin) inside the framework of feminist art studies. The second presentation was trying to document and critically
appraise the workings of Asiatic mass consumer products, the new wave
of only recently available experimental and alternative titles, such as
the GARO manga or the Tamala 2010 anime, their ensuing reception
and their cult-status among the subcultural milieus (such as the otaku networks). Differences where drawn between classical authors, by comparing
them with the new names and such key figures of the manga underground as Maruo Suehiro.
Inside the crimson interiors of the Brake Point Underground Club in Cluj,
looked over by the camp divas of the gay Cluj showing off its playful
otherness, the three electronic musicians, Dill, Sniff and Yutaka Makino
started their exploratory show. Each one used his own custom-made, selfdesigned software and hardware – part of their master degree study
in audio/video interfaces.
Braøov has become the stronghold city of otaku identity (those local
otaku’s identifying themselves with a bedroom based subculture centered
around the Internet, computers, manga’s, anime’s, video games and
movie artifacts). Manga.ro have become the astute providers of cultural
pluralism in Romania. Manga.ro is by no means the only Romanian URL to
offer a forum for its users (there is also anime-club.ro and manga-anime.ro
and other related links and fan-sites). Nevertheless it was Braøov that has
managed to reunite a lot more in its independent initiatives, and I am
talking here about all the organizers, webmasters and moderators
(bogdan “otaku”, dan “belzebut”, Urfe, Z-kun) and networked friends
(Angel, Tom, G. Durbalau from the Sunete Mag), graffers and direct participants at the Manga Inc fanzine no. 1 (akira, mistik, nae, daos and
many others) involved. Here, the Asiatic Session coincided with the
launching of the Manga Inc fanzine published with the help of the local
FJT organization (the non-governmental county Youth Federation),
the Musashino Japanese Center, and the Braøov Townhall. The fanzine is
a collective work made by fans using different styles and coming from different cities (Braøov, Iaøi, Ploieøti, Galaﬂi and Cluj) all having in common
the general black & white manga drawing canon or the specific subjects
popular with the different subgenre’s of manga (girl manga’s, parody and
humor, mecha or horror).
You can follow up on their webpage in the discussions surrounding
the next manga fanzine, this time curated by Akira and having the theme
Mecha Revolution: are you ready? Trough the effort of bogdan “otaku”
and dan they already have an online shop. Hopefully a planned mini-shop
in Brasov will become the hub for concerts/releases and a place for distributing electronic music, manga’s (local and foreign), t-shirts, comic
books and rare original DVDs – for the first time in Romania.
All these happenings in Arad, Cluj and Braøov are emergent self-organizing structures developing new trends, without direct implication from
outside aid or heavy costs. The wish for diversity, the critical sense
and the consciousness of being part of some open, energetic and flexible
structure is driving all of them. The know-how and the support for similar
events necessitates synchronized planning, exchanges and subcultural
and social capital. This is becoming a long-term basis for local resources
being internally administrated and redistributed, thus differentiating
themselves from the nucleus of central power.
Fully aware of the slowness and the problems sometimes associated with
Bucharest, I was a little concerned as I approached this last segment
of the Extreme Asiatic Sessions. However, everything went perfectly well,
the whole having probably been probed during other experimental sessions like the Skam Records showcase, the Gescom performance or
the Vienna Days in Bucharest Moving Patterns Festival in 2004. Even if
the last edition of biggest electronic music festival in the country – the
Tm04base – was just being held in Timiøoara, the Bucharest events from
the Twice Club (as part of the 1st edition of the Biennal of Young Artists)
and the Web Club had a unexpectedly big audience. Worth mentioning

conizat un shop ca minispafliu de concerte/lansæri øi ca loc de distribuflie øi desfacere de
muzicæ electronicæ, manga-uri, t-shirt-uri, comics-uri øi DVD-uri originale încæ inaccesibile pe piafla româneascæ.
Toate acestea se fac, în Arad, Cluj øi Braøov, din eforturi øi inifliative proprii directe, færæ
intervenflii din afaræ øi færæ fonduri uriaøe. Dorinfla diversitæflii, spiritul critic øi conøtiinfla
unei apartenenfle la o structuræ deschisæ, energeticæ øi flexibilæ îi motiveazæ pe tofli.
Pregætirea øi suportul necesar unor astfel de evenimente cer planificare sincronizatæ,
investiflie de capital subcultural øi social pe termen lung, resurse locale bine administrate
øi independenflæ faflæ de nucleele puterii centrale.
Cunoscînd lentoarea øi blocajele care afecteazæ uneori Bucureøtiul, mi-am fæcut griji cu
privire la acest ultim segment din traseul sesiunilor asiatice extreme. Însæ lucrurile au ieøit
neaøteptat de bine, poate ca urmare a antrenamentului avut la Zilele Vienei din Bucureøti.
Cu toate cæ la Timiøoara se desfæøura cel mai mare event de muzicæ electronica din România – Tm04base, cele douæ event-uri din Twice (în cadrul Bienalei Tineretului) øi Web
au avut mult public. Trebuie sæ menflionez însæ øi transmisia live în cadrul unei emisiuni
care are un program din ce în ce mai interesant – emisiunea Selectro din fiecare marfli
seara de pe Activ FM (92,7 Mhz), moderatæ cu pasiune øi abnegaflie de Marika, Dragoø,
Cote øi Gicu (aka Gojira – participant øi la Zilele Vienei la Bucureøti øi la Formate/moving patterns Bukarest în Viena). Chiar dacæ emisiunea e difuzatæ la ore tîrzii, meritæ sæ stai
pe post; acesta e un loc unic în lumea undelor unde pofli auzi din ce în ce mai des invitafli live øi unde breakbeat-ul, psy goa trance-ul, idm-ul øi ambient-ul se pot întîlni cu frecvenflele albe øi foønitoare ale Japanoise-ului, glitch-ul trunchiat øi franjurat øi hip-hop-ul
abstract cu sample-uri în timp real. La Selectro, Dill a unit puterea laptopului cu fraze prinse
din zbor de pe posturile FM de radio din Bucureøti, improvizînd în direct.
Încurajat øi îndemnat de curatoarea independentæ Alina Øerban øi împreunæ cu studentul la arhitecturæ Cote, am organizat în clubul Twice evenimentul Crash Landing, care, pe
lîngæ o prezenflæ-surprizæ din partea samurailor cibernetici (Dill, Yutaka øi Sniff), a reunit
cîfliva dintre cei mai buni artiøti ai muzicii electronice experimentale de la noi. Este vorba
de Jackie Trist (Péter Szabó) øi Raphael Lostak (Csaba Csiki), ex-Alergische Platze (trupa
furibundæ de free jazz-noise a Clujului), într-un concert de revenire dupæ trei ani în Bucureøti
cu pedale de distorsiune øi ritmuri obflinute din cæøti transformate în microfoane. Tot la
Crash Landing în Twice i-am simflit pe Brazda-lui-Novac øi ElectroNVC, nume celebre
ale underground-ului electrocasnic idm din România, care au performat pentru prima datæ
în cursul aceluiaøi eveniment. Sæ speræm cæ îi vom asculta cît mai des de acum încolo.
Cu ajutorul lui Victor, „explorator urban“, bætrînul club Web a retræit, din spusele multora, un moment de glorie în clipa cînd Takuro Mizuta Lippit (aka DJ Sniff) s-a alæturat
lui Yuji Inoue (aka Dill), improvizînd cu vorbe puse bine de Vexatu Vexx în prima lui intrare
pe anul acesta. Nu este nici o coincidenflæ cæ cel mai strælucit MC al Bucureøtiului – Vexx
– a fost student la secflia de limbæ japonezæ de la Facultatea de Litere din Bucureøti…
Nu se øtie dacæ nu cumva Web-ul a cræpat de pe urma vibrafliilor øi schijelor sonore
explodate prin boxe de Yutaka Makino sau dacæ lumea urla de bucurie sau de plæcere,
cert e cæ nimeni nu pleca øi cæ nu mai era loc sæ treci de curioøi øi de victime colaterale.
La limitæ, sesiunile asiatice au oferit o listæ comunæ de evenimente, un pachet informaflional
unitar, combinînd mostre diverse de muzicæ øi imagine, completatæ de particularitæflile
scenelor locale. De pe 7 pînæ pe 16 octombrie, circulînd din context în context, traficul de idei øi de experienfle a curs în mai multe sensuri, niciodatæ în acelaøi sens øi într-o singuræ direcflie. Reflelele cresc øi din ce în ce mai multe oraøe vor fi cuplate øi integrate,
iar în timp vor începe sæ se recunoascæ øi sæ se coopteze reciproc.
Circulaflia dintre aceste centre a fost întotdeauna problematicæ øi ea ræmîne în continuare dificilæ, însæ prin aceste sesiuni comune ele capætæ o conøtiinflæ comunæ. Conøtiinfla
cæ oricînd pot conta unele pe altele øi cæ oricînd pot vehicula între ele idei, termeni, oameni
øi artefacte culturale.

is the live “Selectro” radio show, streaming every Tuesday with the help
of fellow radio DJs Marika, Cote, Dragoø and Gicu (aka Gojira – a participant at the Vienna Days in Bucharest and the Formate/moving patterns
04 in Vienna) hi-quality music on Activ FM (92,7 mhz). Even if it is a late
night show, it is unique in Bucharest with its eclectic combination of live
electronic music, breakbeat, psy Goa trance, IDM, leftfield electronica,
ambient and the white static of Japanoise, skipping glitch, fractured
abstract hip-hop grooves and real time sampling. At the “Selectro” radio
show, Dill was improvising and uniting the metronomics of laptop
rhytmology with on air FM plunderphonics from Bæsescu – the Mayor
of Bucharest.
Encouraged by the independent curator Alina Øerban and together with
the architecture student Cotenescu Ion we organized at the Twice Club
the Crash Landing event. The line-up had some of the most innovative
Romanian electronic music performers as well as a guest performance
by Dill, Yutaka Makino and DJ Sniff. The ex-Alergische Platze (the earbending, pioneering noise-jazz from Cluj), Jackie Trist (Péter Szabó)
and Raphael Lostak (Csaba Csiki) now established in Budapest, Hungary,
have returned after three years of absence in Bucharest with magical
effect boxes and feedback pedals, rhythmically processing the sound
of respiration inside earphones turned into mikes. During the Crash
Landing in Twice we felt the Brazda-lui-Novac and ElectroNVC, legendary
names of the home-grown IDM underground, performing the first time
during the same event. Let’s hope we will hear them more often than
before.
With the help of Victor – a new breed of “urban explorer” – the old Web
Club, lived its heyday again at the point when Takuro Mizuta Lippit
(aka DJ Sniff) joined Yuji Inoue (aka Dill) in improvising with the Bucharest
rapping legend MC Vexx. As an aside – the Vexxatu Vexx also attends
Japanese Language classes at the State University in Bucharest.
We will never know if the Web really cracked during the microtonal blasts
of Yutaka Makino or if the public was shouting in pain or pleasure, but
as sure as hell nobody left the Club during that time and the place was
full with the curious and a lot of other collateral victims.
In the other extreme, the Asian Sessions offered us for awhile a list of
common events, a tight informational package with distinct samples of
cutting edge experimental music and sound, in harmony with local scenes
and their interests. From the 7th till the 16th of October, circulating from
context to context, the traffic of ideas and experiences had to follow several channels, far from singular meanings or restricted directions.
The networks are growing and more and more cities will get linked and
integrated, the final result being reciprocal recognition and coordination.
The circulation between these centers was always problematical and
it continues to be a tricky issue, but by having in common these mobile
sesions and events, they are growing a common consciousness.
The consciousness of being sure that they can always count on each other
and that they can always freely exchange ideas, terms, people and cultural artifacts between themselves.

Artist links:
Yuji Inoue aka DILL (Tokyo, electronica/glitch)
http://www.pureweb.jp/~dill
Takuro Mizuta Lippit aka Sniff (NY, abstract hip hop/turntablims)
http://www.smashtv.org
Yutaka Makino (Amsterdam, noise/experimental)
http://www.yutakamakino.tk
Vivian Wenli Lin (NY, video artist) www.softskinproductions.com
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View from the opening,
credit: MNAC

Deschiderea MNAC
Cosmin Costinaø

THE OPENING OF MNAC
Cosmin Costinaø
National Museum of Contemporary Art, Bucharest, October 29

Pe 29 octombrie 2004 a fost inaugurat Muzeul Naflional de Artæ Contemporanæ la Bucureøti, cel mai amplu proiect de artæ contemporanæ din România øi cea mai mare investiflie
guvernamentalæ româneascæ în arta contemporanæ.
Crearea acestei instituflii a provocat numeroase controverse încæ de la lansarea proiectului, în 2001*. Dar nu despre ele va fi vorba aici.
Voi aduce totuøi în discuflie un aspect al acestei instituflii – care a constituit øi unul dintre cele mai aprinse puncte în discuflia din jurul muzeului –, cel al situærii în Casa Poporului, pentru cæ acesta a fost unul dintre subiectele care au stat la baza programului
inaugural øi pentru cæ el este un subiect pe care muzeul va trebui sæ îl punæ în continuare în discuflie, într-o formæ sau alta. Identitatea complexæ a Casei Poporului face ca
aceastæ clædire sæ vorbeascæ despre secolul XX, despre utopiile sale, despre grandorile øi mizeriile lui, despre dislocærile øi moralitæflile lui poate mai bine decît oricare altæ
clædire din lume. Iar acestui bagaj identitar i s-a adæugat decizia puterii politice postcomuniste de a plasa în acest spafliu atît Parlamentul României, cît øi MNAC-ul.
Aceastæ identitate multifafletatæ care se regæseøte în fiecare element al Casei Poporului,
de la spafliul urban (lichidat în prealabil) în care a fost construitæ øi pînæ la aspectul ei arhitectural sau la actuala ei funcflie, nu avea cum sæ nu suscite discuflii øi întrebæri cu ræspunsuri definitive imposibil de dat. Pozifliile cu privire la MNAC în Casa Poporului au oscilat
între atitudinea exorcizatoare (arta contemporanæ în acel spafliu va contribui la transformarea simbolicæ øi efectivæ a clædirii, o va integra într-un nou circuit afectiv al oraøului øi implicit într-o Românie care îøi asumæ astfel o nouæ atitudine faflæ de trecut ) øi cea
a contaminærii (monstruozitatea geneticæ a clædirii øi actuala alæturare cu puterea politicæ
desfiinfleazæ øi descalificæ a priori orice demers artistic, la fel cum viitorul proiectului România
nu e viabil în lipsa unei baze corecte moral). Extrem de important e faptul cæ aceastæ
discuflie reprezintæ practic o variantæ la scaræ redusæ a unei dezbateri mai ample care
se poartæ în societatea româneascæ în ultimii cincisprezece ani, cu intensitæfli diferite øi
færæ concretizæri semnificative, cea legatæ de gestionarea trecutului comunist. Øi acolo
se oscileazæ între justiflia salubrizatoare, curæflarea moralæ a societæflii øi integrarea, uitarea, asumarea trecutului, a vinei, a traumei. Ceea ce ambele tabere ignoræ însæ sînt
premisele teoretice de la care pornesc argumentele fiecæreia. Atît „purificarea moralæ“,
cît øi „exorcizarea ræului“ au ca fundament o perspectivæ esenflialistæ asupra societæflii øi,
în particular, asupra Casei Poporului. Ræul este astfel natural, genetic, constitutiv, atît
României, cît øi acestei clædiri, care este privitæ ca simbolul monstruos al catastrofei
româneøti din deceniul nouæ, ca øi cînd istoria (cititæ de ambele pærfli ca o forflæ exte-

On October 29, 2004, the National Museum of Contemporary Art
in Bucharest was inaugurated, the biggest project of contemporary art
in Romania and the biggest Romanian governmental investment in contemporary art.
The creation of this institution has caused a lot of controversy since the
launch of the project in 2001*. But this won’t be the focus of this text.
I will, however, point out an aspect of the institution – which was one
of the hottest issues in the debate surrounding the museum – the location in the People’s House, because this was one of the subjects on which
the inaugural program was based upon and because this subject should
be discussed by the museum in one way or another in the future.
The complex identity of the People’s House means that this building can
talk about the 20th century, about its utopias, its grandeurs and miseries, its dislocations and its moralities, maybe better than any other
building in the world. And to this heavy baggage, the postcommunist
political power in Bucharest decided to add the placement in that space
of both the Romanian parliament and the MNAC.
This multifaceted identity, which is to be found in each of the elements
of the People’s House, from the (previously erased) urban space in which
it was built to its architectural aspect or to its current function, was likely
to raise debates and was impossible to definitively answer questions.
The positions regarding MNAC in the People’s House ranged between
an attitude of exorcizm (contemporary art in that space would contribute
to the symbolic and effective transformation of the building, it would
integrate it into a new affective circuit of the city and implicitly into
a Romania which thus assumes a new attitude towards the past) and one
of contamination (the genetic monstrosity of the building and its current
proximity to the political power cancels and disqualifies a priori any artistic gesture, in the same way in which the future of the project Romania
is unviable without a morally correct foundation). What is extremely
important is the fact that this discussion is actually a smaller scale version
of a larger debate carried out in Romania in the last 15 years, on different
intensities and without any significant concrete results, that on managing
the communist past. There, the positions also range between a hygienic
justice, between the moral cleansing of the society and the integration,
the forgetting, the assuming of the past, the guilt, the trauma. What both
sides ignore, however, are the theoretical premises on which their arguments are based. Both “the moral cleansing” and the ”exorcism of evil”
are founded on an essentialist perspective on the society and, particularly,
on the People’s House. The evil is thus natural, genetic, constitutive to
both Romania and to that building which is seen as the monstrous symbol
of the Romanian catastrophe in the 9th decade, as if history (read by both
sides as a force exterior and independent to the mechanisms of the
society) had created these viciated identities for eternity.
Not to insist too much on this, we must say that these sort of approaches
won’t bring miraculous solutions for the People’s House, that de facto,

COSMIN COSTINAØ este critic de artæ.

COSMIN COSTINAØ is an art critic.

Muzeul Naflional de Artæ Contemporanæ, Bucureøti, 29 octombrie

60

Under Destruction #1;
Gianni Motti and Christoph Büchel
• photo: Florin Tudor • credit: MNAC
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rioaræ øi independentæ de mecanismele societæflii) ar fi creat de-a pururea aceste identitæfli viciate.
Pentru a nu lungi foarte mult, trebuie sæ spunem cæ astfel de abordæri nu vor aduce
formule miraculoase pentru Casa Poporului, cæ, de facto, evoluflia va îndrepta percepflia identitaræ a acestei clædiri cætre o formulæ care va fi similaræ în efecte cu modelul celor care cred în exorcizarea ei, færæ ca prin aceasta premisele lor esenflialiste
sæ fie validate.
Neutralizarea acestei clædiri se va produce prin istoricizarea subiectului, un proces care
se va derula discret øi implacabil într-o societate tot mai puflin dispusæ sæ accepte modele identitare fixe øi perene.
Tot aøa, în cazul particular al MNAC, raportærile la receptaculul concret øi simbolic al
clædirii vor trebui sæ aibæ în vedere o perspectivæ identitaræ fluctuantæ øi flexibilæ, în care
semnificaflia monstruoasæ incontestabilæ a clædirii din momentul conceperii ei sæ nu fie
privitæ ca un dat natural, bun de exorcizat prin metode alopate.
Iar pe lîngæ aceasta, subiectele de discuflie øi strategiile urmætoare vor trebui gîndite avînd
în vedere øi raporturile pragmatice cu clædirea, de la umplerea spafliilor ei vaste pînæ la
obflinerea autonomiei faflæ de politicul cu care coabiteazæ, de la atragerea unui public
în spafliul muzeului – aflat într-o zonæ moartæ din punct de vedere socio-urbanistic –
pînæ la educarea acestui public nefamiliarizat cu arta contemporanæ, de la adaptarea programelor curatoriale la specificitatea contextului MNAC pînæ la evitarea transformærii
lui într-un continuu site specific intervention.
Din acest ultim punct de vedere, programul inaugural a fost unul fericit, oferind un echilibru între aceste tendinfle.
Unul dintre proiecte, Under Destruction (curator Mihnea Mircan), a fost gîndit tocmai
ca un dialog al acestei instituflii cu clædirea care o gæzduieøte øi care o determinæ într-un
mod atît de pregnant. Prima etapæ a proiectului – care se doreøte a bîntui muzeul/clædirea în mod constant –, Under Destruction #1, i-a avut ca invitafli pe Gianni Motti øi pe
Cristoph Buchel. Cei doi artiøti elveflieni s-au concentrat de-a lungul spectaculoasei øi
de multe ori scandaloasei lor cariere tocmai pe împingerea limitei pînæ la care arta poate
sæ intervinæ în mod eficient în societate. Proiectele celor doi încearcæ sæ atingæ acea concretefle a finalitæflii pe care mulfli alfli artiøti angajafli în social o ignoræ. În relaflia dintre Motti
øi Buchel øi respectiv Casa Poporului meritæ amintite cîteva dintre propunerile lor inifliale pentru proiect, pentru cæ fiecare dintre acestea ræspunde unor probleme/dileme/
paradoxuri ale clædirii øi ale institufliei. De la propunerea de forjare în trupul clædirii, în
cæutarea bulelor de aur sigilate de cuplul Ceauøescu øi integrate în fundaflie în timpul construcfliei cu scopul consacrærii ei simbolice, pînæ la cea de gæurire a zidului (subflire?) care
desparte aripa muzeului de aripa parlamentului, pentru a crea „cel mai mare peep show
politic din istorie“ (Gianni Motti), trecînd prin cea de invitare la deschidere a tuturor oamenilor implicafli în vreun fel sau altul în aceastæ clædire. (Proiect mai degrabæ periculos, avînd
în vedere dificultatea de a estima nivelul de impact al acestei clædiri asupra societæflii româneøti, o listæ de cîteva milioane de invitafli la coctel putînd fi øi ea acuzatæ de exclusivism.) Transparenflæ, independenflæ, reprezentativitate, lucruri pe care MNAC le are de
realizat.
Proiectul pus pînæ la urmæ în practicæ de Motti øi Buchel este un tîrg electoral în subsolul legendar al clædirii. Într-un setting kitsch, dar nu mai puflin comun pentru centrele
oraøelor româneøti din sæptæmînile de campanie electoralæ care au urmat deschiderii
muzeului, sînt instalate mese pentru fiecare candidat la preøedinflie. Fiecare stand electoral prezintæ, pe lîngæ cîteva obiecte promoflionale, cîte o casetæ de 2 minute în care
artiøtii le-au cerut candidaflilor sæ-øi rezume platforma pentru România. Televizoarele
sînt legate toate la aceeaøi prizæ, iar înregistrærile date cu sonorul la maxim sînt sincronizate
pentru a suprapune cuvîntul jertfæ, rostit (strigat) de cætre candidafli. (Evident, folosirea
acestui cuvînt nu a fost prescrisæ de artiøti, aceastæ sincronizare avînd cu totul øi cu totul
alte cauze.) Un astfel de circ politic creat în beciul palatului vorbeøte despre ambigui-

62

the course of events would direct the perception on the identity of this
building to a formula which in its effects will be similar with the model
proposed by the ones believing in its exorcism, without having their
essentialist premises validated by this.
The neutralization of this building will be done through a historicization
of the subject, a process which will happen discretely and implacably in
a society less and less willing to accept still and eternal identity models.
Similarly, in the particular case of MNAC, the relations to its concrete
and symbolic host will have to take into account a fluctuant and flexible
perspective on identity, in which the undeniable monstrous significance
of the building at the moment of its initiation, shouldn’t be approached
as a natural, allopathically to-be-exorcized data.
And besides this, the topics of discussion and the future strategies
should be imagined considering also the pragmatic relations to the building, from filling its vast spaces, to obtaining autonomy from the political
with which it cohabitates the building, from attracting a public in the
space of the museum – placed in a socio-urbanely dead area, to educating this public, unfamiliar with contemporary art, from adapting
the curatorial programs to the specificity of the MNAC context, to avoiding transforming it in a continuous site-specific intervention.
From this last point of view, the inaugural program was a fortunate one,
offering a balance between these tendencies.
One of the projects, Under Destruction (curated by Mihnea Mircan) was
imagined as a dialogue between this institution and the building which
hosts it and determines it in such an intense manner. The first phase
of the project – which intends to constantly haunt the museum/building
– Under Destruction #1, had Gianni Motti and Cristoph Buchel as invited
artists. The two Swiss artists concentrated throughout their spectacular
and many times scandalous career just exactly on pushing the limit to
which art can efficiently intervene in society. Their projects try to reach
that concreteness of finality which many other socially engaged artists
ignore. In the relation between Motti and Buchel and respectively the
People’s House, it is worth mentioning some of their preliminary proposals for the project because each of these answers a problem/dilemma/
paradox of the building and of the institution. From the proposal to dig
in the body of the building in search of the golden boxes, sealed by the
Ceausescu couple and integrated in the foundation during the construction with the purpose of its symbolic consecration, to the proposal to
make a hole in the (thin?) wall separating the wing of the museum from
the wing of the parliament in order to create “the biggest political peep
show in history” (Gianni Motti) and also the proposal to invite at the
opening all the people involved in one way or another with this building
(a rather dangerous project, considering the difficulty to estimate the
level of impact of this building on the Romanian society, a list of some
million guests to the cocktail still having the chance of being accused
of exclusivism). Transparency, independence, representativity, things
that MNAC has to accomplish.
The project eventually realized by Motti and Buchel is an electoral fair
in the legendary basement of the building. In a kitsch, but none-the-less
common setting for Romania’s city centers in the weeks of electoral campaign which followed the opening of the museum, tables were installed
for each presidential candidate. Each of the electoral stands presents,
besides some promotional objects, a 2 minute tape in which the artists
requested the candidates to abstract their platform for Romania. The TV
sets are all connected to the same plug-in, and the tapes – played at
maximum volume – are synchronized to overlap the word sacrifice, pronounced (shouted) by the candidates. (Obviously, the use of this word
has not been prescribed by the artists, this synchronization having completely other causes.) Such a political circus, enacted in the basement of
the palace speaks about the ambiguous relationship between the building and politics, such as it does about the inconsistency of politics itself.
Choosing the basement, base/foundation of the building, but in the same
time a hidden and inaccessible space, reinforces the political identity
both of the building and of the museum. But politics at the People’s
House has meant in a relatively short period of time both totalitarianism
plus brutal manipulation and experimental democracy plus demagogical

Camera; Yung Ho Chang Leica, 2003; Fudong Yang Liu Lan, 2004,
photo: Florin Tudor, credit: MNAC

Camera; Yung Ho Chang Leica, 2003; Fudong Yang Honey, 2003,
film 35 mm, photo: Florin Tudor, credit: MNAC

Camera exhibition view; foreground: Yung Ho Chang Seagull, Polaroid, 2003, background Yung Ho Chang Polaroid, 2003, Jian Wei Wang Square, 2003, photo: Florin Tudor, credit: MNAC
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Romanian Artists
(and not only) love
Ceauøescu’s Palace?!;
Mona Vætæmanu
and Florin Tudor
The Palace, 2003–2004,
double channel
video installation,
photo: Casa Gontz,
credit: the artists
and MNAC

Romanian Artists
(and not only) love
Ceauøescu’s Palace?!;
Dan Hatmanu
Untitled, 1989,
oil on canvas,
photo: Florin Tudor
credit: MNAC

Romanian Artists (and not only) love Ceauøescu’s Palace?!;
Jordi Colomer Anarchitekton (Bucharest), 2003–2004, 4-chanel video installation,
film still, credit: the artist and Galerie Michel Rein, Paris

Romanian Artists (and not only) love Ceauøescu’s Palace?!;
Ion Grigorescu
Dialog with Comrade Ceauøescu, 1978, 8 mm standard,
film still, credit: the artist and MNAC
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Romanian Artists (and not only)
love Ceauøescu’s Palace?!;
Cristi Puiu
Marfa øi banii / Stuff and Dough, 2001,
film 35 mm, 90’, photo: Florin Tudor,
credit: MNAC

tatea raporturilor clædirii cu politicul, la fel cum vorbeøte despre precaritatea politicului
însuøi.
Alegerea beciului, bazæ/fundaflie a clædirii, dar în acelaøi timp un spafliu ascuns øi inaccesibil,
accentueazæ identitatea politicæ atît a clædirii, cît øi a muzeului. Dar politicul la Casa Poporului
a însemnat într-un interval relativ scurt de timp atît totalitarism øi manipulare brutalæ, cît
øi democraflie experimentalæ øi manipulare demagogicæ. Incubarea mascaradei electorale
în mæruntaiele clædirii e menitæ sæ îngrijoreze, un scenariu horror subtil, într-un palat în
care se celebreazæ victoria spiritului liber, dar în care ræmîn niøte demoni, undeva, într-o pivniflæ.
Ampla expoziflie Romanian Artists (and not only) love Ceauøescu’s Palace?!, giratæ curatorial de Ruxandra Balaci, directorul artistic al muzeului, reprezintæ practic statementul întregului proiect MNAC. Ea îøi propune sæ adune diferitele atitudini ale artiøtilor români
faflæ de Casa Poporului øi de pærflile de istorie pe care aceastæ clædire le descrie.
Pe de o parte, expoziflia se genereazæ dupæ o logicæ narativæ, care porneøte de la alæturarea delirantelor reprezentæri ale Casei Poporului în pictura etnoproletcultistæ cu lucrærile
clandestine ale lui Ion Grigorescu (poate cele mai remarcabile realizæri din arta româneascæ
în era comunistæ) øi se continuæ cu lucrærile postdecembriste – în expoziflie putîndu-se
observa douæ tipuri diferite de atitudini, una specificæ începutului anilor ’90 (subReal,
Grigorescu, Euroartist etc.), o apropiere posttraumaticæ øi încæ timidæ a unor artiøti faflæ
de clædire, cu intenflia studierii, aproprierii øi parflial a deturnærii valorii ei simbolice, øi atitudinea 2000, în care, în mod decomplexat øi uneori iresponsabil, artiøtii confruntæ trecutul øi toate implicafliile lui asupra prezentului (Irina Botea, Øtefan Cosma, Nicolae
Comænescu etc.).
Povestea noir a Casei Poporului din aceastæ expoziflie atinge øi alte subiecte, cel al naflionalismului, al mitologiilor naflionale øi cel al subculturii de rezistenflæ din anii comunismului (Alexandra Croitoru, Gorzo, Vlad Nancæ, Cristian Pogæcean etc.), pentru care Casa
Poporului a funcflionat simultan ca efect øi cauzæ, catalizator øi inhibator în alchimia complexæ a identitæflii româneøti din ultimele decenii. Tuturor acestor linii evolutive din expoziflie (care reproduc cîteva puncte din evoluflia României) li se adaugæ cîteva lucræri
realizate de cætre artiøti internaflionali, al cæror interes se concentreazæ în special pe problemele de urbanism (din acest punct de vedere, Casa Poporului a picat exact la timp
pe scena mondialæ de artæ care a cunoscut în anii ’90 o aplecare specialæ cætre urbanism øi implicafliile lui sociale) ridicate de cætre acest edificiu (Jordi Colomer, Josef
Daberning etc.). Este fascinant totuøi cum pe un criteriu pe care în general ar fi greu
de încropit o expoziflie – o clædire – se adunæ cîteva dintre lucrærile icon ale artei
româneøti din ultimele decenii øi multe dintre numele care au creat-o. Încæ o datæ, ni
se reaminteøte cæ aceasta nu este doar o clædire.
Punctul slab al expozifliei constæ în indecizia ître o arhivæ, o expoziflie care documenteazæ un subiect, øi una exclusiv discursivæ, traiectul narativ interesant construit în expoziflie fiind bruiat de lucræri care øi-ar fi gæsit o justificare doar într-o expoziflie-arhivæ pe tema
Casei Poporului.
Early Works. Bernea & Neagu, expoziflie realizatæ de Mihai Oroveanu (director al
MNAC), adunæ lucræri din anii ’60–’70 ale celor doi artiøti aflafli în perioada lor de cæutæri.
Doi dintre cei mai importanfli artiøti români pentru evoluflia „experimentului“ artistic în
deceniile comuniste, Neagu øi Bernea au creat în acea perioadæ (scurtæ) de (parflialæ)
libertate lucræri care erau conectate la dezbaterea de idei din arta mondialæ a acelei perioade într-o mæsuræ mai mare decît ar fi fost posibil pentru arta româneascæ în restul
perioadei comuniste. Expoziflia se doreøte a fi atît un gest recuperator, cît øi unul care
puncteazæ un tip de discurs muzeal al MNAC-ului, cel de prezentare øi de construire
treptatæ a unui context istoric pentru arta contemporanæ româneascæ. Ar fi fost interesant ca, pe lîngæ meritul de a iniflia acest demers prin prezentarea acestor lucræri, sæ se
încerce øi identificarea unor principii de display potrivite care sæ urmæreascæ demersul
expunerii unor lucræri „datate“ deja.

manipulation. The encapsulation of the electoral charade in the guts
of the building is set to worry, a subtle horror scenario, in a palace where
the victory of the free spirit is being celebrated, some demons still
remain, somewhere in a cellar.
The large exhibition Romanian artists (and not only) love Ceauøescu’s
Palace?! curated by Ruxandra Balaci, art director of the museum, actually
represents the statement of the entire MNAC project. It intends to put
together different attitudes of the Romanian artists towards the People’s
House and towards the pieces of history which this building describes.
On one hand, the exhibition generates itself on a narrative logic, which
starts with the association of delirious representations of the People’s
House in the etnoproletcult painting with the clandestine works of Ion
Grigorescu (perhaps the most remarkable works in Romanian art under
communism) and continues with the postdecember works. One could see
in the exhibition two different types of attitude, one specific to the
beginning of the nineties (subReal, Grigorescu, Euroartist etc.), a posttraumatic and still shy approach of the artists to the building, with the
intention of studying, of appropriating and of partially bypassing its
symbolic value, and the attitude 2000, where in a relaxed and sometimes
irresponsible manner, the artists face the past and all its implications
on the present (Irina Botea, Øtefan Cosma, Nicolae Comænescu etc.).
The noir story of the People’s House in this exhibition reaches other
topics, like nationalism, national mythologies and the subculture of
resistance in the years of communism (Alexandra Croitoru, Gorzo,
Vlad Nancæ, Cristian Pogæcean etc.), topics for which the People’s House
functioned simultaneously as a cause and effect, as catalyzer and inhibitor in the complex alchemy of Romanian identity in the last decades.
Besides these evolution lines in the exhibition (which reproduce some
points in the evolution of Romania) there are some works by international
artists (Jordi Colomer, Josef Daberning etc.), mainly focused on the matters of urbanism raised by this building. From this point of view,
the People’s House appeared exactly at the right time on the world art
scene which had a special interest in the nineties towards urbanism
and its social implications).
It is fascinating, however, the way in which a criterion upon which it is
generally difficult to create an exhibition – a building – gathers some
of the icon works of Romanian art in the last decades and many of the
names which created it. Again, we are reminded that this is more than
a building.
The weak point of the exhibition consists in the indecision between an
archive, an exhibition which documents a subject and one which is exclusively discursive, the interestingly constructed narration in the exhibition
being blurred by works which would only be justified in an archive-exhibition on the theme of the People’s House.
Early Works. Bernea & Neagu, exhibition realized by Mihai Oroveanu
(director of MNAC) brings together works from the sixties and the seventies, a period of experiments for the two artists. Paul Neagu and Horea
Bernea were two of the most important Romanian artists for the evolution of the art “experiment” in the communist decades, creating in that
(short) period of (partial) freedom works which were connected to the
debate of ideas in the world art of that period, in a greater degree than
it would have been possible for Romanian art in the rest of the communist period. The exhibition wants to be both a statement of recuperation
and one which marks a kind of museum discourse of the MNAC, one
of presenting and slowly constructing a historical context for Romanian
contemporary art. Besides the merit of initiating this path through the
presentation of these works it would have been interesting, to have some
proper display principles being identified for works already “dated”.
Besides the 3 “local” exhibitions, we must add the travelling show of the
Museum of Modern Art of the City of Paris curated by Hans Ulrich Obrist
and Vivienne Rehberg, Camera, and the first stage of Nicolas Bourriaud’s
project Stock Zero – Opera.
Camera finds its place in this program through the questions it raises
on subjects like the link between the complex evolution of a society and
the development of the urban matter in that society. The two curators
collaborated with the Chinese architect Yung Ho Chang for producing
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Bernea & Neagu / Early Works; exhibition view, photo: Florin Tudor, credit: MNAC

Celor trei expoziflii „locale“ li se adaugæ expoziflia itinerantæ a Muzeului de Artæ Modernæ
al oraøului Paris semnatæ curatorial de Hans Ulrich Obrist øi Vivienne Rehberg, Camera,
øi prima etapæ a proiectului Stock Zero – Opera al lui Nicolas Bourriaud.
Expoziflia Camera îøi gæseøte locul în acest program prin întrebærile pe care le pune pe
subiecte cum ar fi legætura dintre evoluflia complexæ a unei societæfli øi dezvoltarea materiei
urbane în acea societate. Cei doi curatori au colaborat cu arhitectul chinez Yung Ho
Chang pentru realizarea a patru structuri scenografice, fiecare dintre ele reproducînd
interiorul unei camere de fotografiat (Polaroid, Leica, Seagull øi Nikon). În aceastæ mizanscenæ au fost proiectate filmele lui Fudong Yang øi Jian Wei Wang, creînd împreunæ
o imagine panopticæ a evolufliei societæflii chineze din secolul al XX-lea, cu un accent
special pus pe veritabila revoluflie economicæ, socialæ øi implicit urbanæ din ultimele douæ
decenii, care a transformat China într-un laborator la scaræ giganticæ al ideologiilor øi al
unor fenomene specifice societæflii contemporane. Discursul expozifliei atinge subiecte
precum rolul øi identitatea individului în contextul unor astfel de evoluflii, posibilitatea
controlærii sau a influenflærii unor astfel de tendinfle, precum øi reflectarea acestor problematici în geografia urbanæ a societæflii aflate în aceastæ situaflie. Yung Ho Chang încearcæ
sæ gæseascæ formule de echilibrare øi de discutare a tendinflelor urbanistice din China
ultimelor decenii prin propunerea unor soluflii la scaræ umanæ, conøtiente în acelaøi timp
de relafliile complexe ale individului cu propria lui identitate, cu societatea øi cu mediul
înconjurætor.
Nicolas Bourriaud inifliazæ la MNAC un proiect pe mai multe niveluri Stock Zero – Opera,
un discurs pe baza circuitelor capitalului în societatea contemporanæ. Deøi e dificil, pe
de o parte, sæ întrevezi direcflia de analizæ sau liniile directoare ale proiectului din aperitivul servit la MNAC, totuøi expoziflia este impresionantæ vizual øi include trei dintre cele
mai næucitoare lucræri aflate în muzeu, filmele The Landscape is Changing (Mircea
Cantor), Beyond Good and Evil (Kendell Geers) øi wall painting-ul John 8:32, tot al acestuia din urmæ. Pe de altæ parte, aceste lucræri au mai degrabæ de pierdut prin limitarea
lecturii lor la contextul expozifliei, viziunile lor depæøind capitolul de economie politicæ
din manualul de artæ contemporanæ. The landscape is changing aratæ un grup de oameni
mærøæluind pe stræzile unui oraø, purtînd în loc de pancarte oglinzi uriaøe. Realismul lucid
al acestui film, dur prin atmosfera discret fascistoidæ øi ameninflætoare, este suspendat
în cîteva dintre cheile posibile de lecturæ ale poveøtii. Cu greu pofli crede pe tot parcursul celor 22 de minute ale filmului cæ aceastæ lucrare analizeazæ aspecte ale protestului social în societatea capitalistæ. De altfel, cîteva dintre intuifliile filmului submineazæ
chiar fundamentele establishmentului artistic de stînga. Imaginile din Beyond Good and
Evil øi Adeværul alb desprinzîndu-se din peretele negru din John 8:32 lærgesc øi ele cîmpul pe care îl impregneazæ expoziflia. Bourriaud include øi cîteva poziflii artistice care studiazæ diferitele variafliuni ale relafliei nefericite, dar nu mai puflin solide øi durabile dintre
artæ øi capital (Plamen Dejanoff, Collective Wishdream of Upperclass Possibilities etc.).
Acest text se va încheia în mod natural færæ concluzie. Se poate spune doar cæ, în ciuda
ambiguitæflilor sale identitare øi a statutului incert, e greu de negat faptul cæ în Bucureøti
se pot vedea lucræri øi demersuri curatoriale într-un mod care era cu neputinflæ de gîndit înainte. Despre toate celelalte funcflii ale unui muzeu, e de aøteptat.
P.S. Cu trei sæptæmîni înainte de deschiderea muzeului, a murit la Paris Jacques Derrida. Cîteva lucræri din muzeu, cîteva argumente ale discufliei din jurul MNAC, la fel ca øi cîteva idei din acest text ar fi fost de neimaginat færæ Derrida.
* Principalii opozanfli ai proiectului MNAC au fost, încæ de la început, Dan øi Lia Perjovschi. Pe lîngæ dezbaterile
purtate pe lista nettime-ro pe aceastæ chestiune, ei au creat în jurul spafliului øi al publicafliei aac. o platformæ criticæ
centratæ pe subiectul MNAC øi al scenei independente.
În august 2004, artiøtii Ciprian Mureøan, Duo van der Mixt (Mihai Pop øi Cristian Rusu) øi István László, precum øi
autorul acestui articol s-au retras din proiectul de deschidere a MNAC.
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four scenographic structures, each of them reproducing the interior of
a photo camera (Polaroid, Leica, Seagull and Nikon). In this setting, the
videos of Fudong Yang and Jian Wei Wang were projected, jointly giving
a panoptic image of the evolution of the Chinese society in the 20th
century, with a special focus on the real economic, social and implicitly
urban revolution of the last 2 decades, which transformed China in
a giant scale laboratory for the ideologies and some phenomena specific
for the contemporary society. The exhibition’s discourse touches subjects
such as the role and the identity of the individual in the context of such
evolutions, the possibility for controlling or influencing such tendencies,
as well as the mirroring of such issues in the urban geography of the
society in question. Yung Ho Chang tries to find formulae for balancing
and discussing the urban trends in China of the last decades, through
proposing some human scale solutions, aware in the same time of the
complex relations of the individual with his or her own identity, with
the society and with the environment.
Nicolas Bourriaud initiates at MNAC a multilayered project, Stock Zero –
Opera, a discourse based on the circuits of the capital in the contemporary society. Although it is difficult, on one hand, to foresee the direction
of the analysis or the guidelines of the project from the aperitif served
at MNAC, the exhibition is probably the most visually impressive and
it includes 3 of the most amazing works in the museum, the videos,
The landscape is changing (Mircea Cantor), Beyond Good and Evil
(Kendell Geers) and the wall painting John 8:32, belonging to the later.
On the other hand, these works are rather disadvantaged by the limitation of their reading to the context of the exhibition, their visions reaching
beyond the chapter of political economy in the manual of contemporary
art. The Landscape is Changing shows a group of people marching in
the streets of a city, carrying large mirrors instead of banners. The lucid
realism of this video, tough in its discretely fascistoidic and menacing
atmosphere, is suspended in some of the possible reading keys of the
story. It’s quite difficult to believe throughout the 22 minutes of the video,
that this work analyzes aspects of social protest in the capitalist society.
And actually, some of the intuitions of the film undermine the very roots
of the leftist art establishment. The images in Beyond Good and Evil and
the white Truth coming out of the black wall in John 8:32 also enlarge
the spectrum impregnated by the exhibition. Bourriaud also includes
some art positions which study the different variations of the unhappy,
but none-the-less solid and durable relationship between art and capital.
(Plamen Dejanoff, Collective Wishdream of Upperclass Possibilities etc.)
This text will naturally end without a conclusion. We must say, however,
that in spite of its ambiguous identity and its uncertain status, it is difficult to deny the fact that one can see in Bucharest works and curatorial
approaches in a manner which would have been impossible before.
About all the other functions of a museum, one must wait.

Stock Zero (Opera);
exhibition view, in front:
Bertrand Lavier
Composition en quatre
couleurs, 1998,
photo: Florin Tudor,
credit: MNAC

Stock Zero (Opera);
exhibition view
Kendell Geers
John 8:32, wallpainting,
2004 and Beyond Good
and Evil, video, 1999,
courtesy Stephen Friedman
Gallery and
Galleria Continua,
photo: Florin Tudor,
credit: MNAC

Stock Zero (Opera); exhibition view, in front:
Plamen Dejanoff Collective Wishdream of Upperclass Possibilities,
Made in Bulgaria, 2002–2004, courtesy Jan Winkelmann and Air de Paris,
photo: Florin Tudor, credit: MNAC

P.S. Three weeks before the opening of the museum, Jacques Derrida
died in Paris. Some of the works in the museum, some of the arguments
in the discussion on the MNAC, as well as some ideas in this text would
have been unimaginable without Derrida.
* The main opponents of the MNAC project are Dan and Lia Perjovschi.
Besides the debates carried out on nettime-ro mailing list concerning this
subject, they created around the space and the publication of the aac,
a critical platform centered on MNAC and on the independent scene.
In August 2004, the artists Ciprian Mureøan, Duo van der Mixt
(Mihai Pop and Cristian Rusu) and István László, as well as the author
of this text quitted the project of the opening of MNAC.

Stock Zero (Opera);
Mircea Cantor The Landscape is Changing, video, 2003,
courtesy Yvon Lambert, photo: Florin Tudor, credit: MNAC
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Oameni øi galerie
Raymond Bobar
Studioul Protokoll, Cluj, 2004

Supernova – Art for the Masses; Ciprian Mureøan – Leap into the Void, After Three Seconds; Cristian Pogæcean – Video
Cross; István László – Untitled; Duo van der Mixt (Mihai Pop øi Cristian Rusu) – The Very Best of Red, Yellow and Blue;
Dan Perjovschi – Attila; Nita Mocanu / Display; Marius Babias – Subiectivitatea-marfæ; Ciprian Mureøan – Sfîrøitul cincinalului; Protokoll Text

Aøa aratæ în rezumat agenda 2004 a galeriei Protokoll, o datæ cu reiterarea sa ca spafliu
independent de artæ contemporanæ, cu înclinaflie declaratæ spre proiecte de cometariu social øi, de asemenea, spre imersiuni subtile în contraste tematice gen centru-periferie, instituflional-independent, oficial/tradiflional-alternativ. Spafliul Protokoll este, sumar
vorbind, ceva mai mult decît o simplæ galerie, în cîteva sensuri aparent paradoxale: galeria nu are statut juridic, putînd fi caracterizatæ în mod superficial ca un spafliu underground
ce promoveazæ lucrærile cîtorva artiøti tineri, Protokoll, în fapt, nu s-a focalizat pe toposuri
vizuale din categoria punk, stencil, graffiti etc., ci gæzduieøte proiecte de interes general,
de comentariu rafinat asupra ideologiilor cu rezidenflæ în vizual, în care dimensiunea strict
esteticæ este dublatæ de racordul cu lumea socialæ. Cum a fost, spre exemplu, proiectul The Very Best of Red, Yellow and Blue al artiøtilor din Duo van der Mixt (tratat mai pe
larg în acest numær al revistei), o lecturæ de interes general, interogînd pertinent spiritul vizualului urban, contextele, atitudinile. Pe aceeaøi listæ a amintitului paradox am putea
bifa invitaflia la Muzeul Brukenthal, unde galeria a fost gæzduitæ cu show-ul Supernova –
Art for the Masses (invitaflie ulterioaræ vernisærii show-ului la Cluj), proiect specific, orientat spre semnificafliile relafliei obiectului de consum cu omul de consum (bæutura ræcoritoare „Supernova Cola“), al cærui comentariu s-ar putea întinde spre aria unei logici a
realului mascat, cu ecouri ale unor tematizæri gen manipulare øi seducflie prin vizual, pentru a ajunge la (auto)ironie øi, probabil, la o sensibilæ relaflionare cu energii sociale puflin
explorate, o-cædere-a-artei-asupra-masei.

Ciprian Mureøan
Sfîrøitul cincinalului / The End of the Five-Year Plan, sculpture (woks, whear, plastic material, plaster),
2004, photo: Carmen Gociu, credit: Protokoll

Expoziflia lui Dan Perjovschi la Protokoll sub genericul Attila (concomitent cu invitaflia
sa la Museum Ludwig din Köln) a fost unul dintre momentele tari în care un artist foarte
cunoscut lucreazæ cu o galerie micæ, evidenfliind unul dintre personajele-cheie de acolo, curatorul. Seria de desene, între ludic (mæ doare-n cur...ator) øi sarcastic (trei culori
primar), aduce în discuflie relafliile dintre artiøti, væzufli aici ca o categorie genericæ, øi instituflii, sau acelea dintre oamenii obiønuifli øi oamenii-instituflie (de ce-ai scris mæ în Flash
Art, mæ... ungurule?). În acelaøi timp, desenele de pe pereflii Protokoll-ului se constituie într-o cronicæ panoramicæ a spafliului respectiv, cu oameni øi lucruri (Cine træieøte în
casa asta? Csaba, Mureøan, Beuys øi alfli chiriaøi).

PEOPLE AND GALLERIES
Raymond Bobar
Protokoll Studio, Cluj, 2004
Supernova – Art for the Masses; Ciprian Mureøan – Leap into the Void,
After Three Seconds; Cristian Pogæcean – Video Cross; István László –
Untitled; Duo van der Mixt (Mihai Pop and Cristian Rusu) – The Very Best
of Red, Yellow and Blue; Dan Perjovschi – Attila; Nita Mocanu / Display;
Marius Babias – Ware Subjektivität (Subjectivity Merchandise);
Ciprian Mureøan – The End of the Five-Year Plan; Protokoll Text
This is how the 2004 agenda of the Protokoll gallery looks like in brief
along its reiteration as an independent space of contemporary art with
a considerate concern for social commentary and also for subtle immersions in topical contrasts such as centre – periphery, institutional –
independent, official/traditional – alternative. The Protokoll Space basically exceeds the definition of a simple gallery in several paradoxical
senses: it is a gallery of no juridical status, superficially it might be
described as an underground space promoting the work a few young
artists. As a matter of fact Protokoll does not focus upon the punk,
stencil, graffiti type of visual topoi, it rather hosts projects of general
interest, projects of refined comments upon ideologies residing in the
visual realm, in which the strictly aesthetic dimension is most of the time
paired with a link to the social world. The Very Best of Red, Yellow and
Blue, a project of the artists from Duo van der Mixt (an ampler essay
in this number of the IDEA magazine deals with this topic), is a piece
of general interest, questioning the spirit, contexts and attitudes of the
urban visual sphere in a most relevant way. On the list for the designated
paradox we might also tick the invitation to the Brukenthal Museum,
which hosted the Supernova – Art For The Masses show of the gallery
(an invitation received after the opening of the show in Cluj), a project
characteristically oriented towards the significance of the relationship
between consumer and object of consumption consumer consumption
object (the soft drink “Supernova Cola”). The implied comment sets out
towards the area of a logic of masked reality, echoing certain topics like
manipulation and seduction through the visual, to reach (self)irony
and eventually a sensitive contact with rarely explored social energies,
demonstrating a fall of art upon the masses.

O cartografiere a cît mai multor inifliative independente, ateliere sau grupæri de artiøti
a fost prezentatæ/gæzduitæ sub genericul Display, împreunæ cu filmul Nitei Mocanu, Behind
the Scene, un proiect video fragmentar care a sintetizat programatic printr-un soi de
introspecflie cu iz autoreferenflial – justificat prin antistatement-ul acestui demers – fragmente de opinii despre ce înseamnæ astæzi arta øi artiøtii (independenfli?), despre cum
se væd sau cum se pot vedea unii pe ceilalfli. În altæ ordine de idei, Display pentru cei
care nu se væd, în contextul deschiderii oficiale a Muzeului Naflional de Artæ Contemporanæ care va domina economia atenfliei øi, probabil, pe cea financiaræ. Aøadar, Display
s-a vrut iniflierea unui network distanflat în raport cu polii de influenflæ, în contextul în care

Dan Perjovschi’s exhibition at Protokoll (simultaneously with its invitation
to the Ludwig Museum of Cologne), Attila, was one of those strong
moments when a famous artist working with a small gallery emphasizes
one of the key figures, the curator. The series of drawings, from the ludic
(you’re such a cur...ator) to the sarcastic (three mayor colors), discusses
the relationships between artists, seen as a general category, and institutions, or that between everyday people and institution people (why did
you have to write in Flash Art, you... Hungarian, you). At the same time
the drawings on the walls of Protokoll build up into a panoramic chronicle of the space in question, with its people and things (Who lives in this
house? Csaba, Mureøan, Beuys and other tenants).

RAYMOND BOBAR este absolvent al Facultæflii Teoretice a Academiei de Muzicæ „Gh. Dima“, øi student în cadrul
secfliei foto a Universitæflii de Artæ øi Design, Cluj.

RAYMOND BOBAR graduated the Gh. Dima Music Academy, the Theoretic Faculty and he
is currently a student at the Photo Departement at the Art and Design University in Cluj.
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Supernova, Art for the Masses, Studioul Protokoll la
Muzeul Brukenthal, 22–29 mai, Sibiu / Supernova, Art
for the Masses, Studio Protokoll at Brukenthal Museum
Sibiu, May 22–29

Duo van der Mixt, The Very Best of Red, Yellow and Blue
22–29 mai / May 22–29

Ciprian Mureøan
Sînge românesc/Romanian Blood

Prezentarea edifliei a 7-a a Bienalei „Periferic“ øi a Galeriei Vector,
Iaøi (Matei Bejenaru, Cætælin Gheorghe), 10 iunie / Presentation
of “Periferic” Biennial Edition 7, Presentation Vector Gallery, Iaøi
(Matei Bejenaru, Cætælin Gheorghe), June 10

Dan Perjovschi
Attila
1–16 iulie / July 1–16

Display

17–18 iulie / July 17–18
Nita Mocanu
Behind the Scene
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Extreme Asian Sessions

Vivian Lin: proiecflie video artæ feministæ, discuflii libere
/ Vivian Lin: video feminist video art, free discussions
Øtefan Tiron: Japanese Subcultures – masæ rotundæ
/ Øtefan Tiron: Japanese Subculture – round table
8–9 octombrie / October 8–9
În colaborarea cu DMedia Cluj / In collaboration with DMedia Cluj

Discuflie în jurul cærflii Subiectivitatea-marfæ de Marius Babias
/ Discussion about Ware Subjektivität by Marius Babias
27 octombrie / 27 October

www.conset.org

inifliat de Szilárd Miklós / initiated by Szilárd Miklós

Ciprian Mureøan
Sfîrøitul cincinalului / The End of the Five-Year Plan
28 octombrie – 13 noiembrie / October 28 – November 13
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centralizarea poate fi expresia unui naflionalism statal revolut. Extrapolarea discufliei asupra
zonelor culturale de influenflæ ne conduce la analogia cu spafliul social contemporan dominat de spectacolul unei atomizæri tot mai acute, al segregærii implicite sub regia polilor
ideologici/politici, în care informaflia este livratæ dintr-un creier central, în parte pentru
fiecare, prin intermediul terminalelor care o filtreazæ inteligent. În contrapondere, sprijinul unei întîlniri de opinii înseamnæ o revanøæ, cel puflin în principiu, la efectul centripet
al institufliilor artistice de mare anverguræ cu statut hegemonic.
Lansarea cærflii Subiectivitatea-marfæ – O povestire teoreticæ de Marius Babias, în prezenfla
autorului, este debutul unei serii de întîlniri care vor avea loc o datæ pe lunæ, organizate împreunæ cu Fundaflia øi Editura Idea (unde a øi apærut cartea în românæ). Acest proiect
(inifliativæ a revistei cu acelaøi nume) se vrea pandantul teoretic în regim de discuflie liberæ
al demersului vizual, în care schimbul de idei se realizeazæ aproape în manieræ brainstorming øi în care punctul de vedere al artistului/teoreticianului fuzioneazæ nemijlocit cu
acela al privitorului/cititorului, în felul zapping-ului pe forumurile din domeniu. Prezenfla
cærflii lui Marius Babias în chiar debutul acestei serii de întîlniri este simptomaticæ. Cartea
are un discurs centrat pe repudierea reciprocæ dintre artæ øi realitate sub aspectul nuantelor specifice induse de conditionarile sociale actualeaspectul nuanflelor specfice induse
de condiflionærile sociale actuale, pe liniile de conflict øi de rezistenflæ dintre artæ, comportamentul estetic deviant, lifestyle øi micropoliticæ – un comentariu asupra pozifliei øi
semnificafliei subiectivitæflii ca resursæ de exploatat politic øi estetic, aøa cum mærturiseøte
autorul însuøi.
În aceastæ ordine de idei, lucrarea Sfîrøitul cincinalului de Ciprian Mureøan, un eøantion
dintr-o serie de lucræri ce alcætuiesc un mod de practicæ teatralæ a replicii vizuale, se prezintæ ca un adeværat spectacol sui-generis. Problematizarea raporturilor Est-Vest, stîngadreapta (Babias), atinge o datæ cu aceastæ lucrare unul dintre punctele fierbinfli. Replicæ
a lucrærii La Nona Ora de Maurizio Cattelan, Sfîrøitul cincinalului interpreteazæ acid
relaflia dintre corp øi spafliu: ce cautæ, în fond, patriarhul Teoctist lovit de meteorit întro galerie micæ de la periferia oraøului? E chiar lovit acolo de meteorit? Situaflie esteticæ
ce poate fi dezbætutæ cu dublu sens: nu numai cæ imaginea puterii fastuoase a primului
om al bisericii – papa Ioan Paul al II-lea, în cazul lui Maurizio Cattelan, în cazul de faflæ
patriarhul Teoctist, doi demnitari sacerdotali reprezentînd douæ organizæri religioase
emblematice øi contrastante în mare mæsuræ – suferæ sub metafora hazardului, dar chiar
lucrarea se transformæ într-o imagine øocantæ, în contextul a douæ culte religioase ale
cæror mistere se reveleazæ prin imagine. Ar fi important de amintit øi cæ una dintre semnificafliile formale ale lucrærilor porneøte, în ambele cazuri, de la poziflia delicatæ a bisericii în raport cu mecanismele sociale, de la influenfla øi implicarea ei ideologicæ, cu reflexul
de gestionare a puterii specifice prin imagini ale deflinætorilor de sceptru, concomitent
cu cultivarea imaginilor cultuale.
Proiectul care s-a cristalizat în jurul activitæflilor prezentate mai sus este Protokoll Text,
newsletter-ul care va consemna periodic, pe lîngæ expozifliile øi întîlnirile adiacente lor,
øi inifliative gen www.conset.org, proiect pornit de Szilárd Miklós, sau gæzduirea unor
proiecte itinerante cum a fost Asian Sessions, inifliat de DMedia, la care s-a adæugat prezentarea lui Øtefan Tiron asupra subculturii japoneze. Dar mai înainte de toate, Protokoll Text
priveøte legitimitatea discursului programatic asupra funcfliei vizualului în raport cu volumul de experienflæ artistic-socialæ, urmærind un program de continuitate tematicæ sau
de interferenflæ cu proiecte a cæror strategie porneøte din alte domenii decît cel artistic. Newsletter-ul va fi rezonanfla mult mai largæ øi mai accesibilæ a galeriei, intenflionînd
sæ creeze un dialog pe cît mai multe voci, cu pertinenflæ pentru receptarea adecvatæ a
unei pærfli din ceea ce numim artæ contemporanæ.
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The gallery features a mapping of the greatest possible number of independent initiatives, artist workshops or groups under the headline Display
together with Nita Mocanu’s film – Behind the Scene, a fragmentary
video project which employs a kind of self-referential introspection –
justified by the antistatement of the representation – to synthesize opinion fragments on what art and artists (independents?) signify today,
on how do or how can they view one-another. From another aspect, it is
a display for the unseen, in the context of the official opening of the
National Museum of Contemporary Art which will certainly dominate the
economy of attention and probably that of finances as well. Consequently
Display attempts at the initiation of a network remote from the poles
of influence, in a situation when centralization might become the expression of a backward state nationalism. If we extrapolate the discussion
upon cultural areas of competence, it will take us to the analogy of contemporary social space dominated by the show of an increasingly acute
atomization, of the implied segregation directed by ideological/political
poles, a space where information is delivered to a central brain, one by
one for each, through certain terminals that filter it in an intelligent way.
As a counterweight, the support of any interaction of opinions passes for
a retaliation, a theoretical one at least, to the centripetal effect of ample
art institutions with a hegemonic status.
The launching of the book Ware Subjektivität – Eine Theorie-Novelle
by Marius Babias in the presence of the author is the debut of a series
of monthly meetings, organized in co-operation with the Idea Foundation
and Publishing House (the publisher of the book in Romanian). This project (initiated by the magazine bearing the same name) wishes to be free
theoretical, discursive pendant to the visual presentation, within the
framework of which the exchange of ideas is realized almost in a brainstorming manner while the artist’s/theoretician’s point of view merges
with that of the spectator/reader in a way similar to the zapping on
forums in the area. The presence of the book written by Marius Babias at
the very debut of this series of meetings is symptomatic. The discourse in
the book focuses on the reciprocal repudiation of art and reality viewed
from the point of view of special nuances triggered by contemporary
social conditionings on the conflict and resistance line between art,
the deflective aesthetic behavior, lifestyle and micro politics, a comment,
as the author confesses, upon the position and significance of subjectivity
as a resource to be politically and aesthetically exploited.
Under this light, The End of the Five-Year Plan by Ciprian Mureøan,
a sample from a series of works which constitute a theatrical modality for
a visual replica, unfolds as a genuine sui generis show. The debate
on the east-west, left-right relationships (Babias) reaches its peak with
this work. A replica to La Nona Ora by Maurizio Cattelan, The End of the
Five-Year Plan offers an acid interpretation of the body and space
relation: whay has, as a matter of fact, Patriarch Teoctist doing hit by
a meteor in a small gallery at the outskirts of town? The aesthetic situation offers possibility for double interpretation: it is not only that the
images of the pompous power of the head of the church, Pope John Paul
II in Maurizio Cattelan’s work, and of Patriarch Teoctist here: two sacerdotal dignitaries representing two emblematic and contrastive religious
organizations – suffer under the metaphor of hazard, but the very work
itself transforms into a shocking image in the context of two denominations the mysteries of which are revealed through the image. It is important to mention that one of the formal significances of these works originates in both cases in the delicate position of the church as related
to social mechanisms, in its ideological involvement and influence, with
a reflex of managing characteristic power through images of scepter
holders, simultaneously with cultivating cultural images.

of the programmatic discourse upon the function of the visual sphere
as compared to the volume of artistic-social experience, following a program of either topical continuity or of interference with projects having
strategies rooted in areas other than artistic. The newsletter will be
a wider and more approachable echo of the gallery, wishing to initiate
a dialogue between the greatest number of voices possible, relevant for
the proper reception of a certain part of what we call contemporary art.

Translated by Noémi László

Display

17–18 iulie / July 17–18
The project embracing the above depicted activities is Protokoll Text,
a newsletter meant to systematically record exhibitions and related
meetings, as well as initiatives such as www.conset.org, those created by
Szilárd Miklós, or to host travelling projects similar to Asian Sessions, initiated by DMedia, backed by a presentation on the Japanese subculture
by Øtefan Tiron. Still, Protokoll Text relates first of all to the legitimacy

Photos on the pages 74–77 and 79: Raymond Bobar, Dorel Gæinæ, Nita Mocanu, Ciprian Mureøan, credit: Protokoll Studio
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Expoziflia al cærei autor eøti tu însufli
Claire Staebler

Gabriela Vanga: m e s b n p e n u l o i s o d, Public >, Paris, 2–13 noiembrie
„I’ll let you be in my dream, if I can be in your dream.“ (Bob Dylan)

Tradiflia oralæ
În „Povestitorul. Consideraflii asupra operei lui Nikolai Leskov“1, Walter Benjamin
evocæ dispariflia povestirilor ca practicæ artizanalæ în secolul XX. Pentru autor, arta de
a povesti s-a pierdut în mod progresiv øi e din ce în ce mai greu sæ întîlneøti persoane
care øtiu sæ spunæ o poveste. O datæ cu dispariflia acestei tradiflii ancestrale, e ca øi cum
ne-am priva de o facultate ce ni se pare a fi inalienabilæ: arta de a face schimb de experienfle. Cæci povestitorul împrumutæ materia povestirii sale din experienflæ, a sa proprie
sau cea care i-a fost spusæ de un altul, iar ceea ce povesteøte la rîndul sæu devine experienflæ pentru cei care øtiu sæ-i asculte povestea. „Urmele povestitorului ræmîn în povestire ca urmele mîinilor olarului pe un vas de lut“2, adaugæ Benjamin. Povestirea este
øi ceea ce face memorie, este urma unui eveniment.
Dar dacæ experienfla povestirii este în curs de dispariflie, cum trebuie atunci sæ se transmitæ istoria? Pe ce cæi poate sæ circule cunoaøterea?
Refæcînd legætura cu aceastæ tradiflie oralæ, prin practica sa artisticæ, Gabriela Vanga perpetueazæ experienfla povestirii în miezul modernitæflii øi prin asta îøi capætæ munca sa întreaga importanflæ. A povesti, a dialoga, a comunica, a face schimb constituie coloana
vertebralæ în jurul cæreia creaflia Gabrielei Vanga se articuleazæ øi cel mai adesea primeøte
formæ. Pentru Gabriela, fiecare proiect ia forma unei aventuri colective sau a unui teren
de schimburi. De mai mulfli ani încoace, artista adunæ mærturii, povestiri ale unor persoane apropiate sau îndepærtate cærora le-a cerut sæ-øi reactiveze lumile imaginare, sæ
i le descrie, sæ i le povesteascæ pe cît pot ele de bine. Nici note, nici înregistræri,
Gabriela consemneazæ toate aceste povestiri în memoria ei, definindu-se ea însæøi ca
receptaculul sau „discul dur“ viu al acestui proiect. Acum cîteva luni, proiectul sæu, Keep
it Unreal, la Miss China din Paris, prelungea acest efort de strîngere de povestiri øi de
experienfle intime despre imaginar. Amestec de real øi de ficfliune, aceste poveøti øi legende veneau sæ se adauge unele altora de-a lungul zilelor, pentru a forma o lume imaginaræ „globalæ“ a cærei singuræ urmæ este preflios conservatæ în memoria artistei, devenind
astfel singurul martor al acestor fragmente de viaflæ. La Public>, Gabriela Vanga propune astæzi un proiect inedit, venind sæ se înscrie în continuitatea acestui demers angajat în jurul imaginarului, înfæfliøînd o nouæ etapæ în scrierea lui. La Public>, spafliul devine
el însuøi receptaculul noilor povestiri, pivotul acestui proiect cu multiple intræri.
Explorînd potenflialul spafliului
Dupæ anumifli specialiøti øi sociologi, dupæ trecerea la anul 2000 øi intrarea în noul mileniu, lumea a renunflat la chestiunea timpului, pentru a se apleca asupra celei a spafliului. Pînæ în momentul fatidic al acestei treceri la anul 2000, totul era centrat în jurul timpului
øi al curgerii sale inexorabile. De atunci încoace, evenimentele sînt gîndite mai degrabæ
în planul spafliului øi de aceea efortul Gabrielei se înscrie în mod specific în preocupærile
societæflii contemporane. Artista privilegiazæ aceastæ cercetare asupra potenflialului unui
spafliu fie fizic, fie mintal. Astfel, la Public>, cu ajutorul simplei reuniri a unor elemente,
ea construieøte semnele unei treceri misterioase øi captivante.
CLAIRE STAEBLER este critic de artæ øi curator asistent la Palais de Tokyo, Paris.
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YOU ARE THE HERO OF THIS EXHIBITION
Claire Staebler
Gabriela Vanga: m e s b n p e n u l o i s o d, Public >, Paris,
November 2–13
“I’ll let you be in my dream, if I can be in your dream.” (Bob Dylan)
The oral tradition
In The Storyteller: Reflexions on the Works of Nicolas Leskov1 Walter
Benjamin evokes the disappearance of storytelling as a craft in the 20th
century. According to the author, storytelling was lost progressively and
it has become more and more difficult to meet people who know how to
tell a story. This ancestral tradition having disappeared is as if we were
deprived of an inalienable capacity: that of exchanging experiences.
Because the teller takes his story from experience, his or someone else’s,
and what he tells in his turn becomes experience for the listeners.
“The storyteller imprints his own stamp on the story just like the potter
leaves his fingerprints on the clay pot”, Benjamin adds. The story is also
the memory, the trace of an event.
But if the experience in the story is about to be lost, then how to convey
the story? On what paths does knowledge travel?
Taking up this oral tradition today, through her artistic practice, Gabriela
Vanga makes the experience in the story last in the very heart of modernity and this is why her work is important. Telling, dialoging, exchanging, communicating is the spinal column of Gabriela Vanga’s work. For
Gabriela each project takes shape in a collective adventure or on a field
of exchanges. For several years, the artist has been gathering testimonies, stories of close or hardly known people of whom she asks a reactivation of their imaginary worlds, a description and a story as precise as
possible. No notes or tape-recording, Gabriela deposits all these stories
in her own memory as she defines herself as the receptacle or the living
“hard disk” of the project. A few months ago, her project Keep it Unreal
at Miss China in Paris has prolonged this collection of stories and intimate experiences on the imaginary. A mix of reality and fiction, these
histories and legends kept adding to each other as days went by in order
to make a “global” imaginary world whose only trace is preciously preserved in the artist’s memory who thus becomes the only witness to
these life fragments. With Public> Gabriela Vanga proposes today a new
project but following the previous approach of the imaginary, a new
stage in its writing. In Public>, space is becoming itself the receptacle
of new stories, the hinge of this multiple-entry project.

View from the exhibition • photo: Mircea Cantor

Exploring the Potential of Space
According to some experts, since the year 2000 and the new millennium,
the world has turned its back on the issue of time in order to pay more
attention to space. Until the fatidic moment of the passage to the year
2000 everything revolved around time and its inexorable flow. Since then,
the events are thought of rather on the level of space and this is why

CLAIRE STAEBLER is an art critic and assitant curator at the Palais de Tokyo, Paris.
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m e s b n p e n u l o i s o d începe cu o interogaflie. Care este titlul acestei expoziflii? Gabriela
Vanga oferæ fiecæruia ocazia de a încerca, precum într-un puzzle, sæ reaøeze literele în
ordinea care le va da un conflinut… Titlul expozifliei se ascunde sub combinaflia acestor cincisprezece litere.
Expoziflia funcflioneazæ ca o suitæ de indicii, de puncte de pornire ducînd cætre o altæ
poveste sau cætre alfli subiecfli, nedeterminafli dinainte. Pe vitrinæ, numele artistei, precum
øi „nontitlul“ expozifliei sînt scrise de mînæ, în alb, ca øi cum ar anunfla culoarea.
Acoperind solul de la Public> cu un strat gros de bile de polistiren, Gabriela creeazæ
un univers fluid øi intangibil. Spectatorul plonjeazæ în materie, se aøazæ sau se întinde pentru a lua în posesie acest spafliu minimal. Precum un nisip miøcætor, solul îøi schimbæ compoziflia, dar ræmîne totuøi acelaøi. Instalaflia interfereazæ cu comportamentul spectatorului
øi cu modul în care acesta se va miøca, hotærîndu-se sæ joace øi sæ se insereze fizic în
materie. Circulaflia în expoziflie devine astfel parte componentæ a proiectului. Pentru artist,
acesta e øi mijlocul de a conduce publicul cætre o altæ percepflie a spafliului galeriei.
În contact fizic cu camera, el devine o parte din ea, din acest spafliu cvasiorganic. Astfel,
„white cube“-ul nu se mai aflæ într-un raport de austeritate sau de neutralitate, ci e intens
chemat sæ umple un vid. Liniøtitor, intrigant, ludic øi senzual, acest peisaj mai are avantajul de a izola publicul de mediul agresiv al oraøului.
La baza peretelui: situl este textual
O datæ trecut prin stadiul de joc copilæresc în bilele de polistiren albe, spectatorul ajunge
brusc faflæ în faflæ cu un perete monocrom albastru. Pe perete – în anumite locuri – apar
cuvinte, apoi dispar. Cerneala termocromæ, folositæ pentru a acoperi textul scris în prealabil de Gabriela, permite jocul pe efectele de vizibilitate øi de lizibilitate ale conflinutului sæu. Textul se dezvæluie numai prin acfliunea cældurii palmei. Pe acest perete,
Gabriela povesteøte o poveste pe care vizitatorul este invitat s-o descifreze, s-o
descopere cuvînt cu cuvînt. Astfel, putem sæ spunem cæ povestea e pe mæsura peretelui
sau cæ peretele devine scara istoriei. El este deopotrivæ obstacol øi sursæ de descoperiri
øi existæ ceva aproape religios în faptul de a ræmîne în fafla acestui perete, în a îngenunchea,
în a-l atinge. Spectatorul se gæseøte în situaflia unui arheolog, încercînd sæ descopere
oareøce comori ascunse în adîncurile peretelui albastru. E greu, în acest stadiu, sæ nu
te gîndeøti la opera lui Yves Klein øi la propriile lui investigaflii în jurul forflei, deopotrivæ
a albastrului øi a vidului care joacæ aici, în mod foarte diferit, desigur, un rol fundamental.
Fie cæ freacæ peretele pentru a-i descoperi conflinutul, fie cæ îøi pune mænuøi albe pentru a ræsfoi paginile cærflii Storyteller, vizitatorul abordeazæ de fiecare datæ dintr-o poziflie activæ expoziflia. În vreme ce pereflii se transformæ într-un spafliu de lecturæ øi în suport
textual, cartea devine, la Gabriela Vanga, suport al unor forme øi imagini.

Gabriela Vanga, Mircea Cantor
The Storyteller, detail page 1, 2004, photo: Mircea Cantor

Gabriela Vanga, Mircea Cantor
The Storyteller, detail page 4, 2004, photo: Mircea Cantor

Spafliul cærflii
Fruct al unei munci în colaborare cu Mircea Cantor, Storyteller este o carte de completat,
un obiect/sculpturæ în devenire. În întregime albæ, Storyteller dæ vizitatorului sentimentul de a intra într-o poveste bidimensionalæ, din care culoarea va fi dispærut pentru a læsa loc imaginafliei fiecæruia. Storyteller este o carte deschisæ, o poveste fragmentatæ
nu prin text, ci prin intermediul imaginii. Storyteller vine sæ completeze, dar øi sæ
îmbogæfleascæ øi sæ aducæ anumite indicii despre dezvoltarea globalæ a proiectului.
Fiecare imagine este aleasæ de Mircea Cantor øi Gabriela Vanga prin referire la lucruri
pe care ei le au în comun, un univers imaginar comun, privind atît arhitectura, literatura,
mitologia, cît øi istoria. Storyteller s-a næscut dintr-o acumulare de imagini øi se elaboreazæ
ca un scenariu deschis, colectiv øi intim. În miezul sæu, diferite iconografii se întrepætrund:
imagini de oraøe, de arhitecturi moderne øi utopice, de chipuri, de mulflimi, de curcubee,
dar øi de ornitorinc sau de labirint, cu referire la celebrul labirint din Cnossos creat de
Dedal. Labirintul-puzzle devine metafora expozifliei la fel ca ornitorincul. Acest animal
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Gabriela Vanga
m e s b n p e n u l o i s o d, views from the exhibition (blue thermochromic wallpaint, white polyesther balls, sound) 2004, photo: Mircea Cantor
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Gabriela Vanga
m e s b n p e n u l o i s o d, views from the exhibition (blue thermochromic wallpaint, white polyesther balls, sound) 2004, photo: Mircea Cantor

scena
este fiinfla cea mai paradoxalæ din lume. Mamifer, în ciuda botului sæu de raflæ øi a labelor sale palmate, a blænii øi cozii lui de castor, încæ de la apariflia sa în secolul al XVIII-lea,
el a pus o adeværatæ problemæ de clasificare oamenilor de øtiinflæ, care au ajuns sæ-l uite
înainte de a-i crea, un secol mai tîrziu, o categorie specialæ. Acest animal inclasabil oferæ
o imagine perfectæ a dificultæflii întîlnite de orice persoanæ care doreøte sæ califice/claseze
munca artistei. Scriituræ, sculpturæ, activistæ de poveøti, operæ de „environment“? Unde
sæ situezi acest m e s b n p e n u l o i s o d?
Opera deschisæ
De la Umberto Eco3, aflæm cæ nici o operæ de artæ nu este cu adeværat închisæ, cæ fiecare
dintre ele comportæ o infinitate de lecturi posibile. Orice operæ oferæ o sursæ de experienfle spectatorului.
Dacæ vorbim de operæ deschisæ în sensul lui Umberto Eco, este pentru cæ opera nu e
ruptæ de realitate, ci intræ într-o miøcare ce se caracterizeazæ printr-o invitaflie lansatæ
publicului de a veni sæ facæ operæ cu artistul. În munca ei, Gabriela Vanga privilegiazæ
acest demers, familiar lui Joyce, de work in progress, ceea ce înseamnæ pentru autorul
lui Ulysses sau al lui Finnegans Wake un proces în etape: carnete de note, schifle, dactilograme, pærfli corectate, apoi publicæri parfliale. Dupæ Hannah Arendt, numai opera
(work), produs final al procesului, îøi face apariflia în lume, dar existæ un caz în care procesul este vizibil o datæ cu opera: atunci cînd publicul participæ. Ori, pentru m e s b n p
e n u l o i s o d, færæ participare, activare sau interacfliune a publicului cu opera, opera
nu existæ. m e s b n p e n u l o i s o d este un fel de fabulæ inepuizabilæ, guvernatæ doar
de bunævoinfla cititorului/spectatorului. Înæuntrul acestui spafliu, fiecare devine cititor-actorperformer al universului artistului.
Cartea poøtalæ
Pentru Jean-Luc Nancy, „arta este în mod originar øi constitutiv monstrare, expunere,
comunicare, trimitere, adresare øi partaj“.4 Aici, arta devine activitate de descoperire,
invitaflie la cercetare teritoriul de îndoialæ øi de schimburi. Forfla plasticæ a muncii Gabrielei
Vanga rezidæ în faptul cæ ea reuøeøte sæ deconstruiascæ aøteptærile publicului, obiønuinflele
øi certitudinile sale. În epoca informafliei øi a vitezei, a hiperintensitæflii posibililor, a accesului imediat la toate formele de comunicare øi de informare, m e s b n p e n u l o i s o d
frîneazæ în elanul sæu publicul expozifliei, sugerîndu-i sæ se implice mai degrabæ decît sæ
aøtepte produsul finit. Artistul doreøte pur øi simplu sæ sublinieze cæ într-un univers în
care totul este programat dinainte, e bine uneori sæ te întorci la epoca nostalgicæ a copilæriei,
în care totul era de descoperit øi de experimentat.
Dacæ ar trebui sæ desemnæm un mediu comun acestui proiect, acesta ar fi poate
scrierea. Scrierea unui text, a unui spafliu, a unui univers… Cæci este øi o întoarcere la
originile scrierii, ale învæflærii ei øi ale cunoaøterii. Aici, fiecare individ trebuie sæ-øi gæseascæ
însemnele sale, titlul sæu, sæ-øi construiascæ propriul imaginar prin uneltele pe care i le
oferæ expoziflia.
Fiecare persoanæ, pæræsind Public>, primeøte o carte poøtalæ albæ, timbratæ, cu care e
liber sæ facæ ce vrea. Un mod de a scoate povestea din perete øi de a pleca cu un fragment din expoziflie pentru a-l difuza în lume. O datæ în plus, artista exprimæ prin acest
spafliu alb voinfla sa de a nu impune nimic, nici titlu, nici imagine, nici cadru, de a læsa uøa
deschisæ vizitatorului øi imaginafliei. Keep it Unreal. Cæci eroul poveøtii eøti poate chiar tu.
Traducere de Ciprian Mihali
Note:
1. În volumul Iluminæri, trad. rom. de Catrinel Pleøu, Cluj, Idea Design & Print, 2002.
2. Ibidem, p. 307.
3. Umberto Ecco, L’œuvre ouverte, Seuil, coll. Points Essais, 1965.
4. Jean-Luc Nancy, „Entretien avec Chantal Pontbriand“, in Parachute, nr. 100, 2001.
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Gabriela’s work is circumscribed in the preoccupations of the contemporary society. The artist has a predilection for researching the potential
of space, be it physical or mental. Public>, with the help of a simple mix
of elements, constructs the signs of a mysterious and captivating
landscape.
m e s b n p e n u l o i s o d starts with a question. What’s the title of
the exhibition? Gabriela Vanga gives to everyone the opportunity to try
and solve the puzzle by giving to the letters the order that makes sense...
The title of the exhibition is hidden under the combination of the fifteen
letters.
The exhibition functions as a series of pointers, starting points leading
to another story or other topics, never pre-determined. On the display,
the artist’s name and the show’s “non-title” are put in white handwriting
as if announcing the color.
Covering the floor of Public> with a thick layer of polystyrene balls,
Gabriela creates a fluid and intangible universe. The spectator plunges
in the matter, sits down or lays down in order to take possession of this
minimal space. As the quicksand, the floor composition moves relentlessly but it remains the same. The installation interferes with the viewer’s
behavior and with the way he/she will move playing along and getting
in the matter. The circulation in the exhibition thus becomes part of the
project. For the artist it is also a way to lead the public to a different
perception of the gallery space.
In physical contact with the room, he/she becomes part of it, part of this
quasi organic space. The “white cube” is not in a report of austerity or
neutrality but intensely charged with a void to be filled. Soothing, intriguing, playful and sensual, this landscape has also the advantage to isolate the public from the aggressive city environment.
In Front of the Wall: the Site Is Textual
After the childlike play in the white polystyrene balls, the viewer suddenly has to face a blue monochrome wall. On the wall – at different spots –
words keep appearing and disappearing. The thermo-chrome ink used to
cover the text, initially written by Gabriela, allows a play with the visibility
and readability effects. Through the action of palm warmth the text
unveils. On this wall, Gabriela tells a story that the viewer is invited to
decipher, to discover word by word. We can thus say that the story has
the size of the wall or that the wall becomes the scale of the story.
It is both obstacle and source of discovery and there is something quite
religious in facing this wall, kneeling in front of it, touching it. The viewer,
just like an archeologist, discovers hidden treasures in the depths of the
blue wall. At this point it is hard not to think about Yves Klein’s work and
his investigation of the force of both blue and void that are playing here
a fundamental role even if in obviously very different manners.
Either he/she rubs the wall in order to discover its content or he/she puts
on white gloves in order to turn the pages of the book Storyteller,
the viewer of the exhibition always has an active position. While the walls
turn into reading space and textual support, with Gabriela Vanga,
the book becomes a support for forms and images.
The Space of the Book
Fruit of the collaboration with Mircea Cantor, Storyteller, is a book to be
filled in, an object/sculpture in becoming. Entirely white, Storyteller gives
to the viewer the feeling of entering a bi-dimensional story wherein the
color has disappeared leaving room for everyone’s imagination. Storyteller is an open book, a fragmented narration not through text any
longer but through image. Storyteller thus fills the gaps, makes richer
and gives clues to the global development of the project. Each image is
chosen by Mircea Cantor and Gabriela Vanga in reference to things they
share, a common imaginary universe dealing with architecture, literature,
mythology and history. Storyteller was born out of an accumulation of
images and it unfolds as an open, collective and intimate screenplay.
At the heart of Storyteller various iconographies meet: images of towns,
of modern and utopian architectures, of faces, of crowds, of a rainbow,
but also of a duck-bill platypus or of the labyrinth referring to the famous
labyrinth from Knossos created by Dedalus. The labyrinth and the puzzle

become the metaphors of the exhibition just as the duck-bill platypus.
This animal is the most paradoxical being in the world. Mammal despite
its duck-like beak and its palmed paws, its castor-like fur and tail, since
its first appearance in the 18th century it has brought about true problems in terms of classification for the scientists, so much so that they
forgot all about it before creating, a century later, a special category
for it. This impossible to categorize animal gives the perfect image of the
difficulty encountered by any person wanting to qualify/classify the
artist’s work. Writing, sculpture, story activator, environmental work?
How to place m e s b n p e n u l o i s o d?

Gabriela Vanga, Mircea Cantor
The Storyteller, cover, white PVC, 42 ∞ 32 ∞ 7 cm, gloves, 2004, photo: Mircea Cantor

Opera aperta
With Umberto Eco2 we learn that no artwork can be really closed, that
each of them has infinite possible readings. Any kind of work offers
a source of experiences to the spectator.
If we speak of open work – opera aperta – in Umberto Eco’s meaning, it
is because the work cannot be cut off the reality but it goes into a move
characterized by an invitation for the public to come and make the work
with the artist. In her work, Gabriela Vanga chooses the approach, familiar to Joyce, of work in progress, which means for Ulysses’ or Finnegan’s
Wake’s author a stage process: notepads, drafts, dactylogrammes, corrections then partial publications. According to Hannah Arendt, only the
work, the finite product of the process, appears to the world, but there is
a case when the process is visible alongside with the work: when the
public participates. Or, for m e s b n p e n u l o i s o d, without participation, activation or interaction of the public with the work, the work
doesn’t exist. m e s b n p e n u l o i s o d is a kind of inexhaustible fable
lead by the mere goodwill of its reader/spectator. Inside this space
everyone becomes reader-actor-performer of the artist’s universe.
The Postcard
For Jean-Luc Nancy: ”Art is originally and constitutively «monstration»,
exposition, communication, reference, address and sharing”.3 Here art
becomes discovery, invitation to research, territory of the doubt and the
exchange. The plastic force of Gabriela Vanga’s work resides in the fact
that she manages to deconstruct the public’s expectations, the habits
and acquisitions. In the times of information, speed, hyper-intensity of
the possibilities, of immediate access to all forms of communication and
information, m e s b n p e n u l o i s o d hits the breaks of public enthusiasm for the show suggesting implication rather than expectation for
a finite product. The artist simply wishes to underline that in a universe
wherein everything is programmed beforehand it’s good sometimes
to go back in time to childhood when everything was to be discovered
or experienced.
If we had to name a common medium for this project, it would probably
be writing. The writing of a text, of a space, of a universe... Because
m e s b n p e n u l o i s o d is also a return to the origins of writing, of its
learning and of knowledge. Here each individual has to find his/her
marks, his/her title, to build his/her own imaginary with the tools provided by the exhibition.
Each person leaving Public> gets a white stamped postcard to do with
it as he/she pleases. It is another way to take the story off the wall and
leave with a fragment of the exhibition in order to spread it in the world.
Once more the artist expresses through this white space her wish to impose nothing, no title, no image, no frame, to leave the door open for
the visitor and for imagination. Keep it Unreal. Because the hero of the
story is probably you.

Translated by Izabella Badiu
Notes:
1. Walter Benjamin, OEuvres, tome III, “Le narrateur”, Gallimard, 2000
pour l’édition française.
2. Umberto Eco, L’OEuvre ouverte, Seuil, coll. Points Essais, 1965.
3. Jean-Luc Nancy, “Entretien avec Chantal Pontbriand”, in Parachute,
no. 100, 2001.
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Shrinking Cities
Claudia Wahjudi

Expoziflie la Kunst-Werke Berlin, 4 septembrie – 7 noiembrie
Ken Grant
Tip rat, photographs, 1982–2003

Pescari, culegætori de ciuperci, mulgætori øi vînzætori de viermi – acestea sînt meseriile
secolului XXI. Cel puflin în opinia graficienilor Boris Spiridonov, Savva øi Serghei Miturich,
care prezintæ în leporello-ul lor ilustrat meserii din oraøul industriei textile Ivanovo. Privitorii
sceptici ar putea considera acestea drept ficfliune, dacæ urmætorul zid nu ar prezenta pozele
alb-negru ale fotografelor moscovite Elena øi Vera Samorodova, în care femei se tîrguiesc la marginea drumului pentru a-øi vinde ciupercile. Realitate cotidianæ postsocialistæ?
Nu numai. Artistul berlinez Ingo Vetter a fotografiat øomeri din oraøul Detroit, care cultivæ ciuperci øi zucchini în centrul oraøului american, oraø care era în trecut sinonim cu
producflia raflionalizatæ pe bandæ rulantæ.
Culegætori, vînætori, agricultori – în statele industrializate s-a ajuns la finalul creøterii economice, aøa sunæ o tezæ a expozifliei Schrumpfende Städte/Shrinking Cities în galeriile KunstWerke din Berlin. Economia subzistenflei în loc de progres tehnic, luptæ individualæ pentru
supraviefluire în loc de muncæ organizatæ în masæ, natalitate în scædere în loc de babyboom. Rar a prezentat o expoziflie în Germania schimbærile din lumea contemporanæ
în imagini atît de drastice. Prin afirmaflia cæ a venit sfîrøitul creøterii, expoziflia Schrumpfende
Städte, partea centralæ a unui proiect de trei ani a Bundeskulturstiftung, atinge nervul
prezentului. În anii ’90, fiecare al patrulea oraø al lumii a scæzut. Echipa de curatori din
jurul arhitectului berlinez Philipp Oswalt se concentreazæ în expoziflia cu premii øi program cuprinzætor asupra a patru exemple: regiunile Detroit øi Ivanovo, Manchester/Liverpool øi Halle/Leipzig. Cu ajutorul partenerilor locali, cei patru cocuratori, cîte unul
din partea fundafliei Bauhaus Dessau, a Leipziger Gallerie für Zeitgenössische Kunst, a
Detroit International Center for Urban Technology øi a revistei berlineze de arhitecturæ
arch+, au adunat numeroase date, existînd în plus faflæ de acestea peste cincizeci de
contribuflii personale sau interdisciplinare ale echipelor de artiøti, producætori de film,
jurnaliøti, oameni de øtiinflæ øi arhitecfli. Færæ a fi o puræ expoziflie-documentar sau o expoziflie de artæ, Schrumpfende Städte prezintæ concret pe cinci etaje rezultatele dezindustrializærii – arta avînd aici rolul de a produce øi de a transmite cunoøtinfle, la egalitate cu
alte discipline.
Parterul expozifliei ne introduce în temæ. Jocuri de øah øi jocuri cu zaruri ne aratæ cum
funcflioneazæ reconstrucflia localitæflilor est-germane. Cover-urile pentru discurile de vinil,
exemple de cîntece øi multe fragmente din filme ne amintesc cæ muzica øi filmul de
masæ au tematizat mai de demult criza oraøelor occidentale. În centru se aflæ structuri din lemn cu dimensiuni depæøind statura unui om, cu index temporal care marcheazæ dezvoltarea demograficæ în cele patru regiuni în raport cu evenimentele
politice øi culturale. De aici rezultæ trei afirmaflii sumbre. Mai întîi: în ciuda conflictelor
de clasæ, piafla øi producflia determinæ viafla oamenilor. În al doilea rînd: îmbunætæflirea
condifliilor de muncæ øi de viaflæ vine de obicei prea tîrziu – atunci cînd economia a modificat starea de fapt. Øi în al treilea rînd: regiunile postsocialiste au trecut în ultimii cincisprezece-douæzeci de ani printr-un declin, care a început în statele occidentale de
mai bine de trei decenii.
CLAUDIA WAHJUDI este redactor artistic la ziarul berlinez Zitty øi jurnalist, între altele, pentru Kunstforum International,
u_spot øi Tagesspiegel. Publicaflii: Metroloops. Berliner Kulturentwürfe (Berlin, 1999) øi Handbuch Antirasismus (împreunæ cu Mirko Heinemann øi Alfred Schobert, Essen, 2002).
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SHRINKING CITIES
Claudia Wahjudi
Exhibition at Kunst-Werke Berlin, September 4 – November 7
Fisherman, mushroom gatherer, milkmaid and worm dealer: these are
the occupations of the 21st century. At least according to graphic artists
Boris Spiridonov, Savva and Sergey Miturich, who present in their illustrated leporello various trades of the Russian textile city Ivanovo.
Disbelieving viewers could regard this as fiction, if the next wall did not
display black-and-white photographs of the Moscow photographers
Elena and Vera Samorodova, made of women who offer their mushroom
finds for sale at the roadside. Is this post-socialist everyday reality?
Not only. Ingo Vetter, a Berlin artist, photographed unemployed inhabitants of Detroit cultivating mushrooms and Zucchini, downtown in the
American city, which was once considered a synonym to rationalized factory production.
Collector, hunter, farmer: the industrial states have reached the end
of economic development: says a thesis of the exhibition Schrumpfende
Städte/Shrinking Cities organised in Kunst-Werke gallery of Berlin.
Subsistence economy instead of technical progress, individual fight for
survival instead of organized mass work, sinking birth numbers instead
of baby boom. Rarely did an exhibition in Germany illustrate present
changes in such a drastic manner. Through the statement regarding the
arrival of the end of growth, the exhibition Shrinking Cities, a central part
of a three-year Bundeskulturstiftung project, touches the nerve
of the day. Each fourth city in the world shrunk in the 90’s. The curator
team formed around the Berlin architect Philipp Oswalt focuses within
this extensive exhibition on four cases: the regions Detroit and Ivanovo,
Manchester/Liverpool and Halle/Leipzig. With the help of local partners
the four co-curators, representing the Bauhaus Dessau Foundation,
the Leipziger Gallerie für Zeitgenössische Kunst, the Detroit International
Center for Urban Technology and the Berlin architecture magazine arch+
collected lots of data, in addition to which came over 50 single or interdisciplinary contributions from teams of artists, film producers, journalists, scientists and architects. Without being a purely documentary
exhibition or an art exhibition, Shrinking Cities presents the actual results
of deindustrialization on five floors: equally to other disciplines, art serves
here the cause of production and information.
The ground floor of the exhibition introduces the topic. Chess games and
dice games show us how the reconstruction of west German settlements
functions. Old time record covers, song fragments and movie excerpts
remind us how popular music and film focused upon the crisis of western
cities in the past. In the centre we see wood structures over the figure of
a man with a time-index which marks the demographical development in
the four regions as compared to political and cultural events, all this giving way to three sombre statements. First: despite class conflicts, market
and production still determine people’s life. Second: work and life conditions are usually ameliorated too late – when the economy has already
modified the situation. Third: post-socialist regions have experienced

Tom Wood
Camnel Laird Shipyard, photographs, 120 ∞ 90 cm, 1993–1996

CLAUDIA WAHJUDI is art editor of the Berlin Zitty magazine and she
writes articles for Kunstforum International, u_spot and Tagesspiegel.
Publications: Metroloops. Berliner Kulturentwürfe (Berlin, 1999)
and Handbuch Antirasismus (with Mirko Heinemann and Alfred Schobert,
Essen, 2002).
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Nikolas Brade
Demolition of Slab-Constructed Buildings
photographs, 200 ∞ 270 cm, 2001–2002

Fiecare din cele patru etaje de deasupra sînt destinate unei regiuni. Construcflia care se
îngusteazæ produce o opticæ øi o acusticæ ameflitoare, ce par cæ se potrivesc cu realitæflile prezentate øi care face sæ transparæ surprinzætor de clar paralele øi distincflii între
Est øi Vest, Europa øi SUA. Astfel, særacii sînt prinøi în centrul Detroit-ului. Un cerc vicios.
Færæ bani øi maøinæ nu pot avea un loc de muncæ øi bani, aøa cum aratæ videointerviul
lui Kelly Parker, „Coda Motor City“. Autobuze aproape cæ nu mai sînt – mîna statului
øi întreprinderile s-au retras de pe stræzile goale. În spatele acestei decæderi a oraøului,
existæ o intenflie ascunsæ, aøa sugereazæ proiecflia video „Detroit: Making It Better For
You“ a artistului Kyong Park: o conspiraflie a primæriei øi a capitalului, care speculeazæ cæderile de prefluri la terenuri, pentru a putea mai apoi sæ construiascæ în cîøtig. Detroit este
Gotham City færæ Batman. Prin contrast, viafla în oraøele europene pare aproape planificabilæ, chiar dacæ øi în Manchester/Liverpool øi Hale/Leipzig se menfline retragerea celor
care cîøtigæ bine în localitæflile apropiate. O fotografie a lui Nikolaus Brade, care ocupæ
un întreg perete, dezvæluie o vedere dintr-un bloc pæræsit asupra noilor case familiale
din centurile cu construcflii dense care înconjoaræ oraøul. Consecinfla este segregarea
socialæ: în SUA, aceasta este caracterizatæ de rasism, în Germania de Est ea pare sæ încurajeze intrarea tinerilor în organizafliile radicale de dreapta.
Primæriile europene încearcæ sæ intervinæ, desigur cu rezultate dezastruoase. Fotografiile
fæcute din aer øi hærflile arhitecflilor Rochus Wiedemer øi Sabine Horlitz aratæ zone industriale din Sachsen-Anhalt subvenflionate færæ sens, în ruinæ, aøa-numitele „cîmpuri luminate“. Iar planøele cu desfæøurætor temporal ale arhitecflilor Joshua Bolchover øi Shumon
Basar spun povestea aøezærii cu blocuri Hulme din Manchester, în fafla cæreia a trebuit
sæ se retragæ un district întreg øi care a fost totuøi dærîmatæ în final. Apartamentele noi,
la modæ cu o generaflie în urmæ în Est øi Vest, øi-au pierdut aerul de modernitate øi urbanitate – aøa cum aratæ scurtul filmloop al lui Clemens von Wiedemeyer despre aøezarea
Halle-Silberhöhe. În aceastæ crizæ se dovedesc mai rezistente construcflii pe care locuitorii le pot întrefline singuri, aøa cum sînt vechile case de lemn din Ivanovo. Acolo, de
altfel, aøa cum dezvæluie instalaflia arhitecflilor Alexander Sverdlov øi a lui Serghei Sitar,
cetæflenii compenseazæ lipsa de perspectivæ cu simflul improvizafliei øi cu bunul-simfl. Cu
tæbliflele de texte legate între ele cu cabluri øi cu obiectele luminate, Ivanovo aratæ ca
un „Consensual City“.
Însæ oricum ar încerca societæflile sæ domine criza, ea atinge mai ales femeile øi tinerii,
oamenii care au relaflii sociale apropiate cu vecinætatea øi care reacflioneazæ puternic emoflional la transformarea ei. În instalaflia video a lui Kyong Park „Old House and New
House/Old City and New City“ existæ o femeie care luptæ împotriva decæderii Detroit-
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a period of decline during the last 15–20 years, yet this decline occurred
in western states more than three decades ago.
The upper four floors are dedicated to one region each. The restrained
structure produces an optical and acoustic confusion, which seems appropriate to represented realities and makes parallels and differences
between East and West, Europe and the States appear in a surprisingly
clear from. Thus the poor are trapped in the Detroit town centre. A vicious
circle. No money, no car means no job, demonstrates Kelly Parker’s video
interview “Coda Motor City“. There are almost no buses left, public hand
and enterprises withdrew from the empty roads. Behind this decline of
the city there lurks a hidden intention, as the “Detroit: Making It Better
for You“ video by Kyong Park suggests: a conspiracy of capital and city
administration, which speculate on lowering parcel prices, in order to be
able to build profitably later. Detroit, is Gotham city without Batman.
On the other hand the life in European cities seems almost designable,
although in Manchester/Liverpool and Halle/Leipzig those who earn well
withdraw into the suburbs. A photo the size of an entire wall by Nikolaus
Brade shows the impressive view from an abandoned multi-storeyed
building upon the new single family houses in the dense construction
belts which surround the city. Social segregation is the result: in the USA
this is characterized by racism, in East Germany it seems to encourage
the young to roll in radical leftist organisations.
European city halls are trying to interfere, obviously with disastrous
results. The bird’s eye view photos and maps designed by architects
Rochus Wiedemer and Sabine Horlitz display industrial areas in SachsenAnhalt, uselessly financed and being in a derelict state. These are the socalled “illuminated fields”. The scheduled posters elaborated by
architects Joshua Bolchover and Shumon Basar present the story of the
Manchester Hulme block are for the construction of which a whole district
had to retreat and finally it was still demolished. The new flats which
were in fashion one generation in the east and west have lost their modern and urban appeal, as the short film loop on the settlement HalleSilberhöhe by Clemens von Wiedemeyer demonstrates. In this crisis, most
enduring seem to be the kinds of constructions which can be maintained
by the dwellers themselves, like the old wooden houses of Ivanovo.
As a matter of fact, citizens make up for the lack of perspective with the
spirit of improvisation and good taste there, as the installation constructed by architects Alexander Sverdlov and Sergey Sitar proves. With text
boards interrelated by cables and illuminated objects, Ivanovo looks like
a “Consensual City”.
No matter how societies would try to dominate the crisis, it first of all affects women and young people, persons who have strong ties with their
neighbourhood and who have strong emotional reactions to its modifica

Nikolas Brade
Garden Plot 1
photographs, 200 ∞ 270 cm, 2001–2002

ului øi care trebuie sæ se impunæ în fafla refuzului autoritæflilor. Artista Laura Horelli împreunæ cu specialista în tehnologia oraøelor Kathrin Wildner au intervievat pensionare din
Wolfen-Nord, lîngæ Bitterfeld. În prezentarea video, femeile intervievate povestesc despre
plecarea copiilor lor, dar øi de grædinile îngrijite de chiriaøi øi vizitele la vecini. De asemenea, femeile în vîrstæ dintr-un bloc din Liverpool cu care a vorbit funcflionara pensionatæ Kath Healy povestesc despre prietenele de la etajele de deasupra. Tinerii se
întîlnesc tot „Behind the Block“, aøa cum aratæ proiecflia de fotografii/text a artistului Tobias
Zielony din Leipzig. Ei fac muzicæ, scriu versuri rap despre politica mondialæ øi înfiinfleazæ
cluburi ca Hacienda din Manchester, de care aminteøte o instalaflie foto/sunet a lui DJ
David Haslam. În oraøele care se restrîng domneøte o vie (sub)culturæ cotidianæ care
se opune presiunii economiei. Potenflialul social øi cultural este enorm. Acesta ræmîne
totuøi færæ finalitate, pentru cæ autoritæflile locale, organizafliile locale, proprietarii de terenuri
øi firme ignoræ protestele øi dorinfla de a schimba ceva a cetæflenilor, iar pæræsirea cartierelor taie legæturile sociale.
Dacæ o privim astfel, expoziflia vine tîrziu, aproape prea tîrziu. În vreme ce ea analizeazæ
trecutul øi prezentul oraøelor care se restrîng, viitorul lor a început deja. O prezentare
a consecinflelor cu proiecte de acfliuni posibile este programatæ sæ aibæ loc abia în
toamna lui 2005, în Galeria pentru Artæ Contemporanæ din Leipzig. La începutul lui
octombrie 2004, conducætorii proiectului øi juriul din Berlin au prezentat cele nouæ echipe
internaflionale care au cîøtigat concursul de idei Schrumpfende Städte – Die Stadt neu
denken øi care îøi vor prezenta proiectele în Leipzig. Propunerile pornesc de la planuri
pentru creøterea porcilor în oraø øi cultivarea ciupercilor (Johannes Touché øi
anschlaege.de), care nu fac decît sæ înnobileze cultural statu-quo-ul pe ici, pe colo. Se
ajunge, printr-o propunere de schimbare forflatæ de imagine, aøa cum sugereazæ
proiectul Resize pentru Halle/Leipzig (Eva øi Pia Grubbauer, Joost Meuwissen øi Wouter
Vanstphout), pînæ la utopii, cum este mutarea oraøelor aflate în decædere în zone
extrateritoriale, care urmeazæ sæ fie anexate la R.P. Chinezæ (Johannes Fiedler øi Jörnis
Tornquist). Idei grozave. Pæcat cæ ele nu vor fi de mare folos locuitorilor.
Catalogul expozifliei Schrumpfende Städte, Band 1 > Internationale Untersuchung, Hatje
Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 2004, 736 p.
Traducere de Mihai Codoban

tions. In Kyong Park’s video installation, “Old House and New House / Old
City and New City” we see a woman fighting the decay of the city of
Detroit, who has to impose her position facing a refusal from the authorities. The artist Laura Horelli and the city technology specialist Kathrin
Wildner have interviewed pensioners in Wolfen-Nord near Bitterfeld.
The interviewed women are speaking about how their children have left
but also about their well-tended gardens, about their tenants and about
visits to the neighbours. Elder women from a Liverpool block to whom
the pensioner clerk Kath Healy spoke, tell stories about their upper-floor
friends. The young meet “Behind the Block” as well, at least this is the testimony of the photograph/text projection by Tobias Zielony from Leipzig.
They make music, write rap lyrics on world politics and create clubs like
the Hacienda in Manchester, echoed in a photograph/sound installation
by DJ David Haslam. There is a vivid everyday (sub)culture in shrinking
cities which withstands the economic pressure. The social and cultural
potential is huge. Nevertheless the action has no finality because local
authorities, organisations, land owners and companies ignore the protests
and wishes for a change citizens’ while leaving the quarters means to
sever social ties.
Examined from this point of view, the exhibition is already late, perhaps
too late. While it analyses the past and present of shrinking cities, their
future has already begun. A presentation of the consequences, with possible action plans is scheduled to take place by the autumn of 2005 in the
Leipzig Gallery for Contemporary Art. In October 2004, the project managers and the Berlin jury have presented the nine international teams,
winners of the Schrumpfende Städte – Die Stadt neu denken contest
of ideas, who will present their projects in Leipzig. The recommendations
vary from plans for breeding pigs in the city to growing mushrooms
(Johannes Touché and anschlaege.de), things which ennoble the cultural
status-quo here and there. Through a proposition for a violent change
in image suggested in the project Resize for Halle / Leipzig (Eva and Pia
Grubbauer, Joost Meuwissen and Wouter Vanstphout) the span reaches
the world of utopia, playing with moving shrinking cities to extraterritorial areas which are going to be annexed to the People’s Republic of China
(Johannes Fiedler and Jörnis Tornquist). Terrific ideas. What a pity they
will never be of much use to the inhabitants!
The catalogue of the exhibition Schrumpfende Städte. Vol. 1 >
Internationale Untersuchung, Hatje Kantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 2004,
736 pp.

Translated by Noémi László
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Manifesta 5
– cu toatæ intenflia øi conflinutul cuvenite
Nataša Petrešin
De Eyal Sivan & Michel Khleifi
Route 181, 2003. Dvcam, 270’, courtesy Momento distribution

San Sebastian, 11 iunie – 30 septembrie

Dupæ ce în anii precedenfli s-a stabilit provizoriu în Rotterdam, Luxemburg, Ljubljana øi
Frankfurt, cu ocazia celei de a cincea ediflii ale sale, Bienala Europeanæ de artæ contemporanæ øi-a dezvelit microstructura în locul socio-politic cel mai dinamic din toate cîte au
gæzduit-o pînæ acum – un loc încærcat de rezistenfla øi lupta pentru autonomie, capitala
regiunii basce: San Sebastian-Donostia. Oraøul cu douæ nume øi douæ limbi oscileazæ,
la prima vedere, între imaginea de perlæ turisticæ øi cea de scenæ a unor neîntrerupte acfliuni teroriste øi lupte pentru vizibilitate; aici tradiflia, istoria localæ øi poziflia geograficæ joacæ
un rol extrem de important. Aceastæ amplasare le-a oferit curatorilor Marta Kuzma øi
Massimiliano Gioni un context cu totul diferit în raport cu edifliile precedente ale
Manifestei; cu excepflia poate a Ljubljanei, unde, avînd în vedere poziflia geopoliticæ ambivalentæ a Sloveniei, situatæ între Europa Centralæ øi cea de Sud-Est, curatorii au anticipat
discursul despre frontiere øi încælcarea acestora. Pe de altæ parte, întrebarea ce pærea sæ
revinæ mereu la vizionarea expozifliei era în ce mæsuræ am putea pretinde cæ arta øi politica pot fi separate, aøa cum au repetat øi organizatorii în cîteva ocazii.
În lucrærile celor cincizeci de artiøti participanfli, lucræri dintre care douæzeci au fost comandate special pentru aceastæ ocazie, curatorii, în loc sæ promoveze anumite poziflii
politico-artistice, aøa cum se aøtepta majoritatea publicului, au încercat sæ înfæfliøeze stæri
de spirit subiective, care, în plus, surprind raportarea indivizilor la condifliile socio-politice
actuale. Ei au fost interesafli mai puflin de simpla expunere a curentelor actuale øi de
descoperirea unor nume noi, concentrîndu-se în schimb asupra experienflelor øi
amintirilor personale – restructurînd materiale de arhivæ sau documentare, întorcîndu-se la utopiile anilor ’60 sau ’70, la sensibilitatea senzorialæ øi la nostalgia constructivæ. Curatorii, avînd în vedere probabil intenflia proiectului lor, au propus un model
ce n-a mai fost practicat în cadrul Manifestei: o abordare intergeneraflionalæ ce desfiinfleazæ larg acceptata opoziflie între artiøti consacrafli øi cei aflafli în afirmare. Alæturi de
cei mai tineri artiøti øi de cei aparflinînd generafliei de mijloc, în cadrul expozifliei pot fi
væzufli artiøti consacrafli (Gillian Wearing, John Bock, Lawrence Weiner, Hüseyin
Alptekin) øi clasici deja decedafli ai conceptualismului secolului al XX-lea, Bas Jan Ader
øi Marcel Broodthaers. Însuøi numele Manifestei 5 a fost inventat de maestrul artei conceptuale, Lawrence Weiner, care investigheazæ în opera sa spafliile fizice øi mentale prin
intermediul aparatului lingvistic. With all due intent [Cu toatæ intenflia cuvenitæ] este un
joc de cuvinte compus din sintagmele „cu tot respectul cuvenit“ [with all due respect]
øi „cu intenflia“ [with intent], un joc de cuvinte ce presupune o participare socialæ activæ
la gæsirea ræspunsurilor øi semnificafliilor obiectivelor urmærite de curatori øi artiøti. Ca
un fel de cuvinte-cheie ale expozifliei, multe teme au fost sugerate de curatori sub forma
unor subtitluri precum Political Rumour [Zvon politic], Ruins in Reverse [Ruine inversate],
Silent Factory [Uzina tæcutæ], Cultural Landscapes [Peisaje culturale], Potemkin Village
[Oraøul-fafladæ], provenite din teoria arhitecturii øi sistematizarea urbanæ, din titluri ale
unor expoziflii sau opere de artæ ori din textele lui Theodor Adorno. Toate se referæ
la relafliile dintre rigiditate øi performativitate, ordine øi haos, virtualitate øi actualitate,
NATAŠ A PETREŠIN este critic de artæ øi curator independent. Din 2001 lucreazæ cu grupul activist øi experimental
Zavod Projekt Atol, iar din 2002 este implicatæ în colecflia de sound art Re-lax din Ljubljana. Este fondatoarea casei
de muzicæ øi a seriei muzicale rx:tx.
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MANIFESTA 5 – WITH ALL DUE INTENT AND CONTENT
Nataša Petrešin
San Sebastian, June 11 – September 30
After having been temporary settled in the past years in Rotterdam,
Luxembourg, Ljubljana and Frankfurt, the European Biennial of Contemporary Art in its fifth performance has revealed its microstructure in its
up-to-now most dynamic socio-political location, charged with resistance
and fight for autonomy, in Basque region’s capital San SebastianDonostia. The city of two names and two languages oscillates between
the surface image of a tourist pearl and a site that bears ongoing terrorist
actions and struggles for visibility, where tradition, local history and geographic position play extremely important roles. This situation has offered
the curators Marta Kuzma and Massimiliano Gioni quite a different context than in previous Manifesta issues, with the exception of Ljubljana,
where regarding Slovenia’s geopolitical location and ambivalent position
between Central and South-Eastern Europe the curators have anticipated
the discourse of border and its transgression. On the other hand,
the question that seemed to emerge often while viewing Manifesta 5
was to what extent can we at all claim that we can separate art and politics, as it has been said quite a few times from the side of the organisers.
Throughout the works by fifty participant artists, among which twenty
were newly commissioned for this occasion, the curators, instead of promoting political-artistic positions, as most of the audience would expect,
tried to present subjective states of mind through which the relationship
of each individual towards the current socio-political conditions is evoked.
They were interested much less into a showcase of existing trends and
discovering new names, and focused in its place personal experience and
memories, restructuring archival or documentary material, revisiting the
utopias of the 60s or 70s, sensorial sensibility and constructive nostalgia.
The curators, most probably connected to the intent of their statement,
proposed a model that has not yet been practiced within Manifestas:
an inter-generational approach that abolishes the popular opposition
between established and emerging artists. Next to the youngest and middle generation there are established artists to be seen in the show (Gillian
Wearing, John Bock, Lawrence Weiner, Hüseyin Alptekin), and already
deceased classics of 20th century conceptualism present, Bas Jan Ader
and Marcel Broodthaers. The title of Manifesta 5 itself has been coined by
the master of conceptual art, Lawrence Weiner, who in his works investigates the physical and mental spaces through linguistic system. “With all
due intent” is a word game, composed by the phrases “with all due
respect” and “with intent”, which implies an active social participation
in finding the answers and meanings of the curators’ and artists’ objectives. As a kind of keywords to the exhibition, there were many themes
suggested by the curators in the form of subtitles like Political Rumour,
Ruins in Reverse, Silent Factory, Cultural Landscapes, Potemkin Village,
that originate from architectural theory and urban planning, the exhibition or artwork titles or Theodor Adorno’s texts. They all touch upon
the relationships between solidity and performativity, order and chaos,

NATAŠA PETREŠIN is an art critic and independent curator. She has worked with the
experimental and activist arts group Zavod Projekt Atol since 2001, and since 2002
she has been involved in the management of the sound art series Re-lax in Ljubljana.
She is a founder of the music label and music publishing series rx:tx.

în general la tensiunea dintre douæ extreme. În eseul „Arta, cultura øi teoria slovenæ
contemporanæ“, Marina Gržinić afirmæ cæ a simflit în mod evident la aceste lucræri „un
fel de atitudine subiectivæ retroromanticæ“.* Am putea deci pretinde cæ, în sens teoretic, Manifesta 5 pare sæ susflinæ realizarea utopiilor abandonate øi regîndirea constructivæ
a posibilitæflilor trecute øi pe cele ale viitorului apropiat, precum øi, la modul cel mai evident, cæutærile conceptuale destinate concretizærii celebrei critici aduse de Adorno artei
angajate, criticæ în cadrul cæreia el lansase ipoteza unei arte autonome încærcate politic.
În încercarea de faflæ vom urmæri, de asemenea, øi o interpretare a Manifestei ca o concepflie încæ naivæ, ce susfline cu tærie evitarea introducerii politicii printre obiectivele sale
fundamentale, dar care e, totodatæ, deja conøtientæ de imposibilitatea ca o astfel de poziflie fundamentalæ sæ-øi ascundæ propria ambivalenflæ.
De vreme ce „intenflia“ a fost deci clar exprimatæ, dafli-mi voie sæ descriu „conflinutul“
efectiv al expozifliei. Fiecare dintre principalele spaflii expoziflionale interioare, patru la
numær, a fost organizat potrivit unor reguli curatoriale precise øi inteligibile. În biblioteca publicæ Koldo Mitxelena, aflatæ în centrul pærflii burgheze øi bogate a oraøului, lucrærile
discutau despre fragmentare, despre fisurile din percepflia timpului, despre rupturæ. În
cazul artistului belgian Sven Augustijnen am putut viziona un material video despre afazici. Lucrarea video a tinerei artiste românce Andreea Faciu detaliazæ un fragment al unei
fefle, mai precis gura, cîntînd despre viafla, spaimele øi visele unui orb. Visele, percepflia
subiectivæ a timpului øi memoriei sînt øi subiectele picturilor lui Johannes Kahrs øi
Michaël Borremans, în timp ce Daniel Roth deseneazæ o topologie fictivæ, hærfli, atlasul unei civilizaflii fictive øi al unor societæfli ascunse.
În galeria Kursaal, amplasatæ în clædirea proiectatæ de arhitectul contemporan Rafael
Moneo, lucrærile trateazæ relaflia arhitecturii cu timpul øi spafliul. Instalaflia sonoræ hibridæ
a unui tînær artist german, Michael Sailstorfer, constînd în ventilatoare abandonate, plase
øi scînduri de lemn, precum øi o construcflie din carton semnatæ de portughezul Carlos
Bunge – construcflie care, datoritæ decupajului strategic al artistului, se præbuøeøte într-o græmadæ amorfæ – prezintæ caracterul de performance al instalafliei øi al arhitecturii.
Silke Schatz, în desenele sale reprezentînd situaflii arhitecturale transparente, studiazæ
modul în care se materializeazæ memoria colectivæ, emofliile øi evenimentele. În lucrarea
de departe cea mai agresivæ øi mai politicæ a întregii expoziflii, artistul palestinian Michel
Khleifi øi artistul israelian Eyal Sivan cælætoresc, în filmul lor documentar, de-a lungul graniflei
virtuale dintre Israel øi Palestina care a fost trasatæ în 1947 øi, în timp ce intervieveazæ
locuitorii acestui nonspafliu, încearcæ sæ reprezinte experienfla dislocærii, împærtæøite de
mulfli în zilele noastre.

Steyer
November, DVD, approx. 20’, 2004
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Daniel Roth
Zeichnung

Andrea Faciu
Le luneux, 2003, video, 3’ 40’’
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virtuality and actuality, generally the tension between the two extremes.
Marina Gržinic’ in her essay Contemporary Slovenian Art, Culture and
Theory states that she clearly sensed “a kind of retro-romantic subjective
attitude”* in the works. We could therefore claim that in theoretical sense,
Manifesta 5 seems to stand for realisation of abandoned utopias and constructive re-thinking of the past potentials and near future, and most
obviously conceptually searches for concretisation of Adorno’s notorious
critique of engaged art, where he launched a possibility of a politically
charged autonomous art. In this attempt we should also look for a reading of Manifesta as a still naïve concept that intensely stands for avoiding
the politics in its basic objectives, but at the same is already too aware
about the impossibility of such a statement to hide its own ambivalence.
Whereas the “intent” was therefore clearly expressed, let me describe
what the “content” actually offered. Each of four main inner exhibition
spaces were organised with precise and comprehensible curatorial line.
In the Koldo Mitxelena public library, in the centre of the rich bourgeois
part of the city, the works dealt with fragmentation, a cut in time perception, a rupture. In the case of Belgian artist Sven Augustijnen, we saw
video about the aphasia patients. A video of young Romanian artist
Andreea Faciu shows a fragment of a face, the mouth, singing about
the life, fears and dreams of a blind man. Dreams, subjective perception
of time and memory are also subjects of paintings by Johannes Kahrs
and Michaël Borremans, whereas Daniel Roth draws out fictive topology,
maps, atlases of an invented civilisation and hidden societies.
In the gallery Kursaal, that is housed in the contemporary architecture
of Rafael Moneo, the works refer to the relationship architecture of with
time and space. Hybrid sound installation of a young German artist
Michael Sailstorfer, comprised of abandoned ventilators, nets and wooden boards, and a cardboard structure of Portuguese Carlos Bunge, that
due to artist’s strategic cuts collapses into an amorphous pile, both present the peformative nature of installation and architecture. Silke Schatz,
in her drawings of transparent architectural situations, explores how collective memory, emotions and events become materialised. In the far
most directly confrontational and political work in the whole show,
Palestinian artist Michel Khleifi and Israeli artist Eyal Sivan in their documentary film travel on the virtual border between Israel and Palestina
that was defined in 1947, and, while interviewing the residents of this
non-space, try to represent the experience of dislocation that many people nowadays share.
In the former monastery, today Museo San Telmo, are works that reached
into national and subjective identity and the past carved with mystical
and folklore elements, thus revealing mechanisms of everyday delimitations that organise our experience of time, information and space, were
put on view. Renowned English artist Gillian Wearing’s video, done in the
home made video aesthetics, shows a young Albanian boy, a patriot and
idealist, who with all the zeal tours the viewer around the heroic monuments in Tirana. As if in a contract to Wearing, who questions the always
actual political propaganda, functions the work of Turkish conceptualist
Cengiz Çekil from 1976. Çekil used newspapers from the 70s and isolated
all the photographs from their titles, with the result of the documents of
time loosing their original role and offering another reading of a history.
An inner process that drives a person to an extreme emotional state is
depicted in a beautiful video by Bas Jan Ader, I’m too sad to tell you
from 1971. Emotionally charged is also the video of Hito Steyerl, through
which the artist tells a personal story of her friend, who was murdered
in Turkey due to the suspicion that she was Kurdish terrorist. At the same
time Steyerl establishes a very subjective attitude towards the possibility
of revolt and criticizes the construction of a mythical personality.
The former fish factory in the abandoned harbour zone of Pasaia, that
does not belong to the city, but to the state, has been long years a place
of conflict and tension. Redesigned as an exhibition space of Manifesta,
it presented the projects, focusing on conveying the messages through
manipulated archival material, reorganised personal memories or exhaustive documentation.
Among the projects done in public sphere, the parade of difference and
honesty, organised by Jeremy Deller, was far most interesting. On the

Într-o fostæ mænæstire, astæzi Muzeul San Telmo, au fost expuse opere care au devenit
parte a identitæflii naflionale øi subiective, opere în care trecutul a gravat elemente mistice øi folclorice, relevînd astfel mecanismele delimitærilor zilnice ce organizeazæ modul
în care experimentæm timpul, informaflia øi spafliul. Lucrarea video a renumitului artist
englez Gillian Wearing, regizatæ în spiritul esteticii filmelor de amatori, prezintæ un tînær
albanez, patriot øi idealist, care, plin de entuziasm, îi oferæ privitorului un tur al monumentelor istorice din Tirana. Lucrarea din 1976 a conceptualistului turc Cengiz Çekil
funcflioneazæ ca øi cum acesta ar fi fost înfleles cu Wearing, care pune sub semnul întrebærii problema întotdeauna actualæ a propagandei politice. Çekil a folosit ziare din anii
’70 øi a separat toate fotografiile de titlurile lor, rezultatul fiind cæ documentele epocii
îøi pierd rolul original øi oferæ o altæ lecturæ a istoriei. Frumoasa lucrare video a lui Bas
Jan Ader din 1971, I’m too sad to tell you [Îmi pare ræu sæ-fli spun] înfæfliøeazæ procesul
intim prin care cineva ajunge într-o stare emoflionalæ extremæ. O mare încærcæturæ
emoflionalæ are øi lucrarea video a lui Hito Steyerl, prin care artista redæ povestea personalæ a unei prietene ucise în Turcia din cauza bænuielii cæ ar fi fost teroristæ kurdæ. În
acelaøi timp, Steyerl stabileøte o atitudine foarte subiectivæ faflæ de posibilitatea revoltei
øi criticæ construirea unei personalitæfli mitice.
Fosta uzinæ piscicolæ din zona portuaræ dezafectatæ Pasaia, aparflinînd nu oraøului, ci statului, a fost mult timp un loc al conflictului øi al tensiunii. Reamenajatæ ca spafliu expoziflional pentru Manifesta, ea a gæzduit proiectele centrate pe transmiterea de mesaje prin
intermediul materialelor de arhivæ prelucrate, al amintirilor personale rearanjate sau al
documentafliei exhaustive.
Silke Schatz
Hotel Nicol´s San Sebastian, 2004
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Gillian Wearing
Tedi, Production still, 2003
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Denkmal 2, 2004
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Carlos Bunge
Proyecto Sala Kubo Kutxa, 2004

Dintre proiectele organizate în spafliul public, parada diferenflei øi a onestitæflii organizatæ de Jeremy Deller a fost de departe cea mai interesantæ. Membrii societæflilor øi minoritæflilor locale din San Sebastian s-au plimbat pe bulevardul principal chiar înainte de
deschiderea oficialæ a bienalei. Într-un tunel din apropierea zonei portuare dezafectate,
Hüseyin Alptekin a montat o instalaflie constînd în reproducerea unor indicatoare de hoteluri întîlnite în timpul cælætoriilor sale. Tînærul artist german Leopold Kessler a transformat
printr-o intervenflie minimalæ o fîntînæ a oraøului într-o creaturæ disfuncflionalæ comicæ,
în care unul dintre jeturile de apæ curgea în direcflie opusæ faflæ de celelalte, pe trotuar.
Intervenflia sa în sistemul de iluminare nocturnæ a statuii lui Christos de pe dealul de deasupra oraøului San Sebastian a atins proporflii mai vaste – ceea ce pærea a fi o defecfliune tehnicæ a sistemului de iluminare era un mesaj în alfabetul Morse care spunea „Nu
væ fie teamæ!“. Tînærul artist belgian Jan de Cock a reuøit sæ creeze o instalaflie sculpturalæ
de mari dimensiuni în interiorul unui fost depozit al unei companii de construcflii navale
situat într-un golf aflat cu puflin în afara oraøului San Sebastian. De Cock construieøte structuri provizorii, întotdeauna în aceeaøi combinaflie de lemn colorat (verde închis, bordo
øi nuanfle deschise) pe baza unor amplasamente arhitecturale preexistente, aøa încît privitorul sæ se afle în spafliul intermediar dintre afaræ øi înæuntru, dintre sus øi jos.
Comparativ cu alte ediflii Manifesta, care au fost integrate cu mai mult sau mai puflin succes în infrastructura localæ, în contextul cultural øi politic øi care, înainte de toate, au reflectat un grad mai mic de implicare în spafliul oraøelor-gazdæ, Manifesta din anul acesta
a dovedit ambiflia øi efortul de a introduce strategii de planificare urbanæ în comunicarea
dintre instituflia bienalei, aflatæ într-o continuæ miøcare sub forma unui parazit, øi oraøulgazdæ. Ca urmare a dorinflei de a impulsiona mai substanflial rolul producætorilor de culturæ øi al artiøtilor din cadrul Manifestei, curatorii au luat legætura cu studenflii Institutului
de Arhitecturæ din Berlage, cu care au înfiinflat Biroul de Planificare Urbanæ Alternativæ.
Împreunæ cu autoritæflile locale øi cu politicienii, ei au analizat øi au formulat sugestii øi modele pentru crearea unei legæturi urbane øi programatice între douæ zone separate, San
Sebastian øi suburbia portuaræ særacæ Pasaia. Crearea unui spafliu al posibilitæflii, care constæ în extinderea manifestærii prin acest model de planificare urbanæ cu scopul de a crea
o legæturæ între douæ entitæfli urbane, este unul dintre elementele-cheie prin care se poate
apæra Manifesta în fafla criticilor care i se aduc. Acestea, aøa cum s-a întîmplat în repetate
rînduri, reproøeazæ cercetarea geopoliticæ incompletæ øi slaba reprezentare a nafliunilor
europene (au existat foarte puflini artiøti provenifli din aøa-numita Europæ de Sud-Est),
însuøi elementul pe baza cæruia a luat fiinflæ Manifesta, ca proiect deschis.

main avenue just before the official opening of the biennial, members of
local societies and minorities of San Sebastian took a walk. In a subway
near to the abandoned harbour zone, Hüseyin Alptekin set an installation
with the reproduction of the hotel signs that he came across during his
travels. Young German artist Leopold Kessler transformed by the means
of a minimal intervention a city fountain into a disfunctional comic creature, where one of its water jets ran into the other direction then the rest,
onto the pavement. His intervention into the night lighting system of the
Christ’s statue on the hill above San Sebastian has obtained larger dimensions – what was perceived as a technical malfunction of the lighting system was a Morse code message saying “Do not be afraid!”. Young Belgian
artist Jan de Cock managed to create a large sculptural installation within
a former shipbuilding warehouse in a bay a bit outside San Sebastian.
De Cock builds interim architecture always in the same combination
of coloured wood (dark green, bordeaux red and light shades) out of
the existing architectural situations, where a viewer of these constructions
finds him/herself in the intermediate space between outside and inside,
up and down.
Compared to other Manifestas that were more or less successfully integrated into the local infrastructure and cultural and political context,
and successfully showed their degree of involvement in the host cities
themselves, this year’s Manifesta demonstrated an ambition and attempt
to introduce urban planning strategies in the existing communication
between biennial institution being constantly on the move in the form
of a parasite and the host city. Following the wish to activate the roles of
cultural producers and artists within Manifesta more visibly, the curators
linked with the students of Berlage Institute of architecture from
Rotterdam and founded the Office of Alternative Urban Planning with
them. Together with local authorities and politicians, they explored and
generated suggestions and models for an urban and programmatic connection between two separated zones: San Sebastian and the poor harbour suburbia of Pasaia. Creating a space for potentiality, which exists
in extending the manifestation through this urban planning model
in order to make a bond between two urban entities, is one of the key
points of defense among the critical views on Manifesta 5. As it happened
already many times, these criticism address the project’s incomplete
geopolitical research and poorly presented variety of European nationalities (i.e. there were very few artists coming from the so called SouthEastern Europe), the supposed fact on which openness Manifesta as
a project was founded upon.
* Marina Gržinic’, “Contemporary Slovenian Art, Culture and Theory”,
Maska, issue Oct.–Nov. 2004, Ljubljana.

Traducere de Alex Moldovan
* Marina Gržinić, „Contemporary Slovenian Art, Culture and Theory“, Maska, oct.–nov. 2004, Ljubljana.

Michaël Borremans
Once At the Time, 2003, oil on canvas, 85 ∞ 100 cm,
courtesy: Zeno X Gallery Antwerp, photo: Peter Cox
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New Video / New Europe
Simona Nastac

New Video / New Europe, Tate Modern, Starr Auditorium, Londra, 9–17 octombrie
Organizat de The Renaissance Society de la Universitatea din Chicago
Curator: Hamza Walker

Europa de Est pare sæ fie parte a unui joc al cærui teren nu s-a amenajat încæ øi ale cærui
reguli sînt mai flexibile decît oricînd. Occidentul intelectual este neræbdætor sæ recucereascæ acest spafliu, pierdut cîndva de politicæ, dar metodele sale nu sînt diferite de ale
politicii înseøi. Discursul cultural, oricît de solidar, pare sæ accentueze distanfla dintre cei
doi poli, devreme ce diferenfla este livratæ într-un pachet conflinînd, indistinct, identitate
politicæ øi sensibilitate artisticæ. Poate rezista însæ „noua“ sensibilitate într-un context eterogen øi într-un cadru nuanflat? Færæ sæ ofere un ræspuns, expoziflia New Video/New
Europe, de la Tate Modern, reactiveazæ necesitatea acestei întrebæri.
NVNE este prima expoziflie majoræ destinatæ exclusiv producfliei video recente din Europa
de Est, atît în Europa Occidentalæ, cît øi în Statele Unite ale Americii. Debutul american a avut loc în ianuarie 2004, la Chicago, expoziflia fiind prezentæ în luna octombrie
la Tate Modern, Londra. Lucrærile reflectæ o varietate de genuri øi abordæri, tratînd subiecte
precum trauma ræzboiului civil øi a schimbærilor violente de regim, trecerea de la izolare la globalizare, arheologia cotidianului, denunflul politic, experimentul video înainte
øi dupæ tehnologia digitalæ, înainte øi dupæ MTV. Incluzînd artiøti din øaisprezece flæri esteuropene, selecflia urmæreøte nu atît sæ izoleze practica video specificæ zonei, cît mai
curînd sæ o contextualizeze, încadrînd-o într-un discurs cultural mai larg. Cum afirmæ
însuøi curatorul expozifliei, Hamza Walker: „Ceea ce rezultæ din acest exercifliu nu este
simpla înflelegere a modului în care un mijloc de exprimare artisticæ defineøte o regiune,
ci sensul în care aceasta, prin diversitatea aspectelor dezvoltærii sale politice, economice øi culturale, defineøte fafletele celui dintîi“.
Trei dintre cele patru secfliuni tematice ale selecfliei prezintæ artiøti din România øi Republica Moldova. La Revolution dans le boudoir, de Dan Mihælflianu, øi Essential Current Affairs,
de Dan Acostioaei, alæturi de filmul Double Bubble de Maja Bajevic (Bosnia), Albanian
Stories de Adrian Paci øi MOST de Dragana Zarevac (Serbia), fac parte din Programul
1 al seriei, analizînd absurdul ræzboiului civil øi dramatismul schimbærilor recente de regim.
Programul 3 examineazæ raportul izolare-globalizare, din perspectiva filmelor DoubleHeaded Matches, de Mircea Cantor, prezentînd un curios anacronism al industriei în
era hi-tech; Stock Exchange de Sislej Xhafa (Kosovo), care transformæ ironic o staflie de
tren din Ljubljana în bursa de pe Wall Street; øi On the BG Track de Krassimir Terziev,
denunflînd cliøeele despre Bulgaria din media øi cinematografie. Relevante pentru
„noua“ relaflie Est- Vest sînt øi filmele din Programul 4: Shoes for Europe, de Pavel Bræila,
Brezhnev Likes Mamaliga and Mamaliga Likes Brezhnev, de Øtefan Rusu, A Loser, de Kai
Kaljo (Estonia) øi The Girl Is Innocent de Arturas Raila (Lituania).
O altæ lucrare reprezentativæ pentru contextul politic øi cultural al noii Europe este filmul Rhythm, proiectat înaintea fiecærui program øi aparflinînd artistului sîrb Vladimir Nikolic.
Cu o expresie absentæ, patru bærbafli øi o femeie stau aliniafli, fæcîndu-øi cruce în ritmul
hipnotic al unei melodii techno; deøi încep simultan, miøcærile se desincronizeazæ viziSIMONA NASTAC este critic de artæ øi curator independent, redactor la revista on-line de artæ contemporanæ e-cart.
Actualmente e masterand la Goldsmith College, Londra. Publicæ la revistele Observator cultural, Arhitext Design, Art-hoc.
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NEW VIDEO / NEW EUROPE
Simona Nastac
New Video / New Europe, Tate Modern, Starr Auditorium, London,
October 9–17
Organised by The Renaissance Society at the University of Chicago
Curator: Hamza Walker
Eastern Europe is part of a game whose playground is not yet fit out and
whose rules are more flexible than ever. The Western intellectual Europe
is avid to re-conquer this space, lost once by politics, but its methods are
not so different from those of the politics itself. Every cultural discourse,
no matter how sympathetic, seems to reinforce the discrepancy between
the two poles, since the “difference” is delivered in a package containing
indistinctive, artistic sensibility and political identity. Can this emerging
sensibility resist within a broader and heterogeneous space? The exhibition New Video / New Europe at Tate Modern (October 2004), does not
offer a straight answer to this question, but reactivates its necessity.
New Video / New Europe is the first major exhibition devoted exclusively
to recent video production from Eastern Europe, in Western Europe and
the United States. Its American debut was in January in Chicago, then
the exhibition traveled to London, getting to Tate Modern this October.
The works reflect a variety of genres and approaches, addressing such
topics as the lingering trauma of civil war and violent regime change;
from isolation to globalisation; documentary, diary, and disclosure; experimental video pre and post digital, pre and post MTV. Spotlighting contemporary video from sixteen Eastern European countries, the exhibition
aims to locate the medium’s practice not only within a particular geographic region, but also within a broader cultural discourse. As the curator Hamza Walker states: “What emerges from this exercise is not simply
an understanding of the medium as used to portray the region, but
a sense that the region, in its varying states of political, economic and cultural development, portrays facets of the medium.”
Three of the four thematic series of the selection introduce artists from
Romania and Moldova. La Revolution dans le boudoir by Dan Mihælﬂianu
and Essential Current Affairs by Dan Acostioaei are presented alongside
Maja Bajevic’s film Double Bubble, Adrian Paci’s Albanian Stories and
Dragana Zarevac’s MOST, Programme 1 attempts to make sense of the
senseless: the civil war and the violent regime shift. Programme 3 examines the changes from isolation to globalisation, including Mircea Cantor’s
preposterous account of the Double–Headed Matches, Sislej Xhafa’s
ingenious insertion of Wall Street Stock Exhange into a Ljubljana trainstation, and Krassimir Terziev’s disclosure of clichés about Bulgaria
in the video On the BG Track. Also revealing for the “new” relationship
between East and West are the videos from Programme 4: Pavel Bræila’s
Shoes for Europe, Øtefan Rusu’s Brezhnev Likes Mamaliga and Mamaliga
Likes Brezhnev, Kai Kaljo’s A Loser, and Arturas Raila’s The Girl
Is Innocent.
A memorable work, representative equally for the political and cultural
frame of Europe, is the video Rhythm of the Serbian artist Vladimir
Nikolic. Screening before each programme, it shows four men
and a woman standing expressionless in a mock line-up, performing
signs of the cross set to a hypnotic techno beat; starting in unison,
they fall out of synch, and then eventually regain rhythm. The scene

SIMONA NASTAC is an art critic and independent curator, editor of e-cart contemporary art magazine. She is currently postgraduate student at Goldsmiths College,
London (Curatorial Studies). Published art reviews in Observator cultural, Arhitext
Design, Art-hoc.

bil øi tofli încearcæ sæ re-intre în ritm. Scena poate fi interpretatæ ca un act simbolic de
rezistenflæ øi solidaritate împotriva occidentalizærii, atrægînd atenflia asupra disonanflelor
ce apar o datæ cu schimbærile sociale øi culturale prea rapide.
În consecinflæ, este arta cel puflin tot atît de puternicæ precum politica, atunci cînd îi dezvæluie
derapajele? Nu øtiu, dar tensiunea subtextualæ dintre discursul estic øi cel vestic îmi aminteøte de remarca Mariei Todorova despre Balcani drept „Sinele incomplet al Europei“.*
Într-adevær, existæ o distanflæ psihologicæ confortabilæ între cele douæ. De la vechiul dolce
far niente la recentele ipostaze postsocialistæ, postcomunistæ, precapitalistæ øi preEUnionistæ ale aceleiaøi indefinite tranziflii, Estul este obligat sæ micøoreze præpastia cu
abilitatea unui bungee jumper sau a oricærui alt sport extrem. Dimpotrivæ, oferindu-ne
oportunitatea sæ devenim atît de competitivi, Vestul elaboreazæ liniøtit noi teorii, cele
mai multe autoreferenfliale, detaøat de legæturile prea strînse ale istoriei. Astfel încît, dacæ
expoziflia New Video/New Europe n-a reuøit sæ modifice percepflia Vestului asupra Estului,
ceea ce reiese din acest exercifliu este cæ identitatea est-europeanæ, politicæ øi culturalæ în egalæ mæsuræ, ræmîne încæ de definit.
Londra, octombrie 2004
* Maria Todorova, Imagining the Balkans, New York, Oxford University Press, 1997, pp. 13–44.

Interviu cu Hamza Walker
Din 1994, HAMZA WALKER este director educaflional pentru The Renaissance Society de la Universitatea din
Chicago. Anterior, a fost responsabil-coordonator pentru arta publicæ în cadrul ministerului american al culturii. A scris
articole øi cronici pentru Trans, New Art Examiner, Parkett øi Artforum. A fost beneficiarul bursei curatoriale Norton
pe 1999.

Simona Nastac π În ultimii ani, arta contemporanæ din Europa de Est a cunoscut o
reprezentare crescîndæ, dincolo de graniflele ei, prin cîteva expoziflii dedicate ariei balcanice: In search for Balkania (Graz, 2002), Blood & Honey (Viena, 2003), In the Gorges
of the Balkans (Kassel, 2003). Evident, interesul este determinat de noua configuraflie
geopoliticæ a Europei. În acest sens, afli afirmat cæ expoziflia New Video/New Europe
nu este structuratæ totuøi dupæ acest criteriu, dominantæ fiind mai curînd specificitatea
unui anumit mijloc de exprimare, decît identitatea unei regiuni. Cum definifli, în acest
context, motivaflia unui asemenea proiect transcontinental?
Hamza Walker ∫ Date fiind cele trei expoziflii despre arta balcanicæ, desfæøurate pe
durata unui an, ultimul lucru pe care l-am urmærit a fost sæ alcætuiesc o trecere în revistæ
regionalæ. Cred cæ Branko Franceschi, un curator croat, a fost cel care, glumind, a insistat sæ nu fac asta. Pledoaria lui m-a încurajat sæ creez un cadru mai larg, cuprinzînd nordul, centrul øi sudul Europei. Dincolo de apartenenfla geograficæ, aceste regiuni – aria
balticæ, Europa Centralæ øi Balcanii – sînt totuøi distincte, astfel încît se poate spune cæ
New Video/New Europe înglobeazæ mai mult decît o sensibilitate transcontinentalæ.
Acest fapt „submineazæ“ fertil aøteptarea ca expoziflia sæ reprezinte convingætor ceea ce
este acum o regiune tripartitæ, fiecare cu propria istorie; oferind, în schimb, suficient spafliu
pentru a încorpora lucræri din zonæ, dar nu cu necesitate despre ea, mai ales acum cînd
regiunea este suficient de largæ pentru a rezista ca o singuræ entitate. Schimbarea de accent
apare tocmai în varietatea practicilor video analizate, de la lucræri experimentale la cele
documentare, prezentate împreunæ.
π În calitate de curator al proiectului, afli cælætorit în toatæ regiunea, întîlnind artiøti
øi abordæri diferite ale artei video, precum øi realitæfli politice, economice øi culturale extrem de diverse. Dincolo de aspectul geografic, existæ o træsæturæ distinctivæ care grupeazæ lucrærile în aceeaøi matrice? Pot fi acestea promovate ca avînd o valoare intrinsecæ,
detaøatæ de cadrul strategic al „noii Europe“?
∫ Voi ræspunde mai întîi la ultima întrebare. New Video/New Europe este un frame artificial, creat numai pentru a prezenta lucrærile, fiecare fiind, în fapt, detaøabilæ de aces-

could be seen as an act of defiance or symbolical solidarity against
the harsh westernisation, drawing attention to the dissonance that
comes with rapid social and cultural changes.
So, is art at least as powerful as politics, when it shows up its slips?
I don’t know, but this sub-textual tension between the Eastern and
Western discourses reminds me of Maria Todorova’s remark about the
Balkans as the incomplete Self of Europe*. There is a safe psychological
distance between the two. From the ancient dolce far niente regime
to the recent post-socialist, post-communist, pre-capitalist and preEUnionist hypostases of the same indefinite transition, the East is forced
to fill the gap, with the ability of a bungee jumper or any other extreme
sports. On the contrary, giving us the opportunity to become so competitive, the West develops new and elaborate theories, most of them self-referential, detached by the too tight connections of history. However,
if the New Video / New Europe programme has not managed to change
the Western perception on the East, what emerges from this exercise is
that East European identity, both political and cultural, still remains
to be defined.
London, October 2004
* Maria Todorova, Imagining the Balkans, New York, Oxford University
Press, 1997, pp. 13–44.

Interview with Hamza Walker
Since 1994, HAMZA WALKER has served as Director of Education for The Renaissance
Society at The University of Chicago. Prior to his position at The Society, he worked
as a Public Art Coordinator for The Department of Cultural Affairs. He has written
articles and reviews for such publications as Trans, New Art Examiner, Parkett and
Artforum. He is the recipient of the 1999 Norton Curatorial Grant.

Simona Nastac π It seems that intensive representation of Eastern
European art is going on outside of its borders in the last few years, several exhibitions focusing on Balkan contemporary art, i.e. the exhibitions
In search for Balkania (Graz, 2002), Blood & Honey (Vienna, 2003), and
In the Gorges of the Balkans, (Kassel, 2003). Certainly, the main reason
of this particular concern is the new geopolitics of Europe. However, you
stated that the New Video/ New Europe programme is not arranged as a
geographic survey, being more medium-specific rather than region-specific. How you define, in this context, the motivation of this transcontinental project?
Hamza Walker ∫ Given the three Balkans exhibitions, all of which took
place in the span of a year, the last thing I wanted to do was construct
a regional survey. I think it was Branko Franceschi, a Croatian curator,
who jokingly pleaded with me not to do a Balkans exhibition. I could do
anything but that. His plea was inspirational insofar as it encouraged me
to cast a wide net, encompassing Northern, Central and Southern Eastern
Europe. Other than geographic adjacency, these regions (the Baltics,
Central Europe, and the Balkans) are obviously distinct, so NVNE could be
seen as encompassing more of what you are referring to as a transcontinental sensibility. This productively undermined an expectation that the
exhibition be a cogent representation of what was now a tripartite, transcontinental region, each portion of which has its own history. This in turn
provided enough latitude so that NVNE could incorporate work from
the region with no obligation that it be about the region, particularly now
that the region was sufficiently large enough to resist being considered
a singular entity. It is at the point where a range of practices is on view,
where experimental work is being screened alongside documentary work
that I think a shift in emphasis, from region to medium, occurs.
π Researching the project as curator, you travel a lot, meeting artists,
a variety of genres and approaches of video art, and also very different
political, economic and cultural realities. Beyond the geographical aspect,
there is any distinctive feature of the works that makes them part of the
same matrix? Can they be promoted further as having an intrinsic value,
detached from the “strategic” frame of a “New Europe”?
∫ To answer the last question first, NVNE is an artificial frame that I was
willing to construct simply for the sake of getting the work shown.
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Killu Sukmit & Mari Laanemets (Estonia)
Lucy, 2000, 5’

Vladimir Nikolic (Serbia)
Rhythm, 2001, 10’

Hajnal Németh (Hungary)
Strip tease or not, 2001, 5’

Dan Mihælflianu (Romania)
La Revolution dans le boudoir, 1999, 22’30’’

Øtefan Rusu (Moldova)
Brezhnev Likes Mamaliga and Mamaliga Likes Brezhnev,
2001, 8’20’’

Krassimir Terziev (Bulgaria)
On the BG Track, 2002, 7’

Sislej Xhafa (Kosovo)
Stock Exchange, 2000, 3’50’’

Tiia Johansson (Estonia)
Black Sun, 1997, 7’35’’
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Oana Felipov (Romania)
Banana, 2000, 3/30’’

Dragana Zarevac (Serbia)
MOST, 2000, 11’
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ta. Sînt foarte mulflumit cînd spectatorii reacflioneazæ la un film pentru cæ le place, punct.
Nu datoritæ contextului, nu pentru cæ este românesc, de exemplu, ci pur øi simplu pentru cæ este bun. Sînt øi mai fericit atunci cînd colegii îmi cer informaflii despre artiøti ale
cæror lucræri le-au plæcut øi pe care vor sæ le includæ în expoziflii de grup, neavînd nimic
de a face cu specificitatea regionalæ. Cît priveøte existenfla unei matrici artistice est-europene, aø spune cæ selecflia New Video/New Europe ridicæ, de fapt, aceeaøi întrebare. Grupînd
artiøtii în acest program, am încercat mai curînd sæ creæm o matrice comunæ decît sæ
o izolæm ca fiind diferitæ. Îmi place sæ væd proiectul ca un exercifliu de video comparat,
similar cu domeniul literaturii comparate. Diferenflele din interior, identificate prin comparaflia între arta video din douæ flæri est-europene diferite, pot fi mai relevante decît dihotomia convenflionalæ Est-Vest. Ceea ce este valabil nu numai pentru flærile în care arta
video este relativ nouæ, ci øi pentru cele cu o tradiflie mai bogatæ. Cu alte cuvinte, ar fi
mult mai interesant de comparat Croaflia øi Polonia, de exemplu, decît Polonia øi România, între care existæ o discrepanflæ.
Am încercat totuøi sæ evit alcætuirea unei selecflii care sæ sugereze un spafliu intern eterogen, preferînd sæ examinez ce ar putea fi definit ca ræspuns distinct, neuniform, la condifliile externe. Autoironia, de exemplu, træsæturæ comunæ est-europenilor, devine mai
interesantæ din perspectiva tranzifliei spre globalism decît ca fenomen în sine sau izolat, specific zonei. Øi mæ gîndesc aici la Programul 3 al selecfliei, în care filmele lui Sislej
Xhafa, Kai Kaljo øi Azorro sînt unite printr-o problematicæ mai substanflialæ decît umorul
lor.
π Ce putefli spune despre arta contemporanæ romîneascæ, în particular despre arta
video, în comparaflie cu celelalte flæri din Estul Europei? Este simptomatic faptul cæ nici
un film românesc n-a intrat în Programul 2 al selecfliei, analizînd relaflia între arta video
øi industria publicitaræ sau experimentele pre- øi postdigitale? Se poate afirma, în consecinflæ, cæ videoul românesc este unul autoreferenflial, centrat mai mult pe istoria øi schimbærile dramatice recente decît pe disponibilitatea mijlocului expresiv de a explora o realitate
contemporanæ multiplu stratificatæ?
∫ Nu pot vorbi despre arta contemporanæ româneascæ în general, de vreme ce am
fost interesat doar de video. Dar impresia mea este cæ existæ o energie, a artiøtilor tineri,
care depæøeøte ceea ce se întîmplæ în universitæfli.
M-a interesat în special festivalul „Periferic“, organizat de Matei Bejenaru la Iaøi. Tot el
a avut amabilitatea sæ-mi prezinte lucræri ale artiøtilor din Europa de Est øi de Vest, cu
care nu eram familiar. Cred cæ acest dialog internaflional este la fel de important ca dorinfla de recunoaøtere într-un context mai larg. În ceea ce priveøte tradiflia experimentalæ, nu am remarcat în Romînia o activitate prea intensæ la rubrica new media, din care
face parte arta video. Se pot trage de aici anumite concluzii despre absenfla filmelor
româneøti din Programul 2; dar aø întreba în ce mæsuræ aceste concluzii sînt valabile nu
doar pentru video, ci øi pentru celelalte genuri øi abordæri.
Existæ mult material despre istoria recentæ a României care poate fi exploatat. Filmul lui
Dan Mihælflianu La Revolution dans le boudoir este semnificativ în acest sens. Dar nu cred
cæ volumul acestui material este un argument pentru a susfline cæ videoul românesc refuzæ
posibilitatea acestui mediu expresiv de a explora complexitatea lumii contemporane,
aøa cum afli sugerat. Pentru un ræspuns la aceastæ întrebare, aø analiza infrastructura educaflionalæ øi modul în care sînt predate videoul øi celelalte new media.
π Spunefli-ne mai multe despre experienfla dvs. europeanæ, în special despre colaborarea cu artiøtii øi institufliile din România. Care au fost criteriile de selecflie a lucrærilor?
Unele flæri sînt reprezentate într-o mæsuræ mai mare decît altele, de exemplu Estonia,
sau mai micæ, precum Ungaria øi Bulgaria. Ce semnificaflie are aceastæ distribuflie pentru practica video din zonæ? Reflectæ, poate, diferite stadii de productivitate artisticæ?
∫ În mare parte, distribuflia inegalæ se datoreazæ timpului. Ungaria, de exemplu, are
o practicæ video bogatæ øi nu i-am putut acorda timpul pe care îl merita. Un alt element
al ecuafliei îl reprezintæ contactele øi infrastructura administrativæ din fiecare flaræ. Alæturi
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All of the work is detachable in that sense. I am extremely pleased when
viewers respond to work because they like it, period; when they like a
work not because of the context, e.g. because it is good Romanian video
art, but because it is good video art. I am perhaps most pleased when
colleagues ask for information about artists whose work they would like
to consider for group exhibitions having nothing whatsoever to do with
regional specificity. With that being said, I would also like to suggest
NVNE be seen as asking (rather than answering) that very same question
regarding an Eastern European matrix. We tend to think that by grouping
these artists together, there is an attempt to create a matrix of commonality rather than bringing out what are informative differences. I prefer
to think of NVNE as an exercise in comparative video much like the field
of Comparative Literature. The differences yielded by comparing video
art from two Eastern European countries might be more informative, particularly in its subtleties, than the standard East/West dichotomy.
This is true not simply between, but also amongst those countries for
which video art is relatively new and those that boast having a rich tradition of video art. In other words, it would probably be more interesting
to compare Croatia and Poland for example than say Poland and Romania
where there is a discrepancy.
But I tried to avoid constructing programs that would suggest an internally heterogeneous space in favor of examining what could be seen as
heterogeneous responses to external conditions. For example, self deprecating humor, which is something of a shared trait amongst Eastern
Europeans, is more interesting to consider against the backdrop of a transition from isolation to globalization than as a phenomenon in and of
itself. Here I am thinking of program 3, where three very funny and very
different works by Sislej Xhafa, Kai Kaljo and Azorro are united by an
issue more substantial than their humor.
π How did you find the Romanian art scene, especially that of video art
practice, in comparison with the others from Eastern Europe? Is it symptomatic that there is not any Romanian film in programme two of the
selection, dealing with video art’s relationship to pop culture or advertising industry; and pre- and postdigital experimentation? Can one say, consequently, that Romanian video is self-referential, focused on the country’s
recent history and dramatic changes rather than on the possibilities of
the medium to explore a multi-layered contemporary reality?
∫ I can’t speak about the Romanian art scene as a whole since I was
interested in video. But my impression was that it was a very youthoriented scene whose energy outpaces the academy. I was interested
in “Pereferic”, a festival that takes place in Iaøi that is organized by Matei
Bejenaru. He was kind enough to introduce me to the work of artists, from
Eastern and Western Europe, with whom I was unfamiliar. I think this kind
of international dialogue is as important as the desire for recognition.
With respect to experimental traditions, I didn’t find much activity under
the rubric of “new media” (into which category video often falls) in
Romania. There are conclusions one could draw about the absence
of Romania in program 2 that are telling of its relationship to both pop art
and experimentation. But I would ask to what extent these conclusions
are true across the board and not exclusive to the medium of video.
There is much material from Romania’s recent history to be processed.
I think Dan Mihælﬂianu’s La Revolution dans le boudoir exemplifies this.
But I do not think the amount of material would account for a reluctance
to avail oneself to the possibilities of the medium to explore a mulitlayered contemporary reality’ as you put it. For answers to that question,
I would look to the educational infrastructure and ask how is video or
“new media” is being taught, if is being taught at all.
π Please tell us more about your Eastern European experience and particularly about the collaboration with Romanian artists and institutions.
What were the selection criteria of videos? Some countries are represented more than others, for instance Estonia, or less, such as Hungary
or Bulgaria. Has this any significance for video art practice of the region,
reflecting different states of productivity?
∫ Part of the reason why some countries are represented more than
others has to do with a simple question of time. Hungary for example has
a rich scene and I certainly did not give it the time that it deserved.

de Matei Bejenaru, le sînt recunoscætor lui Branko Franceschi din Croaflia, Sirje Helme
din Estonia, Dzintars Zilgalvis din Letonia øi altora care mi-au trimis casete sau m-au læsat
în birourile lor, sæ le examinez arhivele. Bineînfleles cæ existæ stadii diferite de productivitate, calitativ øi cantitativ deopotrivæ. Letonia øi Slovenia, de exemplu, produc multæ
artæ video, dar mare parte e fæcutæ de artiøti care sînt mai buni în advertising. Sînt lucræri
profesioniste, dar în ultimæ instanflæ nu la fel de interesante ca acelea din România, Moldova
sau Estonia.
π Una din problematicile ridicate de expoziflie este discrepanfla persistentæ dintre Est
øi Vest, relevant ilustratæ de cîteva filme, precum A Loser, al artistei Kai Kaljo din Estonia, On the BG Track, al artistului bulgar Krassimir Terziev, Stock Exchange al artistului sîrb Sislej Xhafa, sau Shoes for Europe al lui Pavel Bræila, din Moldova. Nu øtiu
ce ecou a avut expoziflia la Chicago, dar aici, la Londra, ræspunsul publicului pare sæ consolideze aceastæ discrepanflæ. În prima sæptæmînæ, erau prezenfli doar cîfliva spectatori,
cei mai mulfli, cred, est-europeni. Mi se pare dificil sæ demontezi inerflia sau lipsa de interes
a publicului, mai ales atunci cînd expunerea lucrærilor nu e la fel de percutantæ ca în expoziflia Time Zones, de exemplu, unde preocuparea pentru experienfla spaflialæ a privitorului
este, færæ îndoialæ, un atu. Credefli cæ New Video / New Europe a reuøit sæ creeze o
breøæ în percepflia Occidentului asupra Europei de Est? Poate fi acesta încæ un pas spre
o „nouæ Europæ“, unde „politically correct“ sæ însemne øi „aesthetically correct“?
∫ Contextul expunerii de la Tate Modern, unde New Video/New Europe a rulat pe fundalul mai larg al expozifliei Time Zones, nu este acelaøi cu cel de la Chicago, unde selecflia
a fost prezentatæ ca o expoziflie în sine. Deøi a fost structuratæ în patru programe
diferite, fiecare dintre acestea avea propria salæ, în care filmele erau proiectate færæ întrerupere. Simultan, cîteva lucræri rulau in loop în galerie, ca videoproiecflii sau pe monitoare. Dar mæ bucur pentru comparaflia cu Time Zones. NVNE nu este un simplu video
show, ci, în mod caracteristic, a single channel video show. Cred cæ o datæ cu instalafliile video, o bunæ parte din lucrærile simple, directe, care nu rezoneazæ cu acest tip de
spectaculozitate, s-au pierdut. Prin spaflializare, istoria øi politica acestui mijloc de exprimare, ca practicæ alternativæ, au fost eclipsate. Din acest motiv, am încercat sæ opun nofliunii de video valorizat doar prin izolare øi spaflializare densitatea celor patru programe.
(Îmi place, în acest sens, jocul între „politically correct“ øi „aesthetically correct“.) La un
alt nivel, în timp ce Time Zones reflectæ o viziune globalæ prin bogæflia øi caracterul internaflional, accentueazæ totodatæ ideea excluderii pentru cele mai multe dintre flærile
reprezentate de NVNE. Încæ o datæ, cred cæ spaflializarea versus metafora densitæflii este
aplicabilæ øi acestei dileme. Îmi pare ræu totuøi dacæ alæturarea celor douæ expoziflii reitereazæ sensul discrepanflei între Est øi Vest. Aceasta ar submina scopul lor real, care a
fost de a funcfliona complementar, øi nu ca subordonate una celeilalte. Iar pentru cei
care nu le-au væzut, pierderea este a lor. Pentru cæ, citînd-o pe Mae West, „un lucru
bun în exces este pur øi simplu minunat“.

(I’ll have to do some sort of sequel.) Another part of the equation of why
certain countries were represented more than others has to do with contacts and administrative infrastructure. In addtion to Matei Bejenaru, I am
indebted to Branko Franceschi from Croatia, Sirje Helme from Estonia,
Dzintars Zilgalvis from Latvia and numerous others who sent me tapes,
or let me sit in their offices and peruse their video archives. With that
said, there is also a discrepancy in states of productivity, with productivity
being a qualitative as well as quantitative judgement. Latvia and
Slovenia, for example produce lots of video art, but much of it is by
a cadre of artists with a skill geared for advertising. It is very slick and
professional but ultimately not as interesting as work coming from say
the Romania/Moldova region or Estonia.
π One of the issues raised by the exhibition is the persistent discrepancy
between East and West, masterly illustrated by Estonian Kai Kaljo’s
A Loser, Bulgarian Krassimir Terziev’s On the BG Track, Serbian Sislej
Xhafa’s Stock Exchange and Moldavian Pavel Bræila’s Shoes for Europe.
I don’t know anything about the exhibition’s feedback in Chicago, but in
London, the audience’s response seemed to reinforce this discrepancy.
Only a few people have attended the programme in the first week, and
I assume most of them were East Europeans. There is an obvious lack
of interest, difficult to deconstruct, especially when the display of the
works is not so striking as in Time Zones exhibition, for instance, where
the absolute concern for the spatial experience of the viewers is undoubtedly a trump. Do you think that New Video / New Europe programme
managed to create a breach in Western perception on the East?
Could this be a step towards a “New Europe”, where “politically correct”
will mean also “aesthetically correct”?
∫ The context, namely NVNE as a screening with the exhibition Times
Zones as larger backdrop is not applicable to Chicago where NVNE was
mounted as an exhibition. Although it consists of four discreet programs,
these were each given their own screening room where they ran continuously. This was in addition to several looped works that were projected
and shown on monitors in the gallery. But I am glad that you compared it
with the Time Zones exhibition. NVNE was not simply a video show, but
specifically a single channel video show. With the rise of “video installations” I thought a lot of good, simple, direct video work, that did not submit itself to that type of spectacularization, was falling through the cracks.
This is not to mention that the spatializing of video has eclipsed aspects
of the medium’s history and politics, namely video as an alternative practice. But I wanted to challenge the notion of video made precious through
its isolation and spatialization with the density of four rich programs.
(And here, I like your conflation of terms, politically correct and aesthetically correct.) On another level, while Time Zones is clearly global in its
reach and international in character, it also reinforces a sense of exclusion
for a lot of the countries represented in NVNE. Again I think the
spatialization versus density metaphor applies to this dilemma as well.
I do, however, find it unfortunate that the pairing of these programs
would reinforce any sense of a persistent discrepancy between East and
West. This would undermine the intent, which I think was to have them
function in a complimentary fashion rather than see one as subordinate
to the other. As for those who did not attend, I would write it off as their
loss. As for the pairing of the NVNE with Time Zones, to quote Mae West
“Too much of a good thing is wonderful.”
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Wolfgang Tschapeller

Metamorfoza arhitecturii
Dana Vais

METAMORPH: Bienala de Arhitecturæ, Veneflia, 12 septembrie – 7 noiembrie

Bienalele internaflionale de arhitecturæ s-au înmulflit în ultimul timp, cele mai recente –
de la Rotterdam (2003) øi Beijing (2004) – fiind chiar foarte promiflætoare. Færæ a mai
vorbi de cele naflionale: în curînd va fi greu de gæsit o capitalæ færæ bienala ei. Cea de la
Veneflia este însæ „Bienala“ prin excelenflæ. Ea ræmîne cea mai de referinflæ expunere instituitæ de arhitecturæ, dacæ nu prin altceva, atunci mæcar prin autoritatea pe care o conferæ tradiflia periodic confirmatæ.
Încæ din primul an în care a devenit internaflionalæ, 1980, Bienala de la Veneflia a fæcut
istorie: atunci, sub conducerea lui Paolo Portoghesi øi sub etichetele „Prezenfla trecutului“ øi „Sfîrøitul prohibifliei“, postmodernismul arhitectural øi-a fæcut intrarea în Europa.
De atunci încoace, fiecare nouæ ediflie a încercat în mod programatic sæ exprime cît mai
precis starea de fapt a arhitecturii prezentului. „Arhitectul ca seismograf“ (1996 – director Hans Hollein) øi „Mai puflinæ esteticæ, mai multæ eticæ“ (2000 – director Massimiliano Fuksas) sînt douæ exemple. În concurenflæ poate numai cu expozifliile de la
MOMA-NY, Bienala de la Veneflia este cel mai garantat barometru al spiritului timpului în arhitecturæ.
„A 9-a Expoziflie Internaflionalæ de Arhitecturæ“ a avut eticheta „Metamorph“. Metamorfoza, adaptarea, instabilitatea – acestea sînt øi cele mai actuale teme în arhitectura de azi.
Metamorfoza presupune însæ øi o desfæøurare în timp, prin urmare, tocmai delimitarea
strictæ a unui moment prezent devine problematicæ. Expozifliile au cuprins anul acesta
destule lucræri care nu erau deloc recente, chiar dacæ, într-un sens, ele erau
„actuale“. Iatæ deci care e, paradoxal, spiritul timpului nostru, dedus din Bienala 2004:
azi træim în trecut, prezent øi viitor deodatæ. O arhitecturæ puræ a timpului nostru nu existæ.

THE METAMORPHOSIS OF ARCHITECTURE
Dana Vais

DANA VAIS predæ teoria arhitecturii øi istoria arhitecturii moderne øi contemporane la Facultatea de Arhitecturæ øi Urbanism
a Universitæflii Tehnice din Cluj.
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METAMORPH: Architecture Biennial, Venice, September 12 – November 7
The number of international architecture biennials has greatly increased
lately, and some of the latest – Rotterdam (2003) and Beijing (2004) –
also seem really promising. I won’t even mention the national ones, as it
will soon be impossible to find a capital without its biennial. However,
the Venice Biennial remains THE biennial. It is still the reference in terms
of architecture exhibition, at least through the authority given by tradition periodically confirmed.
Since the first year of it’s becoming international, 1980, the Venice
Biennial has made history: curated back then by Paolo Portoghesi, under
the labels “Presence of the Past“ and “The End of Prohibition”, it was
then that postmodern architecture has made its entrance into Europe.
Since then, each new edition programmatically tried to express as precisely as possible the architecture state-of-the-art. “The Architect as
Seismograph” (1996 – director Hans Hollein) or “Less Esthetics, More
Ethics” (2000 – director Massimiliano Fuksas) are just two examples.
In competition only with the MOMA-NY exhibitions, the Venice Biennial
is a guaranteed barometer of the Zeitgeist in architecture.
“The 9-th International Architecture Exhibition” was labeled “Metamorph”.
Metamorphosis, adaptation, instability – these are the most topical
themes in architecture today. The metamorphosis also requires an unfolding in time and, consequently, the strict delimitation of a present
moment becomes problematic. This year’s exhibitions included enough

Øi totuøi... Tendinfla era acolo, evidentæ øi victorioasæ. „Metamorfoza“ se referea mai ales
la revoluflia digitalæ. Cu aparenfle de monøtri biotehnici, structurile de esenflæ organicæ,
în forme complexe, fîøiile pliate la infinit (pli-ul lui Deleuze, desigur), suprafeflele ondulate, topografiile crescute în continuitate cu construcflia, bulele emergente – toate
aceste transpuneri din virtual în tectonicæ au dominat expoziflia principalæ a bienalei.
Avangarda digitalæ s-a impus categoric, chiar dacæ ea era diluatæ puflin cu arhitecturi mai
comune – dar acest fapt fæcea în fond mai convingætor „futurismul“ de ansamblu al expozifliei.
Expoziflia din Arsenal cuprindea cca 220 de arhitecfli – o abordare deschisæ din partea
directorului Kurt W. Forster. Cæci, în general, „spiritul timpului“ în arhitecturæ e cæutat
doar în star-system. Din mulflimea celor prezenfli, majoritatea erau superstaruri, inevitabil, nici o imagine reprezentativæ a arhitecturii de azi nu funcflioneazæ færæ ei. Dar alæturi de ei se gæseau øi destui arhitecfli mai puflin cunoscufli øi care îøi jucau bine rolul. În
plus, punerea în scenæ a expozifliei (conceputæ de arhitecflii newyorkezi Hani Rashid øi
Lise Anne Couture, alias Asymptote) impunea tuturor o schemæ unificatoare, iar dacæ
unii ieøeau în evidenflæ mai mult decît alflii, era doar prin calitatea sau abilitatea prezentærii lucrærilor lor: proiectele erau afiøate pe postere de acelaøi format pe lungii perefli
laterali, iar mulflimea de machete plutea pe o suitæ de „gondole“ transversale (ce-i drept,
o concepflie cam kitsch, cu toatæ argumentaflia ce le legitima invocînd serialitatea øi „morfismul“ operafliilor pe computer).
Impresia generalæ a expozifliei era, aøadar, de nonelitism. Arhitecfli deja devenifli istorie,
precum Zaha Hadid, sau Peter Eisenman, sau Renzo Piano, pæreau aproape modeøti
pe lîngæ Tschapeller sau Leeser, cu mult mai spectaculoøi. Enric Miralles era prezent di
granda, cu niøte machete copleøitoare – dar el impunea cumva de dincolo de moarte
(øi cine poate concura cu aøa ceva?). Marcos Novak øi Xefirotarch prezentau niøte structuri visceral-organice-digitale, cea mai de avangardæ arhitecturæ posibilæ. Asymptote înøiøi
expuneau tot acest gen de arhitecturæ, cæruia ei i-au fost, mult înaintea altora, deschizætori de drumuri. Cît despre Greg Lynn, cel mai explicit în a lucra cu forma digitalæ ca
„formæ“, lucrærile lui aveau øi expresiile cele mai facile – cæci nu existæ gen arhitectural
nou færæ ispitele sale de kitsch. În cele din urmæ, expoziflia era totuøi un pic prea mult,
în sensul cæ era øi de-a dreptul copleøitoare, dar øi cam amestecatæ øi nonselectivæ.
Au existat øi mari absenfli. Un monstru sacru în viaflæ are poate chiar datoria sæ boicoteze
un asemenea bazar. Rem Koolhaas a lipsit de la bienala 2004 pentru cæ a refuzat în mod

works that were not at all recent even if, in a sense, “topical”. So this is,
paradoxically, the spirit of our times, as I deduce from the 2004 Biennial:
today we live in the past, present and future at the same time. There is
no pure architecture of our times.
And yet... The trend was there, obvious and victorious. The “Metamorphosis” mainly referred to the digital revolution. Looking like bio-technical monsters, the structures of organic essence, in complex forms,
the stripes endlessly folded (Deleuze’s fold – “Le Pli”), the corrugated
surfaces, the topographies prolonging the building, the emergent
bubbles – all these transpositions from the virtual into the tectonics have
dominated the main exhibition of the biennial. The digital vanguard was
definitely the leader even if somewhat diluted with more common architectures, which otherwise made the overall “futurism” of the exhibition
more convincing still.
The exhibition in the Arsenal included approximately 220 architects
– an open approach of the director, Kurt W. Forster. Because generally
the “Zeitgeist” in architecture is looked for only within the star-system.
Out of the numerous participants, a lot were super-stars, inevitably,
no representative image of architecture today can work without them.
But there were also enough less known architects who played their part
very well. Besides, the set up of the exhibition (conceived by the New
York architects Hani Rashid and Lise Anne Couture / alias Asymptote)
imposed on everyone a unifying pattern, and if some were more visible
than others that was just for the quality or the ability of their display:
the projects were displayed as standard sized posters on the long
lateral walls, whereas the numerous models floated on several transversal “gondolas” (a rather kitsch concept, to be honest, despite
the argumentation that invoked the serial and “metamorphic” computer
operations).
The general impression of the exhibition was of non-elitism. Architects
who had become history, such as Zaha Hadid, Peter Eisenman or Renzo
Piano, seemed almost modest next to ones like Tschapeller or Leeser, far
more spectacular. Enric Miralles was present di granda, with some overwhelming models – but he impressed from beyond the grave (and who
can compete with that?). Marcos Novak and Xefirotarch presented some
visceral-organic-digital structures, the utmost vanguard architecture.
Asymptote themselves exhibited this same kind of architecture, whose
pioneers they have been long before others. As for Greg Lynn, the most
explicit when working with digital form as “form”, his works had the
easiest expressions of all – because there is no new kind of architecture
without its kitsch temptations. All in all, the exhibition was somewhat too
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much, in the sense that it was both overwhelming and mixed or nonselective.
There were major absences as well. A living celebrity has maybe even
the duty to boycott such a bazaar. Rem Koolhaas was missing at the
2004 biennial because he explicitly refused to participate. And yet...
in a basement, on a screen, in the mini-exhibition about Ivan Leonidov –
the genius constructivist now recuperated (for yet another time with the
pretense of being “recently” discovered) – Koolhaas was speaking.
Traditionally, the “national” exhibitions are part of the Biennial. Obscured
by the infatuation of self-image, the national representations are rather
implicitly than explicitly significant for current architecture as such.
The US pavilion exhibited some of the most vanguard works – by Reiser
& Umemoto or Kolatan & MacDonald. The British exhibition (curator
Peter Cook) was solid, cosmopolitean, pop and sci-fi in reasonable proportions (I’d note the project of a villa by Ushida and Kathryn Findlay).
I found extremely representative the Dutch pavilion (Hybrid Landscapes).
Big closets in colorful layers, some of them with drawers containing
various projects, illustrated the theme of density and architecture
as overlapping of data processing, opposed to the architecture as form
– up-to-date topics which are very typical for the Dutch milieu.
Germany, France, Spain or the Scandinavian countries showed authentic
professionalism – both in the display proper, and the quality and consistence of the projects displayed. So there’s no surprises with them really
(but no big sensation either). Maybe just the Danish exhibition, entitled
Too Perfect (curator Bruce Mau), in a section about Danish (historical)
design, was sensational for its too perfect objects indeed.
I found seducing the Korean pavilion – an unexpected sensual and intellectual experience. One really felt the beauty of the virtual there.
The theme City of the Bang referred to the Korean term (bang) designating the interior space of a room, as the main thesis of the exhibition
was the metamorphosis of urban space in the metropolis under the influence of explosive usage of Internet and mobile phones from within
private interior space. References such as Calvino’s “The Invisible City”,
or “The Situationist City”, put next to the perfect finishing in transparent
& electronic details, created a strange fascination of the fusion between
totally different times and spaces.
In the Asian countries lot, Japan would have risen maybe the highest
expectations and I found it precisely the most disappointing. The stake
there was “manga” – the world of computer game and comics characters, a world that has invaded the Japanese private space, and now the
urban one as well. It is not the display as such that I found disappointing. Through the convincing gathering of drawings, gadgets and a lot
of “manga”-related products, it really gave the wanted sensation, that of
overwhelming invasion. But the totally uncritical acceptance of this
world, no matter how topical and obsessive it might be, seemed to me
as not getting beyond a certain “poorness”.
Speaking of “poorness” (and not necessarily from a financial viewpoint),
one has to mention the Romanian exhibition. If in the other pavilions one
could spend a lot of time and find a lot to see and learn, in the Romanian
display three minutes was all that it took. Whereas in almost all the other
pavilions the visitors were literally stepping on each other’s feet,
the Romanian room was simply empty. The concept (Selling Architecture
– comisars Radu Teacæ and Cosmina Goagea) consisted in associating
to each example of architecture the name of a widely known commercial
brand. The presentation of the buildings was entirely photographic
(detail images, with no name of the architect or any other explanation
of the work), and the pictures – lit up like shop windows – bore names
such as Rolex, Gucci, BMW etc. The message was very clear: architecture
can be reduced to snap shots to be sold as any other brand. Beyond that,
nothing. Although the chosen examples were illustrative for the best
architecture in Romania today, there was nothing actually extraordinary
in architectural terms. The photos were professional but conventional,
common – no comparison could have been drawn between them and
other photo exhibitions in the biennial or the multimedia displays that
invaded one’s senses in the other pavilions (for example in the next-door
Polish exhibition). Moreover, the idea itself, the stake of the exhibition

explicit sæ participe la ea. Øi totuøi... într-un subsol, dintr-un monitor, în miniexpoziflia
despre Ivan Leonidov – constructivistul genial recuperat abia acum (pentru a nu øtiu cîta
oaræ, tot cu pretenflia de a fi „recent“ descoperit) –, ne vorbea Koolhaas.
În mod tradiflional, expozifliile „naflionale“ fac øi ele parte din etalarea la bienalæ. Obturate
de infatuarea autoimaginærii, reprezentærile naflionale sînt însæ mai degrabæ implicit,
decît explicit, semnificative pentru arhitectura de azi aøa cum e ea. Pavilionul Statelor Unite
expunea unele dintre cele mai avangardiste lucræri – de Reiser & Umemoto sau de Kolatan
& MacDonald. Pavilionul britanic (curator Peter Cook) era solid, cosmopolit, pop øi scifi în doza potrivitæ (aø remarca proiectul unei vile de Ushida øi Kathryn Findlay). Foarte
reprezentativ mi s-a pærut pavilionul olandez (Hybrid Landscapes). Mari dulapuri în
straturi colorate diferit, dintre care unele erau chiar sertare ce conflineau diverse
proiecte, ilustrau tema densitæflii øi a arhitecturii ca suprapunere øi prelucrare de date,
opusæ arhitecturii ca formæ – preocupæri actuale foarte specifice mediului olandez.
Germania, Franfla, Spania sau flærile scandinave fæceau dovada unui puternic profesionalism
– atît ca expunere, cît øi în calitatea øi consistenfla proiectelor prezentate. Nici o surprizæ deci în ce le priveøte (dar nici mare senzaflie). Poate doar expoziflia danezæ, sub titlul
Too Perfect (curator Bruce Mau), într-o secfliune dedicatæ designului (istoric) danez, fæcea
senzaflie prin obiecte într-adevær prea perfecte.
Seducætor mi s-a pærut pavilionul Coreei – o experienflæ senzualæ øi intelectualæ neaøteptatæ, simfleai acolo cu adeværat frumuseflea virtualului. Tema City of the Bang fæcea
referire la termenul coreean (bang) care desemneazæ spafliul interior al camerei, teza
principalæ a expozifliei fiind metamorfoza spafliului urban al metropolei sub influenfla folosirii
explozive a internetului øi a telefoniei mobile din spafliile interioare private. Referinfle precum „Oraøul invizibil“ al lui Calvino øi „Oraøul situaflionist“, puse alæturi de execuflia în
detalii perfecte transparente/translucide & electronice, creau o stranie fascinaflie a
amestecului de timpuri øi spaflii.
Dintre flærile asiatice, Japonia ar fi trezit poate cele mai mari aøteptæri øi tocmai ea mi
s-a pærut cea mai dezamægitoare. Expoziflia a mizat pe „manga“ – lumea personajelor
de jocuri pe computer øi benzi desenate, o lume care nu numai cæ a invadat spafliul privat japonez, dar a cucerit øi spafliul urban. Dezamægitoare mi s-a pærut nu expunerea
propriu-zisæ. Prin îngræmædeala convingætoare de desene, gadget-uri øi a unei mulflimi
de produse legate de „manga“, ea dædea într-adevær senzaflia doritæ, de invazie copleøitoare. Însæ acceptarea ca atare, total necriticæ a acestei lumi, oricît de actualæ øi obsesivæ
ar fi ea, mi se pare cæ nu depæøeøte nicicum o anumitæ „særæcie“.
Fiindcæ am adus vorba de „særæcie“ (øi nu neapærat financiaræ), atunci aici e locul de menflionat øi expoziflia româneascæ. Dacæ în celelalte pavilioane puteai petrece cîteva zeci
de minute bune øi sæ ai ce vedea øi afla, în expoziflia României nu aveai ce face mai mult
de trei minute. De altfel, în condifliile în care în aproape toate celelalte spaflii vizitatorii
se cælcau pe picioare, sala româneascæ era pur øi simplu goalæ. Ideea expozifliei (Selling
Architecture – comisari Radu Teacæ øi Cosmina Goagea) era de a asocia fiecærui exemplu de arhitecturæ prezentat numele unei mærci comerciale foarte cunoscute. Prezentarea
caselor era fæcutæ exclusiv prin fotografii de detaliu (færæ indicarea autorilor øi nici un fel
de altæ explicitare a lucrærii), iar pe fotografiile luminoase ca niøte vitrine stætea înscris cîte
un nume ca Rolex, Gucci, BMW ø.a.m.d. Mesajul era foarte clar: arhitectura se poate
reduce la cliøee decupate, care se vînd ca orice brand. Dincolo de acest mesaj nu exista
însæ nimic. Deøi exemplele alese ilustrau arhitectura de cea mai bunæ calitate ce se poate
gæsi azi în România, nu era vorba de fapt de ceva extraordinar. Fotografiile erau profesioniste, dar erau performanfle fotografice convenflionale, comune – nici nu se comparau cu alte expoziflii foto din bienalæ sau cu prezentærile multimedia care îfli bombardau
simflurile în celelalte pavilioane (de exemplu chiar la expoziflia polonezæ alæturatæ). În fine,
ideea în sine, marea mizæ a expozifliei – comercializarea arhitecturii adicæ – este una atît
de uzatæ øi simplistæ, încît putem echivala toatæ performanfla româneascæ la aceastæ ediflie
cu un zero absolut. (Mi-aø dori sæ nu fiu aøa de vehementæ, dar comparaflia cu oricare,

The South Korean pavilion

The German pavilion
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The Denmark pavilion

dar chiar oricare, dintre celelalte participæri demonstreazæ categoric cæ nici o altæ expoziflie nu a oferit mai puflin ca expoziflia României la ediflia 2004 a Bienalei de la Veneflia).
Øi nu a fost deloc singurul exemplu de autosuficienflæ. Øi expoziflia elveflianæ, de exemplu, a mizat tot pe o singuræ idee, în cazul ei ineditæ, ce-i drept (Larger Earth – un proiect
de desfacere øi recompunere a Terrei, mai mare øi cu goluri interioare, deci mai locuibilæ!).
Tot neconvingætoare a fost, în opinia mea, øi expoziflia Belgiei (deøi a fost premiatæ), care
prezenta, într-un fel de impuls de generozitate postcolonialæ (dar øi cu finefle), oraøul
Kinshasa. Nici pavilionul Ungariei nu mi s-a pærut suficient de convingætor, deøi ideea
expozifliei (curator Péter Janesch) era promiflætoare: a gæsi frumosul în moduri indirecte,
în locuri modeste øi neaøteptate. Pînæ la urmæ, dintre flærile estice, Polonia øi Cehia &
Slovacia – care au prezentat pur øi simplu (dar consistent øi ingenios) arhitecfli øi arhitecturi – au riscat cel mai puflin øi au ieøit cel mai bine. Cea mai riscantæ, dar, în opinia
mea, øi cea mai reuøitæ øi mai originalæ idee a etalat-o însæ Rusia: o clasæ de studenfli în
carne øi oase sub privirile vizitatorilor, desfæøurînd øedinfle de workshop live.
Cæci dacæ „Metamorph“ a transmis ceva, a fost cæ træim într-un timp al schimbærii øi al
încrederii în viitor.

– the commercialization of architecture – is so used and simplistic that
we can grade the Romanian performance with an absolute zero. (I would
have wanted to be less vehement, but the comparison with any other
participation categorically demonstrates that no other exhibition offered
less than the Romanian one at the 2004 edition of the Venice Biennial.)
Yet that was not the only example of self-sufficiency there. The Swiss
exhibition as well played everything on only one card, but in this case
the idea was at least original (Larger Earth – a project of decomposing
and recomposing the Earth, bigger and with interior empty spaces, so
more appropriate for inhabitation!). Also unconvincing in my opinion
(although it got a prize), was the Belgian exhibition which presented the
city of Kinshasa in a kind of post-colonial generous gesture – with some
finesse though. The Hungarian pavilion wasn’t much convincing either in
my opinion, although the idea of the exhibition (curator Péter Janesch)
seemed quite promising: to find beauty indirectly in modest and unexpected places. In the end, out of the East European countries, Poland
and Czech Republic with Slovakia – who plainly (but consistently and
ingeniously) presented architects and architectures – took no chances
and came out well. Still the most risky but, in my opinion, the most compelling idea belonged to Russia: a group of students in flesh and blood
were holding live workshop sessions, right in front of the visitors.
For if “Metamorph” conveyed something, then it must have been that we
live in times of change and confidence in the future.

The Romanian pavilion

Translated by Izabella Badiu

The Spanish pavilion

The USA pavilion
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Realitatea revizuitæ
Arta rusæ în noul deceniu

Viktor Misiano

Anii nouæzeci, strælucitori øi haotici, care au început spectaculos øi încrezætor, au sfîrøit
lent øi inconsecvent. Manifestærile noului, care se anunflau, nu au construit o imagine
unicæ. Reînnoirea nu a venit sub o formæ revoluflionaræ, care s-o rupæ cu trecutul, ci lent,
insinuant, strecurîndu-se. Amplasarea temporalæ øi coordonatele sale pot fi definite doar
prin opoziflie cu trecutul – cu ultimul deceniu.

Kerim Ragimov
Roadoff. Mercedes-Benz ML 430 / Shishkin, oil on canvas, 197 ∞ 301 cm, 2002–2003, Frank Cohen Collection

Olga Chernisheva
Anonymous. Part 1 (Female subject), 8’, 2004

Anonymous. Part 2 (Male subject), 11’, 2004

Complexitate vs. simplitate
Sæ faci faflæ provocærii epocii, sæ intri în dinamica schimbærilor care au avut o direcflie univectorialæ a fost posibil, în anii nouæzeci, doar printr-o concentrare maximæ a tuturor
resurselor øi prin simplificarea imaginii lumii. Doar personalitæflile cele mai puternice, capabile sæ-øi subordoneze creativitatea unei singure idei – fie ea revoluflia (Anatolii Osmolovski), libertatea (Alexander Brener), universalitatea (Vadim Fiøkin), supramundanul (Iurii
Leiderman), noul academism (Timur Novikov) sau zoofrenia (Oleg Kulik) – puteau înfrunta caracterul catastrofic al prezentului. Opunîndu-se euforiei totale øi vidului postideologic, artiøtii øi-au materializat ideile prin mitologii de autor øi imagini ale lumii corelate
intern. Orice gest artistic însemna nu doar consolidarea ontologiilor personale, ci øi reconstruirea lor. În consecinflæ, potrivit spiritului euforic al anilor ’90, arta a fost construitæ pe
consolidarea øi accentuarea radicalismului – orice nou gest artistic trebuia sæ-l depæøeascæ
pe cel precedent. Doar cîfliva, mai deosebifli, au reuøit sæ reziste unui astfel de regim
artistic. A fost o epocæ ce nu a tolerat nuanflele, deciziile rafinate, una care nu accepta
muzeele; scena artisticæ s-a redus la dialogul øi opoziflia polemicæ din cadrul unui cerc
restrîns, constînd în cîfliva artiøti.
Primul semn indicînd o cale de ieøire din aceastæ situaflie a devenit descifrabil la sfîrøitul
anilor ’90, cînd, dupæ o perioadæ de lungi aøteptæri, o nouæ generaflie øi-a fæcut apariflia.
Au trebuit sæ treacæ cîfliva ani pînæ cînd Victor Alimpiev, Irina Korina, Georgi Pervov øi
grupul „Radek“ au devenit principalele figuri ale artei ruseøti actuale. Oricum, mai important era cæ simplul fapt al aparifliei lor pe scena artisticæ a delimitat o nouæ dimensiune, ce înainte pærea imposibilæ. Fæcîndu-øi simflitæ prezenfla, ei au arætat autismul
cercului artistic dominant øi au dovedit posibilitatea existenflei unei perspective diferite.
Mai mult, ei au arætat cæ situaflia artei putea fi privitæ atît direct, cît øi retrospectiv – nu
doar la prezent, ci øi la trecut. Andrei Monastîrski, un conceptualist al anilor ’70, care
în anii ’90 era perceput ca un simbol al trecutului, a devenit un idol al noii generaflii. Dupæ
Monastîrski, øi alfli idoli ai anilor øaizeci au reapærut pe scena artisticæ: Iurii Zlotnikov, Boris
Tureflki, iar din anii optzeci Nikolai Filatov øi Alexander Konstantinov; Boris Mihailov, un
celbru fotograf rus al vechii generaflii, a devenit un punct de reper în viaflæ pentru mulfli
artiøti contemporani.
În acelaøi timp, arta rusæ a corectat înflelegerea creativitæflii øi a operei de artæ. Creativitatea
nu înseamnæ doar o cæutare ontologicæ, ci øi o investigare privatæ scrupuloasæ. Ca în cazul
lui Vladimir Arcipov, care s-a dedicat colecflionærii de obiecte artizanale cotidiene. Un
artist nu trebuie sæ investeascæ eforturi suplimentare în fiecare gest al sæu, pentru a depæøi
tot ce s-a fæcut înainte, ci, dimpotrivæ, are dreptul de a dezvolta idei øi decizii vechi. Ca
în cazul lui Kerim Raguimov, care øi-a dezvoltat monumentala serie Human Project.
Drept urmare, chiar anii nouæzeci sînt percepufli ca fiind mult mai multidimensionali decît
au fost înfleleøi la vremea lor. S-a dovedit cæ în spatele artiøtilor-titani se aflau øi alfli artiøti,
VIKTOR MISIANO este istoric øi critic de artæ, curator, redactor-øef al revistei de artæ contemporanæ Hudojestvennîi
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REALITY REVISITED
Russian Art in the New Decade
Viktor Misiano
Bright and chaotic nineties, which appeared spectacularly and irrefutably,
were terminating slowly and inconsistently. Symptoms of the new,
announcing about themselves, did not construct a unique picture. Renovation did not arrive in a revolutionary form that was tearing with the past
but slowly, ingratiatingly, creeping. Set in time and its coordinates can be
defined only through the opposition to the past – the latest decade.
Complexity versus Simplicity
In the nineties it was possible to sustain the challenge of the epoch,
to insert into the dynamics of changes that had one-vector direction, only
on behalf of utmost concentration of all resources and simplification of
the world picture. Only the strongest personalities, able to subdue their
creativity to one idea – either revolution (Anatoly Osmolovsky), or freedom (Alexander Brener), or universality (Vadim Fishkin), or ultramundane
(Yury Leiderman), or new academism (Timur Novikov), or zoofrenia (Oleg
Kulik) could withstand the catastrophic character of the present. By resisting total euphoria and post-ideological vacuum, artists settled their ideas
by the authors’ mythologies and internally coordinated world pictures.
Any artistic gesture was not only the confirmation of their personal ontology but also the reconstruction of it. Consequently, in accordance with
the euphoric spirit of the 90-s, art was built upon strengthening and
stressing radicalism – any new artistic gesture had to surpass the previous
one. Only few and special managed to sustain such artistic regime. It was
an epoch that did not stand nuances, refined decisions, did not accept
museums; art scene reduced to the dialogue and polemic opposition of
a narrow circle comprised by several artists.
The first symptom that showed the way out of this situation became visible at the end of the nineties, when after the period of long expectations
a new generation appeared. Several years were to pass before Victor
Alimpiev, Irina Korina, Georgy Pervov and “Radek” group became the
leading figures of the actual Russian art. However, it was more important
that the very fact of their appearance on the art scene marked another
dimension that was impossible before. Having presented their existence
they showed the aloofness of dominating art circle, proved the possibility
of a different perspective. Moreover, they showed that the art situation
had both direct and reverse perspectives – not only present but also past.
Andrei Monastyrsky, a conceptualist of the 70-s, who in the 90-s was perceived as a symbol of the past, became an idol of the new generation.
After Monastyrsky, other heroes of the sixties reappeared at the art scene:
Yuri Zlotnikov, Boris Turetsky, of the eighties, Nikolai Filatov and
Alexander Konstantinov; Boris Mikhailov, a well-known Russian photographer of older generation, has become a living reference point for many
actual artists.
At the same time, Russian art corrected the understanding of creativity
and an artwork. Creativity is not only an ontological endeavor, but also
a scrupulous private investigation. Like Vladimir Archipov, who devoted
himself to collecting hand-made everyday objects. An artist does not have
to invest supplementary efforts into every gesture, that will override
everything done before, but on the contrary, has a right to develop old
ideas and decisions. Like Kerim Raguimov, who has been developing his
monumental series Human Project.

VIKTOR MISIANO is art historian and critic, curator, editor-in-chief of the contemporary art magazin Moscow Art Magazine.
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Kerim Raguimov
Human Project, portrait, oil on canvas, 105 ∞ 149 cm, 1999

Dmitry Gutov
From Flat to Flat, video, two video projections, 10’

Kerim Raguimov
Human Project, portrait, oil on canvas, 192 ∞ 239 cm, 2004

Kerim Raguimov
Human Project, portrait, oil on canvas, 141 ∞ 210 cm, 2000, Museum of Contemporary Art
Antwerpen (MUHKA)

Kerim Raguimov
Human Project, portrait, oil on canvas, 144 ∞ 234 cm, 2001

Kerim Raguimov
Human Project, portrait, oil on canvas, 121 ∞ 170 cm, 1999
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cu temperamente øi talente diferite. Situaflia nu se rezumæ la un dialog al personalitæflilor,
opuse una alteia, dar similare în privinfla temperamentului øi talentului; situaflia a devenit
complexæ øi polistratificatæ.
Autonomia artei vs. cultul realitæflii
Anii nouæzeci s-au definit prin cultul realitæflii. Schimbærile rapide atrægeau prin vizualitatea lor catastroficæ. Era tipic pentru acei ani sæ spui cæ este lipsit de sens „sæ cultivi bufoneria dacæ nu îl întreci pe Jirinovski, cæ este zadarnic sæ cultivi poetica oribilului dacæ nu reuøeøti
sæ-l depæøeøti pe Elflîn în imaginea deschiderii focului asupra Parlamentului; nimeni nu
poate fi mai bestial decît un cecen în viafla de zi cu zi“.1 Rezultatul este cæ locul artei e
de gæsit de-acum înæuntrul realitæflii, iar separarea de ea înseamnæ un eøec al artistului.
Eroul acelei epoci, Alexander Brener, proclamase: „Vreau sæ folosesc limbajul emofliilor“2 – afirmînd respingerea oricærei reflecflii adiacente, a oricærei medieri optice a realitæflii. În consecinflæ, tendinfla cea mai simptomaticæ pentru acea epocæ a fost aceea de
a depæøi graniflele spafliului artistic spre realitatea socialæ sub forma acfliunilor artistice øi
a provocærilor media, precum øi orientarea înspre canalele media, ca locul cel mai potrivit al prezentærii artei.
Fireøte, o altæ scuzæ pentru aceastæ tendinflæ este criza instituflionalæ. Artiøtii nu doar cæ
pæræseau muzeul øi spafliile galeriilor în favoarea realitæflii: realitatea îi încercuia în timp
ce stæteau pe ruinele muzeului. Ei erau atraøi de lumea industriei media de ceva mai
mult decît curiozitatea creativæ: din cauza lipsei unei piefle de artæ, media erau singura
industrie existentæ care producea imagini.
Astæzi, „respingerea emofliilor“ pare sæ fie subiectul cel mai popular. Autonomia artei se
aflæ din nou în centrul discufliilor despre artæ. Anatolii Osmolovski, un artist de la începutul anilor ’90, a fost cel care a inifliat aceastæ discuflie, textele sale inifliind autoreflexivitatea unei noi epoci. Referindu-se la Theodor Adorno, el a reactualizat problema formei
øi metodei. Fiind primul care a plonjat în amorful vieflii øi în euforia lumii media, Osmolovski a intuit pericolul: în lipsa unei clarificæri a propriilor baze, arta poate sæ-øi uite propria naturæ de substaflie. A institui autonomia artei înseamnæ a reaminti faptul cæ arta are
o temporalitate øi o bazæ formale.
Fireøte, de aceastæ datæ un nou program estetic se recunoaøte într-un nou context social.
În ciuda rezultatelor modeste ale institufliilor de artæ, ele s-au proclamat drept adeværatul
context al vieflii artistice; în ciuda îngustimii pieflei de artæ, componentele sale (galerii, tîrguri øi colecflionari) sînt vædit reale. Sistemul artistic emergent nu vrea provocæri, ci artefacte. În consecinflæ, pînæ øi artiøti precum Vladimir Dubossarski øi Alexander Vinogradov,
singurii care pictau în anii ’90, au insistat cæ ei practicau pictura ca performance, øi nu doar
pictura ca atare.3 În prezent, în calitate de favorifli ai noii piefle artistice ruseøti, ei øi-au
amintit cæ nu fæceau doar performance, ci pictau øi pentru galeriile de artæ.4
Totuøi, programul autonomiei artei nu duce la producerea de artefacte pentru piafla de
artæ. Una dintre primele manifestæri programatice au fost instalafliile Irinei Korina, care
presupuneau transformarea totalæ a spafliului expoziflional. Arta nu doar cæ revenea la
„cubul alb“, ci îl øi transforma øi îi modifica parametrii din punct de vedere scenografic.
În acelaøi timp, Victor Alimpiev a dat o lovituræ extazului artiøtilor în fafla media. Lucrærile
sale video constau în straturi narative øi filmæri de televiziune fæcute cu ajutorul ecranului albastru, care sînt transformate într-un spectacol construit pe respingerea parametrilor
media: temporalitatea se prelungeøte, succesiunea imaginilor se complicæ, sensurile se
transformæ din comunicaflionale în polivalente.
Opunîndu-se radicalismului artistic, revenirea autonomiei artei manifestæ simptomele
unei stabilizæri sau chiar ale unui nou conservatorism. În consecinflæ, este normal cæ pînæ
øi artiøtii care apæræ rædæcinile sacre ale artei subscriu la critica efemeritæflii øi a caracterului
social al artei media din anii nouæzeci. Seriile vizuale de mari dimensiuni semnate de
Alexei Beliaev-Gintovt øi Andrei Molodkin ne reamintesc cæ, pe întreaga duratæ a modernitæflii, impulsurile avangardei au fost însoflite de umbrele întunecate ale obscuran-
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As a result, even the nineties are perceived much more multi-dimensionally than were apprehended during the time in which they were
experienced. It turned out that there were other artists of different temperament and talent behind the artists-titans. The situation does not
come to the dialogue of personalities, oppositional to each other but similar in temperament and talent; the situation has become complex and
multi-level.
Autonomy of Art versus Cult of Reality
The 90-s were defined by the cult of reality. Rapid changes captivated by
its catastrophic visuality. It was typical for those years to say that it was
senseless “to cultivate buffooneries if you loose Zhirinovsky, ineffective
to cultivate the poetics of horrible if you never overcome Yeltsin in
the visuality of shooting the Parliament; one can not be more bestial that
Chechen’s everyday”.1 The result is that art’s place is inside the reality
and separating from it means the creative failure. The hero of that epoch,
Alexander Brener, proclaimed at that time: “I want to speak the language
of emotions”2, – stating his rejection of any side reflexion, of any optics
mediation with the reality. Consequently, the most symptomatic for that
period was the tendency of escaping the borders of art spaces into social
reality in forms of art actions and media provocations, as well as the orientation at media sources as the most adequate place for art presentation.
Naturally, another exoneration of this tendency is the institutional crisis.
Artists were not just leaving of reality from museum and gallery spaces:
reality encircled them as they were standing on the museum’s ruins.
They were captivated into the world of media industry by something
more than creative curiosity: because of the lack of art market, media was
the only existing industry, producing images.
Today, “the rejection of emotions” seems to be the most popular topic.
Art autonomy is again in the center of art discussions. That was Anatoly
Osmolovsky, an artist of the yearly 90s, who initiated this discussion with
his texts starting the self-reflexion of a new epoch. Referring to Theodore
Adorno, he actualized the problem of a form and a method. Being the
first who plunged into the formlessness of life and euphoria of the media
world, Osmolovsky sensed the danger: without clarifying its own basis, art
is able to forget its substation nature. To enforce art autonomy means
to remember that art has formal base and temporality.
Naturally, this time a new aesthetic program recognizes itself in a new
social context. In spite of very modest results gained by art institutions,
they have proclaimed being the real context of art life; in spite of the narrowness of the art market, its subjects (galleries, fairs and collectors) are
obvious reality. The emerging art system does not want provocations but
artifacts. Consequently, even such artists like Vladimir Dubossarsky and
Alexander Vinogradov, who were the only one working with painting in
the 90-s, insisted that they were practicing paint performances and not
just painting.3 Nowadays, being the favorites of the new Russian art market, they recollected that they were not doing only performances but
painting for art galleries.4
However, the program of art autonomy does not come to the production
of art market artifacts. One of the earliest and program manifestations
were installations by Irina Korina that presumed total transformation of
expositional space. Art was not only coming back to “the white cube” but
transformed it and scenographically changed its parameters. At the same
time Victor Alimpiev delivered a blow at the artists’ entrancement in front
of media. His video works consist of narrative overlays and television
shooting using chromo-key that are realized into the show built upon the
rejection of media parameters: temporality is becoming longer, video-row
– more complicated, senses are transforming from communicational into
multivalued.
Being oppositional to art radicalism, the return of art autonomy bears
the symptoms of stabilization or even new conservatism. Consequently,
it is natural that even artists defending the sacral roots of art inscribe in
criticizing medial ephemerality and sociality of the art of the nineties.
The large-scale visual series by Alexei Beliaev-Gintovt and Andrey
Molodkin remind us that during the whole period of modernism its vanguard impulses were accompanied by the dark shadow of obscurantism.

tismului. Astfel, programul autonomiei artei din noua Rusie semnificæ nu doar o
întoarcere la idealurile gîndirii europene de stînga øi la entuziasmul pieflei, ci øi o cæutare
a viitorului Imperiu sfînt.
Realism vs. privatizarea realitæflii
Reconstruirea autonomiei artei nu înseamnæ cæ ea a întors spatele realitæflii. Dimpotrivæ,
refuzînd sæ se dizolve în viaflæ, arta a obflinut în cele din urmæ capacitatea de a o privi de
la distanflæ. Noul deceniu este o epocæ a „revenirii la vizual“, o epocæ a „noului realism“.
Într-adevær, la începutul noului deceniu, cîfliva artiøti aparflinînd diferitelor generaflii,
Serghei Bratkov, Dmitri Gutov, Dmitri Vilenski, Olga Cerniøeva, Nina Kotel, Gheorghi
Pervov au redescoperit un adevær artistic evident, dar care înainte pærea imposibil – realitatea exterioaræ existæ dincolo de graniflele lumilor egocentrice ale autorilor øi poate
deveni un fapt artistic. În timpul catastroficilor øi eroicilor ani ’90, realitatea era perceputæ
ca fiind goalæ øi lipsitæ de granifle; era scena de realizare a proiectelor strælucitoare øi agresive. Individul nu privea realitatea: el o cucerea, o privatiza øi o crea. Aventurierii politici au creat un nou stat, oligarhii – o nouæ economie, mediocritatea – o nouæ societate,
artiøtii – o nouæ comunitate øi un nou public. Însuøirea realitæflii goale øi lipsite de granifle
a fost eroicæ øi a atras dupæ sine afecte øi transgresiune. La rîndul ei, poetica noului realism se recunoaøte în træsæturile documentarului lipsit de pasiune, care se opune lipsit
de pasiune anilor ’90.
Totuøi ce anume au væzut artiøtii în realitate? Privirea lor este întoarsæ spre fapte banale
øi evidente; ea nu se græbeøte sæ facæ generalizæri, se adapteazæ noului spafliu social. Acest
spafliu e nou fiindcæ artiøtii s-au dezobiønuit sæ-l înfleleagæ øi sæ-l creeze; era nou fiindcæ
timpul era unul al noilor schimbæri, stærile erau confuze, structura socialæ era remodelatæ. În consecinflæ, sociabilitatea de azi pare sæ fie neomogenæ øi amorfæ: ea contrasteazæ cu lumea socialæ stabilæ øi ierarhizatæ reprezentatæ de instalafliile totale ale lui Ilya
Kabakov. Cu toate astea, chiar øi amorfæ, aceastæ sociabilitate nu e haoticæ (haosul a fost
læsat în urmæ, în anii ’90): artistul îi dezvæluie structura internæ øi reperele fundamentale.
Lucrærile video ale lui Dmitri Vilenski de la începutul noului deceniu, Ein Mark [O marcæ], Lenin, Power of Music [Puterea muzicii], Contact etc., înfæfliøeazæ reconstruirea scrupuloasæ a sociabilitæflii postcomuniste; un nou flesut social apare pe ruinele societæflii
sovietice disciplinare: multiplicitatea – un produs al democrafliei spontane. La rîndul lor,
ultimele lucræri ale Olgæi Cerniøeva spun mai multe despre noul individ decît despre noua
sociabilitate. Potrivit dipticului ei video Anonyms [Anonimi] din 2004, præbuøirea vechii
societæfli a dat naøtere nu doar unei multitudini spontane, ci øi unui individ autonom, liber
de orice sociabilitate. Nina Kotel încearcæ sæ echilibreze douæ surse, individul øi sociabilitatea. Instalafliile sale video narative (More Happy [Mai fericit], 2004) prezintæ eroi reali
a cæror existenflæ individualæ este inseratæ în istorie. Individul nu mai este singur în timp,
iar noua sociabilitate nu mai e lipsitæ de precedent: realitatea scapæ de traumatismul ei
atunci cînd geneza istoricæ øi rædæcinile ei devin evidente.
Poziflia criticæ vs. conformismul neoliberal
Realitatea postcomunistæ a anilor ’90 a fost perioada unui conformism forflat: haosul politic
øi dezintegrarea socialæ nu au permis un discurs critic. Realitatea nu avea nimic stabil øi
bine definit care sæ poatæ constitui subiectul analizei critice øi a confruntærii. Intelectualitatea
a acceptat capitalismul de tip mafiot ca pe un adaos la øansele de succes personal, noua
særæcie – ca pe un adaos la libertatea de a crea øi de a cælætori, gloria cinismului ca pe
o eliberare de moralitatea ideologicæ. Orice poziflie criticæ era ignoratæ prin atribuirea
ei nostalgiei comuniste.
Cristalizarea discursului critic a fost complicatæ de faptul cæ, dupæ sfîrøitul ideologiei, în
societatea postcomunistæ nu mai existau nici politicul, nici esteticul. Politicul luase forma
spectacolului øi a bufoneriei, iar esteticul – forma activismului social. Fiind blocatæ în constanta luptæ pentru supraviefluire, societatea artisticæ era departe de a critica piafla sau

Dmitry Vilensky
Negation of Negation, three chanel video installation, 2004
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Nina Kotel
More Happy, video installation, 2004

strælucirea lumii media, ceva tipic pentru lumea artisticæ occidentalæ. Pentru artiøtii ruøi,
asta depæøea limitele experienflei lor efective øi pærea a fi un fapt la fel de rezonabil ca
orice altæ caracteristicæ a stærii normale de lucruri.
Repunerea în drepturi a autonomiei artei e un semn al revenirii claritæflii politice conferite societæflii de regimul postsovietic acum stabilizat. Ca urmare, esteticul øi politicul
sînt împærflite în douæ entitæfli autosuficiente. În acelaøi timp, piafla øi industria mass-media
îl pun pe artist în fafla unei grele alegeri. Pentru mulfli, autonomia artei a fost acceptatæ
ca o posibilitate de a exista din punct de vedere profesional în artæ; totuøi, nefiind obiønuifli
cu aprecierea criticæ a pieflei, ei au pærut nepregætifli pentru un profesionalism deplin.
Mulfli dintre eroii anilor ’90 s-au dedicat unor producflii nechibzuite. Altora, pe de altæ
parte, autonomia artei le-a oferit øansa de a atribui artei øi propriei persoane o poziflie
criticæ programatæ. La rîndul sæu, Anatolii Osmolovski înflelege autonomia artei în
tradiflia teoriei critice de stînga a lui Theodor Adorno.
În practica sa artisticæ, Osmolovski s-a îndreptat spre cæutarea noului limbaj artistic, capabil sæ conflinæ implicit critica propriilor fundamente. Obiectele lui Osmolovski sînt construite pe baza echivocului semantic: ele nu se încadreazæ în sistemul codurilor vizuale
stabile øi al definifliilor obiectului artistic. Scopul lor este de a scoate percepflia spectatorului din consumul de rutinæ al unui produs artistic øi de a prezenta, potrivit termenului
preferat al artiøtilor ultimului deceniu, „deøeuri“ [waste object]. Din punct de vedere politic,
aceste lucræri sînt un reproø estetic la adresa acelor artiøti, în majoritate colegi de-ai sæi
din epoca trecutæ, a cæror operæ, din perspectiva pieflei, constæ în crearea unor produse clare din punct de vedere semantic øi confortabile din punct de vedere vizual.
Totuøi, pozifliile critice nu duc la deconstrucflia doar a limbajului; în lucrærile unor artiøti,
ea este evidentæ atît în tematica operei lor, cît øi în subiectul abordat. Astfel, Kerim
Raguimov insistæ asupra tradifliilor realismului critic: critica nu se referæ doar la cum sæ
descrii, ci øi la ce sæ descrii. Seria sa Roadoff recreeazæ maøini de teren occidentale înglodate în noroiul rusesc. E o monumentalæ metaforæ antiglobalistæ despre eøecul reformelor
neoliberale.
O poziflie criticæ în ziua de azi înseamnæ øi o expunere a unei percepflii diferite asupra
vieflii. Ideologia postcomunistæ a anilor ’90 a produs un subiect euforic, mediatizat, care
a acceptat cursa consumismului, susflinînd cæ aceastæ stare de fapt n-are alternativæ.
Acceptînd lipsa unei replici alternative la situaflia actualæ, Dmitri Gutov expune un alt tip
de percepflie asupra lumii; euforiei conformiste el îi opune melancolia nonconformistæ.
Lucrarea sa video din 2002, From Flat to Flat [Din casæ-n casæ] vorbeøte despre durerea stoicæ, næscutæ din necesitatea filosoficæ de a accepta viafla în imperfecfliunea ei.
Poziflia criticæ e totuøi øi o strategie a acfliunii reale. Diviziunea dintre politic øi estetic nu
eliminæ perspectiva activismului artistic. Cea mai importantæ deosebire faflæ de anii ’90
este faptul cæ artiøtii de azi nu amestecæ acfliunile estetice cu cele politice: ei pun în mod
conøtient mecanismele artei autonome în serviciul miøcærilor politice apropiate. Ultima
lucrare video a lui Dmitri Gutov, Lifshitz Institute, a fost înfleleasæ ca lecflie politicæ øi propagandæ în favoarea strælucitului nonconformist Mihail Liføifl, marxist sovietic øi filosof; în
acelaøi timp, ultima lucrare video a lui Dmitri Vilenski, intitulatæ Negation of Negation
[Negarea negafliei], e dedicatæ unui alt strælucitor nonconformist, un critic violent al capitalismului globalizat, Toni Negri. Era carnavalurilor politice s-a încheiat, iar individul postcomunist începe sæ-øi recunoascæ interesele. Potrivit unui alt idol al intelighenfliei radicale,
Slavoj Žižek, „revoluflia bate la uøæ“.
Istorie vs. „prezentul etern“
Perioada anilor ’90 s-a simflit extrasæ din istorie. Ea se situeazæ dupæ [cei] „øaptezeci de
ani în gaura neagræ“ a comunismului øi orice punct de observaflie era scufundat în haosul prezentului. Aceastæ epocæ s-a recunoscut în timpul nemiøcat, în „prezentul etern“.
Noul deceniu percepe inevitabil anii ’90 ca trecut øi, în consecinflæ, se confruntæ cu problema construirii pe linia succesiunii istorice.
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Thus, the program of art autonomy in new Russia is not only a return
to the ideals of European leftist thought and market enthusiasm but also
search for the future sacral Empire.
Realism versus Reality Privatization
Reconstruction of art autonomy does not mean that it turned its back
to the reality. On the contrary, as art refused to dissolve in life, then
it finally obtained the ability to glance at it separately. The new decade is
an epoch of the “return to optics”, an epoch of the “new realism”.
Indeed, at the beginning of the new decade several artists of various generations, Sergey Bratkov, Dmitry Gutov, Dmitry Vilensky, Olga
Chernisheva, Nina Kotel, Georgy Pervov, rediscovered obvious but impossible before art truth – external reality exists over the borders of egocentric authors’ worlds and it may become the fact of art. During the
catastrophic and heroic 90-s, reality was perceived as something empty
and borderless; it was a scene of realization of bright and aggressive projects. An individual was not watching reality: he conquered, privatized and
created it. Political adventurers created a new state, oligarchs – new
economy, mediocrity – new society, artists – new community and new
public. The appropriation of empty and borderless reality was heroic
and was entailed by affects and transgression. Consequently, the poetics
of new realism recognizes itself in the features of passionless documentary, which opposed to the 90-s with passionless.
However, what did the artists see in reality? Their view is turned to banal
and obvious facts, it does not hurry with generalization, it adjusts to the
new social space. It is new because artists became disaccustomed to
understanding and creating it; it is new because it was time when new
changes started to happen, states were mixed, social tissue was reshaped. Consequently, today’s sociality appears to be floating and non-formed: it contrasts to the stable and hierarchy built social world represented
in total installations by Ilya Kabakov. Nevertheless, even being non-formed, this sociality is not chaotic (chaos was left in the past, in the 90-s):
the artist reveals internal structure and basic points.
In Dmitry Vilensky video works done at the beginning of a new decade,
Ein Mark, Lenin, Power of Music, Contact etc. shows the scrupulous
reconstruction of post-communist sociality: new social tissue appears on
the remnants of the Soviet disciplinary society, multiplicity, a product of
spontaneous democracy. In its own turn, the latest works by Olga
Chernisheva narrates more about a new individual than new sociality.
According to her video diptych Anonyms, 2004, the breakdown of
the old society gave a birth not only to spontaneous multitude, but also
to an autonomous individual free from any sociality. Nina Kotel tries to
balance two origins, an individual and sociality. Her narrative video installations (More Happy, 2004) show real heroes whose individual existence
is inserted into the history. An individual is no more lonely in time and
new sociality is not so unprecedented: reality gets rid of its traumatism
when its historic genesis and roots become clear.
Critical Position Versus Neo-liberal Conformism
Post-communismt reality of the 90-s was the time of forced conformism:
political chaos and social decay left not space for critical discourse.
Reality has nothing stable and defined that could be the subject of critical
analyses and confrontation. Thinking class accepted gangster capitalism
as an addition to the chance for private success, new poverty – as an addition to the freedom to create and to travel, the glory of cynicism as
the liberation of ideological moralism. Any critical position ignored by
attributing it to communist nostalgia.
The crystallization of critical discourse was complicated by the fact that
after the end of ideology in the post-communist society there existed neither politics nor aesthetics. Politics got a form of a spectacle and buffooneries and aesthetic – a form of social activism. Being immersed into
the condition of constant survival, the artistic society was far from criticizing the market or medial glamour that is typical for the Western art
world. For the Russian artists that was over the limits of their real experience and seemed to be reasonable as any quality of normal state
of things.
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The restoration of rights of art autonomy is a symptom of the return
of political distinctness given to the society by the stabilized post-Soviet
regime. As a result, aesthetics and politics are divided into self-sufficient
fortunes. At the same time, the market and mass-media industry put
an artist in front of a real choice. For many people art autonomy was
accepted as a possibility to exist professionally in art; however, not being
used to the critical appreciation of the market, they appeared not to be
ready for profound professionalism. Many heroes of the 90-s devoted
themselves to thoughtless production. However, for others, art autonomy
gave a chance to impart art and oneself a scheduled critical position.
Consequently, Anatoly Osmolovsky understands art autonomy in the tradition of the left critical theory by Theodore Adorno.
In his art practice Osmolovsky turned to the search of the new art language, able to possess implicitly critics of its own roots. Osmolovsky’s
objects are built upon semantic equivocation: they fall out of the system
of stable a visual codes and definitions of an art object. Their goal is
to eradicate spectators’ perception from the routine consumption of an
art product, and, according to the favorite term of the artist of the latest
decade, to present “a waste object”. These works are politically aesthetical reprove to the artists, who are mostly his colleagues of the past epoch,
whose work in the market perspective comes to the creation of something
semantically obvious and visually comfortable.
However, any critical position does not only motivate deconstruction of
the language; in some artists’ activity it is obvious both in topics of their
work and a subject they depict. Thus, Kerim Raguimov insists upon the
traditions of critical realism: criticism does not mean only how to depict
but also what to depict. His series Roadoff recreates Western off-road
cars sunk in Russian mud. It is a monumental antiglobalist’s metaphor
of the defeat of neo-liberal reforms.

De fapt, problema refacerii coordonatelor istorice a apærut imediat dupæ cæderea comunismului: conceptul de istorie folosit înainte era produsul Ræzboiului Rece. Opoziflia
dintre tradiflia modernistæ øi aøa-numitul realism socialist, împærflirea artei ruso-sovietice în artæ oficialæ øi artæ neoficialæ, aceste ideologeme øi altele øi-au pierdut la raison d’être
o datæ cu sfîrøitul Uniunii Sovietice.
Situaflia prezentæ, depæøind confuzia intelectualæ a anilor ’90, priveøte trecutul din punctul de vedere al noii perspective postideologice. Devine evident cæ moøtenirea avangardei ruse revoluflionare a trecut în conceptualismul moscovit; Kabakov, Bulatov øi
Monastirski au respins acest lucru. Oricum, Kabakov øi Bulatov se recunosc mai degrabæ
în arta propriilor contemporani, maeøtrii aøa-numitei arte oficiale, Geli Korjev øi Victor
Popkov, decît în arta conceptualæ internaflionalæ a colegilor lor, Joseph Kosuth øi Art&
Language.
Arta noului deceniu propune o nouæ înflelegere a modernismului. Dacæ noul formalism
al lui Osmolovski reînvie avangarda rusæ clasicæ, expulzatæ timp de multe decenii din cadrul
artei ruse de cætre Kabakov øi Bulatov, realismul documentar al lui Vilenski, Gutov øi
Cerniøeva reconstituie actualitatea realiøtilor sovietici ai anilor ’60, respinsæ de întreaga
artæ alternativæ a epocii sovietice. Acest lucru e normal, dat fiind cæ noile coordonate
nu pot exista niciodatæ doar în prezent; ele se concentreazæ asupra viitorului øi, simultan, asupra trecutului.
Traducere de Alex Moldovan
Note:
1. Vezi Viktor Misiano „Passions pour l’histoire. L’art russe, 1980–1995“, in: Face à l’histoire. 1933–1996 (Catalogue).
Centre G. Pompidou, Paris, Flammarion, 1997.
2. Vezi Alexander Brener „Konez optiki“, in: Moscow Art Magazine, 1996, #8, pp. 46–48.
3. Vezi Anatoli Osmolovski, „90-s – Art Is Simple As Mooing“, in: „Vladimir Dubossarski & Alexander Vinogradov“ (catalog), Moscova, LiniaGrafic, 1999.
4. Vezi „Format konservatizma: etaloni i universalii“, in: Moscow Art magazine, 2004, #54, pp. 77–80.

A critical position today is also a presentation of different life perception.
Post-communist ideology of the 90-s produced a euphoric, medialized
subject who accepted that the consumer’s race in the present order of
things has no alternative. Accepting the lack of alternative in the present
order of things, Dmitry Gutov presents another type of the world perception; he opposes non-conformist melancholy to conformist euphoria.
His video From Flat to Flat, 2002 is about a stoic pain, born by the philosophic necessity to accept life in its imperfection.
However, taking a critical position is also a strategy of real action. Division
of the political and the aesthetic does not close a perspective of art activism. The main difference with the 90-s is in the fact that today’s artists
do not mix aesthetic and political actions: consciously they lend autonomous art devices for the service of close political movements. The latest
video work by Dmitry Gutov Lifshitz Institute was understood as political
didactics and propaganda of the bright non-conformist, Soviet Marxist
and philosopher Mikhail Lifshitz; at the same time, Dmitry Vilensky’s latest video work, titled Negation of Negation is dedicated to another
bright non-conformist, violent critics of globalized capitalism, Toni Negri.
The epoch of political carnivals has finished and post-communist individual is starting to recognize his interests. According to another idol of radical intelligentsia, Slavoj Žižek, “revolution is at the gates”.
History versus “Eternal Present”
The age of the 90-s is felt to be extracted from history. They had “seventy
years of a dark hole” of communism and perspective was immersed into
the chaos of the present. This epoch recognized itself in the still time,
in “eternal present”. New decade unavoidably perceives the 90-s as the
past and, consequently, meets the problem of building in the line of historic succession.
In fact, the problem of rejuvenation of historic coordinates rose immediately after the end of communism: the concept of history that was used
before was the product of the Cold War. Opposition between modernist
tradition and the so-called socialist realism, division of the Russian-Soviet
art into official and unofficial one, these and other ideologems lost their
raison d’être together with the end of the Soviet Union.
The actual situation, having overcome intellectual confusion of the 90-s, is
looking at the past from the point of new post-ideological perspective.
It becomes obvious that Moscow conceptualism inherited Russian revolutionary vanguard; Kabakov, Bulatov and Monastirsky rejected that fact.
However, Kabakov and Bulatov sooner recognize themselves in the art of
their contemporaries, masters of so called official art, Gely Korzhev and
Victor Popkov, than in the international conceptual art of their teammates, Joseph Kosuth and Art&Language.
Art of the new decade puts forward a new understanding of modernism.
In case Osmolovsky’s new formalism gives life to classical Russian vanguard, expelled from the view of the Russian art by Kabakov and Bulatov
for many decades, then documentary realism of Vilensky, Gutov and
Chernisheva reconstructs actuality of Soviet realists of the 60-s, rejected
by the whole alternative art of the Soviet epoch. This is natural as the new
coordinates can never exist only in the present. They are focused on the
future and, simultaneously, on the past.

Notes:
1. See Viktor Misiano, “Passions pour l’histoire. L’art russe, 1980–1995”, in
Face à l’histoire. 1933–1996 (Catalogue). Centre G. Pompidou, Paris,
Flammarion, 1997.
Victor Alimpiev and Sergey Vishnevsky
The rock music, video, 7’10”, 2003

2. See Alexander Brener, “Konez optiki”, in Moscow Art Magazine,
1996, #8, pp. 46–48.
3. See Anatoly Osmolovsky, “90-s – Art Is Simple As Mooing”, 1999,
in “Vladimir Dubossarsky & Alexander Vinogradov” (catalogue),
Moscow, LiniaGrafic, 1999.
4. See “Format konservatizma: etaloni i universalii”, in Moscow Art
Magazine, #54, 2004, pp. 77–80.
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Færæ ROMÂNIA
Mi-am tatuat ROMANIA pe umær în 1993 în cadrul Primului Festival Internaflional de Performance Zona Europa de Est Timiøoara. Procedeul a costat
o bere pe care am bæut-o cu tînærul rocker care m-a tatuat artizanal cu patru ace øi-o cælimaræ de cernealæ. Operaflia a durat vreo 20 de minute øi a
fost pentru public extrem de plictisitoare. Ani buni dupæ aceea am fost întrebat dacæ tatuarea a fost realæ. Timp de 10 ani am arætat aceastæ lucrare de
multe ori ca pe o sculpturæ intimæ øi semisecretæ.
În 2002 am fost invitat sæ particip la a 4-a ediflie a festivalului Zona de Est. Participarea mea a fost o promisune scrisæ cæ atunci cînd gæsesc mijloace
financiare o sæ-mi scot tatuajul. Promisiunea era adresatæ curatorului Ileana Pintilie øi implicit publicului timiøorean.
Spre surpriza mea øi în contra tradifliei româneøti, m-am flinut de cuvînt.
În 2003, cu ocazia expozifliei In der Schluchten des Balkans (curator René Block), adicæ la 10 ani de la facere, am hotærît sæ scot tatuajul. Tot ca o
performanflæ. Procedeul a costat vreo 2000 de euro cu tot cu trei voiaje la Kassel øi a durat vreo 3 luni, cæ musai trebuia sæ las cîteva sæptæmîni între
tratamentele cu laser sæ se vindece pielea. Tehnica este extrem de sofisticatæ øi aparatura incredibil de scumpæ. Fiecare punct de cernealæ este
bombardat cu laser øi spart în mii de fragmente. Pe urmæ niøte molecule deøtepte caræ fragmentele pe ici, pe colo, peste tot prin piele. Cicæ o mare
parte la subsuoaræ.
Cu alte cuvinte, ROMANIA n-a dispærut de pe corpul meu, ci doar s-a dispersat în aøa fel încît nu se mai vede.
Recunoøtinfla mea se îndreaptæ cætre:
leana Pintilie (curatorul Festivalului Zona), Sorin Vreme (care mi-a gæsit omul cu pricina la acea oræ, studentul Aurelian Scorobete – mersi, bætrîne! a
fost un tatuaj meseriaø) pentru facere øi lui Marius Babias, René Block, dr. Michael Krakovwski, Birgit Eusterschulte (care a gæsit doctorul øi a aøteptat
cu mine în sala de aøteptare la prima sesiune laser) pentru desfacere.
De asemenea, sînt recunoscætor lui Kristine Stiles pentru atenflia constantæ arætatæ acestei lucræri øi în general carierei mele, revistei Idea cæ publicæ
chestia asta øi Liei Perjovschi, care m-a susflinut în permanenflæ, chiar øi atunci cînd nici eu nu mai credeam cæ se poate.

Dan Perjovschi: “Romania”
1993/2003
Without ROMANIA
I had ROMANIA tattooed on my shoulder in 1993 for the First International Festival of Performance “Zone East Europe”, Timiøoara (curator Ileana Pintilie). The procedure cost me a
beer, which I shared with the young rocker who tattooed me like a handicraft, with four needles and an ink pot. The operation lasted about 20 minutes and it was extremely boring
for the public. Years after that I was asked if the tattooing was real. For 10 years I’ve been showing this work many times as an intimate and semi-secret sculpture.
In 2002 I was invited to take part in the 4th edition of Zona Festival. My participation consisted in a written promise that I would remove the tattoo when I found the financial means.
The promise was addressed to the curator, Ileana Pintilie and implicitly to the public in Timiøoara.
To my own surprise and against the tradition, I have managed to keep my promise. In 2003, on the occasion of the exhibition In der Schluchten des Balkans (curator René Block), that
is 10 years from its being made, I decided to remove the tattoo. Still as a performance. The procedure cost around 2,000 euro, including my three journeys to Kassel and lasted
approximately 3 months, as I needed to let pass a few weeks between the laser treatments, so that the skin could heal. The technique is extremely sophisticated and the equipment
incredibly expensive. Every dot of ink is fired by the laser and broke into thousands of fragments. Then some smart molecules carry those fragments everywhere under the skin. They
say that a lot of them go under one’s arm.
In other words, ROMANIA didn’t disappear from my body, it only spread itself so as it is no longer visible. With absolute precision.
My gratitude goes to:
leana Pintilie (curator of East Europe Zone, Timiøoara International Festival of Performance Art) , Sorin Vreme (who found the respective man) and at that time the student Aurelian
Scorobete (thank you old man, it was a cool tattoo) for the making, and to Marius Babias, René Block, Dr. Michael Krakovwski, Birgit Eusterschulte (who found the doctor and waited
with me in the waiting room at the first laser session) for the un-making.
I am also grateful to Kristine Stiles for the constant attention she has shown for this work and generally for my career, to the Idea magazine for publishing this thing and to Lia Perjovschi,
who supported me unceasingly, even when not even I believed it was possible.

Translated by Raluca Voinea
DAN PERJOVSCHI was born in 1961 in Sibiu, Romania. He lives and works in Bucharest.
Personal exhibitions: Franklin Furnace New York, IDID Projects London, 48th Venice Biennial Romanian Pavilion, Brukenthal Museum Sibiu, Protokoll Studio Cluj, Grreogor Podnar
Gallery Ljubljana and in 2005 Ludwig Museum Köln. He participate at group shows such as Beyond Belief Chicago Museum of Contemporary Art 1995, Manifesta 2, Luxembourg 1998,
Voilà! Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 2000, First Göteborg Biennial 2001, Open City – Models for Use Kokerei Zollverein | Zeitgenössische Kunst und Kritik, Essen, and
Undesire, Apexart, New York in 2003 Media Biennial Seul, Communaute Institut d’Art Contemporain Villeurbanne 2004, and in 2005 New Europe at Generali Foundation Wien. He is
recipient of Henkel CEE Drawing Prize 2002 and George Maciunas Prize 2004.
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Artæ øi activism politic
Relaflia dintre esteticæ øi politicæ: trecut øi prezent

Marius Babias

1. Arta în spafliul public øi public art
Tema articolului de faflæ este relaflia dintre artæ, identificatæ cu arta în spafliul public, teoria spafliului urban øi reprezentærile politice. Doresc sæ discut pe baza practicilor din trecut øi din prezent ale situaflionismului, ale Spassguerilla
[Gherila Veselæ], ale gherilei urbane, ale aøa-numitului „terorism internaflional“ øi ale amocului, fenomene ale
urbanului care ar putea clarifica întrepætrunderea dintre esteticæ øi politicæ. Obiectul de studiu al acestei relaflii
este project-art, care a dobîndit începînd cu jumætatea anilor ’90 o poziflie dominantæ în discursul artei, pe motivul
cæ prelucreazæ øi apropie douæ domenii diferite.
Simplificînd, s-ar putea afirma cæ arta în spafliul public a contribuit activ la construirea ideologiei dominante, lucru
vizibil mai ales în fostele flæri socialiste ale Europei de Est. Sculpturi, monumente, mausolee pot fi cuprinse în
conceptul de reprezentæri politice, iar o analizæ a lor poate revela modul în care fac parte din sistemele de putere øi subordonare. Dacæ în anii ’80 nevoia de polarizare în societate gæsise în sculptura exterioaræ (mai mult
sau mai puflin autonomæ øi de obicei neinteligibilæ) un fetiø, prin care furia, refuzul øi multitudinea de imagini puteau
sæ se exprime în locul oamenilor øi sæ îi imite (un exemplu de bazæ pentru o astfel de nevoie democraticæ de
polarizare este proiectul Bulevardul Sculpturilor, din 1987, în Berlin), grija anilor ’90 a fost aceea de a transforma conflictele politice øi sociale în obiectul unei arte a spafliului public, de a desfiinfla sculptura exterioaræ øi de a
o înlocui cu project-art. Un proiect are un scop, se desfæøoaræ sub formæ de proces øi este compus din diferite
comunicæri øi situaflii. Exemple de bazæ pentru public art sînt proiectele-expoziflii „Culture in Action“ Chicago,
1992, øi „weitergehen“ [a merge mai departe], Hamburg, 1997.
Ce este însæ specific pentru public art-ul anilor ’90? Public art a acflionat cu conøtiinfla unei crize sociale continue. Independenfla în deschiderea autonomæ a operei øi capacitatea de a intra în roluri, medii øi genuri paralele, ca øi transformarea artistului în producætor de culturæ, sînt un semn al public art. Proiectele public art nu se
mai încadrau în cercul „artei în spafliul public“; public art sau project-art øi-a însuøit zone sociale/politice/mediale øi nu mai poate fi fixatæ sculptural sau topografic. Oricum, project-art a fost øi este într-un permanent pericol
de a pune în scenæ realitatea. Reflinerile faflæ de anumite proiecte artistice pot fi înflelese ca moment constitutiv
al producerii, pe de o parte. Pe de altæ parte însæ, practica intervenflionistæ a artei se expune pericolului de a ascunde greøeli ale politicii sociale øi, de asemenea, de a încetæfleni ulterior în artæ un stil comercial. Din aceastæ
problematicæ, project art a tras cîteva concluzii: sæ nu reprezinte o imagine a unui spafliu public total – ceea ce
a constituit greøeala autointitulatelor avangarde pînæ tîrziu în anii ’70 –, ci sæ se orienteze spre descentralizare,
interconectare øi cristalizare în spaflii publice parfliale.
Douæ dintre domeniile de interes ale project-art sînt dezvoltarea oraøelor/urbanismul øi internet/cultura net-ului.
Mai ales utopia net-ului ca spafliu liber de constrîngeri a intrat într-o crizæ, care se poate constata prin disoluflia
newsgroup-urilor øi dispariflia treptatæ a temelor politice în afara acelor internet-news autoreferenfliale, færæ sæ mai
vorbim de privatizarea informafliei øi transformarea cunoaøterii în bun comercial.
Cea de-a doua temæ a project-art a fost critica funcfliei de servitoare a artei în spafliul urban ocupat de cætre economie
øi politicæ. Cu referire la arhitectul urban Henri Lefebvre (La révolution de la ville, 1972) øi la miøcarea ocupærii
caselor de la sfîrøitul anilor ’70 pînæ la mijlocul anilor ’80 øi în unele proiecte din anii ’90 sînt criticate ierarhiile
politice ale „societæflii urbanizate“ øi se încearcæ ocuparea unor noi spaflii de acfliune. Revoluflia, aøa a cerut Lefebvre,
trebuie sæ porneascæ din locuinfla fiecæruia.
Timpul petrecæreflilor din grupul Spassguerilla (grup anonim de artiøti activiøti din anii ’70 în Germania) øi al DepriKreativen [Creatorii Depresivi] din scena ocupærii caselor din anii ’80 s-a sfîrøit definitiv acum. Pentru a aræta
mecanismul prin care politica se afla la baza acestor activitæfli „activiste“ øi artistice de la sfîrøitul anilor 1960 pînæ
la începutul anilor 1980 øi cum au fost acestea înglobate în ideologia neoliberalæ a creativitæflii, aø dori sæ dau
cîteva exemple.
MARIUS BABIAS a studiat literatura øi øtiinflele politice la Freie Universität din Berlin. Este autorul cærflilor Herbstnacht [Noapte de toamnæ] (1990),
Ich war dabei, als… [Eram acolo, cînd...] (2001) øi Ware Subjektivität [Subiectivitatea-marfæ] (2002), în curs de apariflie la IDEA Cluj.
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2. Situaflionism øi Spassguerilla
În 1967, Kommune 1 a lansat în Berlin un fluturaø cu titlul „Cînd vor arde centrele comerciale din Berlin?“, care
punea în legæturæ un incendiu întîmplætor de proporflii într-un megastore din Bruxelles cu Ræzboiul din Vietnam
øi cu situaflia socialæ din Germania: „amicii noøtri belgieni au gæsit în sfîrøit modul de a face populaflia sæ participe la
distracflia din Vietnam: aprinzi un megastore, trei sute de cetæfleni sætui pæræsesc viafla lor deosebit de interesantæ
øi Bruxelles devine Hanoi“. Fluturaøul îndemna indirect la incendiere („aprindefli discret o fligaræ în cabina de schimb
din raionul de textile din Kadewe, Hertie, Bilka sau Neckermann“) øi se termina cu „burn, ware-house, burn!“.
Autorii prezumafli ai fluturaøului, Rainer Langhans øi Fritz Teufel, au fost aduøi în fafla instanflei. Procurorul a cerut
12 luni de închisoare pentru instigare la incendiere. În loc sæ se apere sau sæ dea explicaflii, acuzaflii au transformat sala de judecatæ într-o scenæ øi s-au comportat ca într-o piesæ de teatru absurdæ în timpul dezbaterilor.
Judecætorul întreabæ: „Care sînt obiectivele Comunei? Aø dori sæ øtiu cum e la dumneavoastræ acolo“. – La care
Teufel ræspunde: „Venifli o datæ pe la noi. E mai greu de explicat aøa“. La finele dezbaterilor, procurorul a cerut
o expertizæ psihiatricæ a acuzaflilor, la care avocatul Horst Mahler s-a opus. Dar în acelaøi timp, asistentul lui Mahler
a aøezat un geamantan negru pe masa apærærii, ca øi cum expertiza tocmai ar fi fost gata. Judecætor: „Al cui e
geamantanul?“ – Mahler: „Al meu“ – Judecætor: „Øi ce se aflæ în el?“ – Mahler: „Nu sînt bombe“ – Judecætor:
„Atunci ce este?“ – Mahler: „Literaturæ suprarealistæ“. Judecætorul a decis ca sala sæ fie evacuatæ în urma rîsetelor
øi aplauzelor publicului. Acuzafliile împotriva lui Langhans øi Teufel au fost retrase.
Fondul estetic al acestei înscenæri politice în sala de judecatæ, care a marcat momentul naøterii Spassguerilla, nu
este ideea vieflii ca operæ de artæ, aøa cum a fost modelatæ de avangarde, ci mecanica înstræinærii situafliilor (mecanica lui „ca øi cum“), ideea situaflioniøtilor. Langhans øi Teufel nu au schimbat rolurile cu judecætorul; ei s-au comportat mai degrabæ ca øi cum s-ar afla în poziflia pe care o are judecætorul. În timpul audierii lor de cætre judecætor
au respectat un model de acte de vorbire, „de la egal la egal“; acuzaflii s-au transformat în actori politici, raportul de autoritate dintre judecætor, acuzatori øi acuzafli s-a destræmat performativ, iar întreaga situaflie a pærut comicæ
øi absurdæ.
În raport cu rigorismul estetic al situaflioniøtilor, acfliunile Spassguerilla apar ca un remake plat. „Avem mai întîi în
vedere faptul cæ lumea trebuie schimbatæ“, aøa începe „Raport despre construcflia situafliilor“ (1957) de Guy Debord.
În fafla alegerii între falsificarea existenflei din capitalism øi modul de viaflæ mic-burghez al stalinismului, situaflioniøtii au propus a treia cale, „urbanismul unitar“, un nou concept pentru crearea unui mediu de viaflæ dinamic.
În cele douæsprezece ediflii ale ziarului L’internationale situationniste, aceøtia au analizat relafliile sociale existente,
au criticat ocultismul suprarealiøtilor øi au salutat greva generalæ din mai ’68 din Franfla.
Ideile practice øi surprinzætor de clar formulate ale situaflioniøtilor au influenflat activitæflile artistice din Germania
în anii 1970 (Spassguerilla), dar nu au dus la o nouæ orientare esteticæ nici în punctul de maximæ importanflæ a
miøcærii ocupærii caselor øi nici dupæ burnout-ul socialismului. Un motiv pentru slaba receptare se aflæ în codul
grupurilor, al situaflioniøtilor. Ziarul Internaflionala situaflionistæ a avut 70 de membri, 45 de eliminæri de membri
(între alflii, Armando, Dieter Kunzelmann øi Hans Platschek), 19 renunflæri (Asger Jorn între alflii) øi douæ separæri. Neînflelegerile personale au blocat dorita agitare a opiniei publice.
Evenimentele din mai ’68 din Franfla, cînd miøcarea studenflilor øi cea a muncitorilor s-au aliat pentru scurt timp,
trec drept cea mai importantæ revoltæ anticapitalistæ de dupæ ræzboi. Mai ’68 a arætat cæ teoria øi practica revoluflionaræ nu pot fi reluate pur øi simplu de acolo de unde au fost întrerupte, în anii ’20, ci cæ fiecare perioadæ
trebuie sæ producæ propriile forme de protest. În Mai ’68, Gherila Veselæ s-a întors într-un mod nedogmatic la
ideea marxistæ a revolufliei sociale. Capitalismul a fost criticat pentru prima datæ cu umor øi accente comice dintr-un punct de vedere individual. Idealul lui Mai ’68 era omul radical, cu umor, ironic øi subversiv. Teoria øi practica au mers mînæ în mînæ, în contrast cu cultura protestului din anii ’80.
Practicile adoptate de cultura protestelor din anii 1980 de la situaflioniøti se deosebesc de conceptul simplificat
de „spafliu public contrar“ – un model de practicæ mediaticæ de stînga sau criticæ creat de Oskar Negt / Alexander
Kluge, care se raporteazæ exclusiv la mediile vechi ale comunicærii one-to-many øi care a reapærut la începutul
anilor 1990 prin activitæfli în mediul practicii artistice repolitizate øi al net-activism-ului; situaflioniøtii au inspirat
Spassguerilla øi metoda acesteia de „înstræinare a situafliilor“ adaptatæ la realitæflile germane. În fapt o neînflelegere
productivæ, cæci situaflioniøtii dezvoltaseræ un model complet în trei faze al formelor culturale tradiflionale, pentru a duce mai departe „lichidarea revoluflionaræ a capitalismului“. Politica înflepæturilor, pentru care nenumæratele
acfliuni ale Spassguerilla stau mærturie, ar fi fost pentru aceøtia prea lipsitæ de curaj.
La episodul din sala de judecatæ mai ræmîne de adæugat cæ, dupæ retragerea sa din viafla publicæ în anii ’70 øi orientarea cætre mitologiile asiatice, Rainer Langhans a dezvoltat o afinitate pentru modul de a percepe lumea al
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naziøtilor, lagærele de concentrare ale acestora devenind pentru maoistul de odinioaræ „cîmpuri spiritualizate,
vibrante“, iar „Hitler, desigur, pentru noi tofli un mare învæflætor“; cofondatorul Rote Armee Fraktion (RAF) [Fracfliunea
Armata Roøie] Horst Mahler, care a fost condamnat în 1971 la 14 ani de închisoare pentru furt calificat øi complicitate la tentativæ de omor, a devenit în 2000 membru al NPD (Nationaldemocratische Partei Deutschlands)
[Partidul Naflional Democrat German] øi încinge spiritele împotriva muncitorilor stræini, a stræinilor din Germania
øi a evreilor; Fritz Teufel, care a criticat în nenumærate apariflii publice caracterul german mult prea autoritar, sa alæturat grupærii Bewegung 2. Juni [Miøcarea 2 Iunie] øi a petrecut 8 ani în închisoare, træieøte azi retras în Berlin
ca o imagine a inadaptærii.
3. Conceptul „Guerilla urbanæ“
Unul din primele programe ale Rote Armee Fraktion (RAF) avea titlul „Gherila urbanæ øi lupta de clasæ“ (1971),
o analizæ a situafliei politice de atunci din RFG øi totodatæ o chemare la lupta armatæ în metropole. Mai întîi este
subliniatæ importanfla miøcærii studenfleøti pentru practica militantæ. Meritul primordial al miøcærii studenfleøti constæ, dupæ RAF, în faptul cæ a adus marxismul din nou în conøtiinflele oamenilor, prin lupte de stradæ, incendieri,
folosirea contra-violenflei etc. Cel de-al doilea merit e faptul cæ au reuøit sæ depæøeascæ desprinderea vechii
stîngi de realitatea socialæ. Pe cînd strategia frontului popular al vechii stîngi punea prefl pe marøuri de Paøti øi pe
alegeri øi era fixat pe sistemul parlamentar, miøcarea studenfleascæ s-a concentrat pe practica politicæ øi a creat
un mediu internaflional pentru lupta revoluflionaræ în metropole.
Ce înseamnæ însæ „gherila urbanæ“, care a fost dezvoltatæ la origini în America Latinæ pentru a lupta împotriva
opresiunii armatei øi polifliei? Poate fi transpusæ gherila urbanæ pur øi simplu la realitæflile din Europa? Citez din
concepflia RAF:
„Gherila urbanæ este o armæ în lupta de clasæ. Gherila urbanæ este lupta armatæ, gherila urbanæ înseamnæ a nu
te læsa demoralizat de violenfla sistemului. Gherila urbanæ are scopul de a demonta dominaflia sistemului,
flintind punctele nevralgice, scoflîndu-le din uz, de a distruge mitul omniprezenflei øi sistemului. Gherila urbanæ
presupune organizarea unui aparat ilegal, adicæ locuinfle, arme, muniflie, maøini, documente. E important ca înainte
de a începe lupta armatæ tofli sæ aibæ experienflæ în politica legalæ. În cazul în care a fi membru în stînga revoluflionaræ
e doar o modæ, e mai bine sæ se alæture doar cei care se pot øi întoarce“.
Ideea de bazæ a gherila urbanæ se bazeazæ pe faptul cæ lupta armatæ în metropole e o luptæ de clasæ øi cæ revoluflionarul mobilizeazæ masele øi le descætuøeazæ. Nu s-a ajuns la o luptæ de clasæ în Germania, dupæ cum øtim.
În decursul anilor ’70 se presupunea încæ existenfla unei legæturi între gherila urbanæ øi lupta de clasæ øi au existat cîteva acfliuni în acest sens, dar RAF, Bewegung 2. Juni sau Revolutionären Zellen [Celulele Revoluflionare]
nu au mai fost interesate de aceasta. În teorie øi practicæ, lupta de clasæ øi-a pierdut importanfla. De asemenea,
simpatizanflii au început sæ renunfle pe mæsuræ ce acfliunile RAF s-au îndreptat tot mai mult împotriva oamenilor.
În final, în opinia publicæ s-a instalat un mod de a privi acfliunile militante ca acfliuni „teroriste“, aceasta însemnînd cæ autointitulaflii revoluflionari au devenit teroriøti – pînæ cînd, mæcinatæ pe dinæuntru, RAF a anunflat propria dizolvare, pentru cæ în RFG nu a putut fi produsæ o situaflie revoluflionaræ.
Organizafliei RAF, fondatæ de Andreas Baader øi Ulrike Meinhof, îi sînt atribuifli 41 de morfli, mai ales oameni importanfli în ierarhia socialæ, bancheri, manageri, politicieni øi diplomafli, chiar dacæ nici un terorist nu a putut fi acuzat
individual de un atare fapt. De asemenea, 22 de teroriøti øi-au pierdut viafla. Ultima victimæ importantæ a RAF
a fost, în aprilie 1991, øeful de atunci al institufliei Treuhand, Detlev Karsten Rohwedder. Un an mai tîrziu, RAF
a declarat cæ nu mai doreøte sæ omoare oameni. În 1998, RAF øi-a anunflat dizolvarea. În prezent, cinci foøti
membri ai RAF se aflæ încæ în închisoare.
Revoluflionarii ordinii sociale øi miøcærile socialiste în metropole au încercat dintotdeauna sæ modifice radical relafliile sociale. Cuvîntul de ordine era lupta de clasæ. Lupta de clasæ øi-a pierdut însæ azi din evidenflæ, deoarece clasa
muncitoare, care ar fi trebuit condusæ spre eliberare, s-a decis mai degrabæ sæ-øi construiascæ locuinfle familiale
øi sæ se distreze în vacanflæ în Mallorca, pe scurt, s-a decis pentru continuarea sistemului de putere øi subordonare.
Din anii ’70 populaflia a început sæ se detaøeze de modul de a gîndi determinist istoria, dupæ care orice muncitor e automat un subiect revoluflionar. Miøcærile feministe, ecologiste, miøcærile pentru drepturile negrilor øi alte
astfel de miøcæri øi-au pretins insistent drepturile politice. Aceste lupte pentru recunoaøtere politicæ øi culturalæ
au pierdut însæ din vedere fundamentele economice ale societæflii ori s-au pus în slujba modernizærii capitaliste,
aøa cum se poate constata cu ascensiunea Verzilor, care au devenit partid de guvernæmînt.
Pentru Adorno, dupæ Auschwitz practica emancipærii e blocatæ pe termen lung. Adorno nu s-a pronunflat împotriva practicii, ci a cerut o reflecflie asupra condifliilor practicii, pentru a pæstra neatinsæ ideea emancipærii faflæ de
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acflionismul orb. Marcuse, Bourdieu, Negri/Hardt consideræ, dimpotrivæ, lupta de clasæ ca motor al istoriei, chiar
dacæ clasele s-au fragmentat øi luptele s-au multiplicat, sub semnul globalizærii. Pe plan global se pune problema dacæ nu cumva fragmentarea claselor øi multiplicarea luptelor au avansat atît de mult încît perspectiva de emancipare a luptei împotriva capitalismului se îngusteazæ, în loc sæ se deschidæ.
Anul 1968 în Franfla poate fi interpretat drept cea mai radicalæ încercare de modificare a ordinii sociale într-o
flaræ capitalistæ dezvoltatæ, care a produs noi forme de lupte de clasæ, øi totuøi a eøuat. Spre deosebire de Franfla
øi Italia, miøcarea ’68 din RFG nu a reuøit sæ producæ o alianflæ între sindicate øi studenfli. Pe cînd declarafliile de
simpatie cu muncitorimea au ræmas doar un exercifliu retoric din partea intelectualilor, sindicatele au înfleles revolta antiautoritaræ a studenflilor ca un atac la adresa politicii lor corporatiste. Nu trebuie supraevaluatæ încercarea,
dar intelectualii de stînga din Franfla de dupæ ræzboi s-au considerat drept aliafli ai miøcærii muncitoreøti. Respectînd
aceastæ tradiflie, Foucault, Bourdieu sau Derrida au participat la luptele sociale ale declasaflilor, emigranflilor øi a
muncitorilor.
4. „Terorismul internaflional“
Cea mai pregnantæ øi înfricoøætoare manifestare militantæ în metropole este aøa-numitul „terorism internaflional“. De la atentatul asupra World Trade Center în New York øi asupra Pentagonului în Washington din 11 septembrie 2001, se vorbeøte mult de „terorismul internaflional“ øi despre „ræzboiul împotriva terorii“ ca replicæ.
Pentru a rememora istoria terorismului, trebuie menflionat cæ acesta a avut o perioadæ de înflorire la sfîrøitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea. Øefi de stat, oameni de afaceri øi regi au fost unul dupæ altul împuøcafli sau aruncafli în aer. Parisul a fost cutremurat în 1892/’93 de teroare. Teroarea a fost atribuitæ anarhiøtilor,
atentatorii erau vechi comunarzi parizieni, care se întorceau plini de uræ, dupæ ani buni de muncæ silnicæ, la viafla
în societate. Miøcarea lor socialæ se destræmase, iar lor le-a ræmas doar o revoltæ individualistæ, aproape nihilistæ,
am putea spune. Teroarea a fost aici ultimul produs al unei miøcæri sociale distruse. Un act de ræzbunare øi de
disperare.
Teroarea are o øansæ doar atunci cînd poate fi instituflionalizatæ, cînd se poate sprijini pe o miøcare socialæ. Gruparea
bascæ ETA øi cea irlandezæ IRA au produs o reflea legalæ foarte întinsæ, separatiøtii din Corsica s-au transformat
într-un gen de mafie øi s-au introdus în circuitul internaflional al banilor. Chiar øi RAF a încercat sæ se instituflionalizeze, ea s-a væzut ca o componentæ a unei lupte de clasæ la scaræ mondialæ, ca un brafl al miøcærilor de eliberare de pe trei continente.
Organizafliile teroriste sînt contrastatale. Ele contestæ monopolul puterii statelor, se impun pe ele însele ca suverane, decid asupra a ceea ce e drept øi nedrept øi doresc sæ supunæ societatea punctului lor de vedere. Situaflia
e diferitæ în statele pe cale de destræmare, aici teroriøtii din Kosovo fiind declarafli brusc o armatæ de partizani,
care mai este øi sprijinitæ în mod paradoxal de comunitatea internaflionalæ. Pentru a ræmîne la exemplul cu Kosovo:
UCK este finanflatæ din banii pe droguri obflinufli de la comunitatea albanezæ care træieøte în Occident øi organizafliile politice dominante în Kosovo care i s-au succedat controleazæ coridoarele de transport al drogurilor din
Asia spre Europa – aceasta este concluzia fundafliei Wissenschaft und Politik, care are funcflie consultativæ pe lîngæ
guvernul german. Organizaflia UNICEF porneøte de la premisa cæ traficul cu 1.200.000 de femei øi copii din
Europa de Est øi Sud-Est, care sînt vîndufli anual în flærile UE pentru prostituflie, se desfæøoaræ tot prin Kosovo,
oarecum sub protecflia UCK.
Pe lîngæ aceasta, existæ øi forma terorismului de stat, a fascismului de exemplu, care transformæ terorismul în formæ
de stat. Cum poate fi înfleleasæ al-Quaida din punctul de vedere al formelor trecute de terorism? În ce schemæ
se potriveøte terorismul islamic? Al-Quaida este o formæ specificæ de terorism de stat. E vorba de o formæ de
exercitare a puterii, preponderent în flæri arabe, de cætre elite care sînt prea slabe, pentru a ræsturna regimul,
dar care dispun de legæturi foarte bune cu deflinætori puterii. Bin Laden este cel mai bun exemplu pentru aceasta, chiar dacæ atacul asupra Twin Towers a avut o motivaflie antisemitæ øi antiamericanæ. Dar, în acelaøi timp, a
fost expresia crizei adînci, paralizante a statelor arabe. Ultimii douæzeci de ani au fost marcafli de înfrîngeri covîrøitoare pentru islamiøti, færæ sæ se schimbe ceva în aceste state. Islamiøtii nu au reuøit sæ ræstoarne puterea algerianæ, nici pe cea egipteanæ, arabæ sauditæ øi mai ales nici pe Saddam Hussein. Al-Quaida a încercat sæ se stabileascæ
în Pakistan, dar armata este în mare parte împotriva sa, iar Afganistanul a fost o ruinæ înaintea conducerii talibane,
care a fost nevoitæ sæ cadæ la înflelegere cu øefii de clanuri.
Ca soluflie, ræmînea un atac provocator la adresa SUA, care trebuiau – dupæ calculele celor care l-au însærcinat
pe Mohammad Atta – sæ reacflioneze la rîndul lor cu un atac asupra unui stat arab, respectiv islamic, ceea ce ar
fi urmat sæ ducæ apoi la o revoltæ a maselor arabe, cu scopul de a ræsturna de pe tron SUA, Israelul øi mai ales
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pe øeicii petrolului øi pe feudali. Acest calcul nu s-a împlinit. Oroarea maøinilor-capcanæ øi a atentatelor sinucigaøe din Irak compenseazæ slæbiciunea de a nu fi putut face SUA sæ se retragæ. Bætaia din închisorile controlate
de americani este, pe de altæ parte, expresia incapacitæflii de a pacifica flara prin alte mijloace.
Ce concluzie se poate trage din aceste caracteristici ale terorii islamice pentru situaflia metropolelor occidentale? Înainte de toate, o autocriticæ relativæ la falsa concluzie cæ teroarea din New York, Madrid, Tel Aviv sau maøinilecapcanæ din Bagdad ar avea ceva cu revolta celor dezamægifli. E posibil ca bin Laden øi ceilalfli sæ fie „dezamægifli“,
dar nu de SUA øi nici de Ariel Sharon, ci în primul rînd de conducætorii propriei flæri, în locul cærora s-ar vedea
cu plæcere pe ei.
5. Amocul
O formæ specificæ de terorism invers este amocul, care nu mai are nimic politic în sine, ci este numai distructiv
øi autodistructiv. Un astfel de raid – amoc – a fæcut Robert Steinhäuser de la un liceu din Erfurt cînd în 2002 a
ucis douæ eleve, o secretaræ, un poliflist øi doisprezece profesori. Apoi s-a împuøcat.
Pentru a înflelege aceastæ faptæ, trebuie descrise locurile sociale în care au crescut tinerii killeri, în acest caz øcoala,
care a devenit un loc de control social. De la øcoli nu mai pornesc impulsuri adresate societæflii în general în probleme de maturitate politicæ øi competenflæ socialæ. Øcolile oferæ o imagine sumbræ: ele au fost transformate în
închisori ale învæflærii, în Alcatrazuri ale performanflei. Øcolile sînt o reproducere exactæ a situafliei societæflii, øi nu
enclave de experimentare a proiectelor de existenflæ. Educarea corpului dupæ principiul producfliei eficiente justin-time de cunoøtinfle utile la viitorul loc de muncæ, dezvoltarea personalitæflii øi emanciparea individului reprezintæ centrul sistemului øcolar øi liceal. Independenfla øi dorinfla sînt pedepsite ca un comportament fals.
Pe un asemenea fundal, violenflele elevilor capætæ o altæ semnificaflie socialæ. A trece cu vederea legætura dintre
violenflæ øi performanflæ øi între individualitate øi control social øi a cæuta motivele amocului doar în sfera personalæ
a fæptaøului e o greøealæ. Izbucnirile contra unui sistem atotputernic care controleazæ øi pedepseøte par programate.
Crescufli într-un darwinism social neoliberal, tinerilor nu le ræmîne decît sæ se celebreze pe sine sau sæ se distrugæ – ambele extreme depæøind dorinfla de a-øi educa øi modela propriul corp dupæ pretenfliile societæflii. Unii îøi
educæ trupul la Love Parade, alflii træiesc sentimentul morflii la ritualul morflii darkwave. Cei doi elevi care au fæcut
un raid – amoc – în Littlelton, cînd în 1999 au coborît dintr-un BMW negru în faflæ la Columbine High School,
cu mæøti de schi pe faflæ øi îmbræcafli în trenchcoats negre, echipafli cu pumpguns, pistoale de 9 mm øi explozibili
fabricafli în regie proprie, øi au împuøcat un profesor øi doisprezece colegi, sînt la fel de puflin niøte monøtri ca Robert
Steinhäuser, numai pentru cæ ascultau Marilyn Manson øi Rammstein øi jucau „Quake“. Crescufli într-un mediu
social øi cultural redefinit începînd cu Ronald Reagan, ei s-au transformat în luptætori singuratici ai întunericului.
6. Încheiere
Care este concluzia care se poate trage din caracteristicile relafliei dintre artæ, teoria urbanului øi politicæ pe baza
practicilor trecuteøi prezente ale situaflionismului, ale Spassguerilla, ale gherilei urbane, ale aøa-numitului „terorism internaflional“ øi ale amocului? Cum aratæ caracteristicile relafliei dintre esteticæ øi politicæ øi caracteristicile
viitoarei viefli în metropole?
Aø dori sæ ræspund la aceastæ întrebare pe modelul Berlinului, cæci în Berlin s-a sedimentat cel mai bine modelul neoliberal al producfliei øi reproducfliei vieflii în metropole.
La sfîrøitul anilor ’70 au fost formulate noi linii directoare pentru cultura tinerilor, în special cele referitoare la relaflia
dintre underground øi politicæ. Punkul, în buna tradiflie a boemei, se definea prin termeni social negativi ca boalæ,
autodistrugere sau moarte. Apærut færæ un program politic explicit (mai mult ca reacflie la încremenirea stîngii),
punkul a avut totuøi un efect politic; în umbra lui se uneau grupurile de bazæ, antifasciøtii øi cercurile de artiøti boemi,
individul fiind într-un fel colectivizat. Miøcarea techno a anilor ’90, care au dat soundtrack-ul reunificærii germane,
a absorbit deplin agenda culturalæ a miøcærii punk øi a aøezat în locul ei un canon estetic al relafliilor dintre semne.
Aceastæ evoluflie poate fi væzutæ într-o legæturæ cauzalæ cu triumful noilor tehnologii øi cu burnout-ul socialismului în Europa de Est.
De la finele anilor ’90 se prefigureazæ din nou forme de rezistenflæ informalæ prin discuflia reaprinsæ pe temele
oraø øi urbanitate. Oricum øi aici existæ pericolul distincfliei. Berlin, paradisul tinerilor hip, a produs un întreg arsenal de practici culturale øi expresii de capital simbolic, care promite „actorilor“ recunoaøtere, prestigiu, dominanflæ în discurs. Cæ e vorba de subversiune, disidenflæ, supraafirmare sau recontextualizare, tehnicile subculturalului
nu mai au ca scop o schimbare a practicii, ci producerea unei valori adæugate simbolice. În noul Berlin, laborator de design al personalitæflii, au apærut o serie de tehnologii aplicabile pe propria persoanæ pentru producerea
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autenticului. La fiecare colfl de stradæ øi unghi al subscenelor se aflæ o multitudine de containere de subiectivitate, în care cei implicafli, hipsteri øi imitatori de hipsteri, se pot încorpora pentru a-øi satisface nevoia de distincflie.
Atraøi de viafla ieftinæ din Berlin, mai ales tinerii englezi adoptæ stilul de viaflæ al Krauts-ilor. Sandale Birkenstock
øi Parkas de armatæ trec drept accesorii Must-Have ale scenei hipster londoneze. Tunsura germanæ Vokuhila (accent
scurt la început, lung la sfîrøit), extravaganflæ celebræ, semnificæ în Londra a fi în pas cu moda. Band-uri ca Franz
Ferdinand cocheteazæ cu sound-ul limbii germane, iar presa de calitate anglo-americanæ foloseøte din ce în ce
mai multe germanisme („Schadenfreude“, „Gestalt“, „Ersatz“, „verboten“, „gemütlich“, „Angst“).
Numai atunci cînd va domina revolta pe planul p (privat), scria filosoful urbanist Henri Lefèbvre în 1972, oraøul
va putea deveni subiectul locuitorilor. O disputæ cu urbanitatea care are ca scop distincflia duce la o încremenire
a urbanului. Metropola adeværatæ nu e compusæ din zgîrie-nori, stræzi cu magazine, galerii, cluburi øi boutiqueuri trendy, ci din acfliuni sociale; aceasta este sinonimæ cu pæræsirea casei øi promite o viaflæ palpitantæ pe fugæ –
în fafla Burg-urilor de beton, înalte faruri culturale, în fafla generatorilor de hipness øi de identitate. Corpurile noastre intræ în coliziune atunci cu alte corpuri, întîlnesc situaflii sociale, le modificæ øi sînt modificate de acestea.
Traducere de Mihai Codoban

Note despre Muzeu
Vasile Ernu

În loc de introducere
Paradoxal, în ciuda faptului cæ în aceastæ perioadæ se deschide în spafliul românesc cel mai important muzeu din
ultimii ani – Muzeul Naflional de Artæ Contemporanæ –, discufliile asupra acestui eveniment lipsesc cu desævîrøire.
De fapt, dacæ privim îndæræt, observæm cæ în întreaga istorie culturalæ a flærii nu existæ decît foarte pufline dezbateri øi polemici semnificative asupra unor probleme culturale majore. În acest sens, nu e nimic paradoxal øi totul
merge conform tradifliei culturale, tradiflie unde, în loc de o polemicæ veritabilæ (de idei), de o criticæ øi/sau o analizæ semnificativæ a fenomenului dat, toate acestea sînt transformate într-o gîlceavæ care de obicei împarte intelectualii în douæ gæøti øi în care cei din grup sînt iubifli de fli-i mai mare mila, iar cei din grupul celælalt sînt urîfli cu
încrîncenare. Toate discufliile se învîrt în jurul întrebærilor øi supozifliilor despre cine?, de ce?, cum? øi cu cît? Færæ
a minimaliza rostul acestor întrebæri, care aduc în discuflie anumite procedee øi moduri de funcflionare ale lucrurilor,
spun doar cæ nu asta mæ intereseazæ acum. Poate altæ datæ.
Cîteva precizæri
Începînd de la Foucault, øtim cæ procesul de creaflie øi statutul de autor al unei opere de artæ flin în aceeaøi mæsuræ
atît de fictiv, cît øi de ideologic. Figura autorului, a artistului, care este pionul central al mecanismului de producflie
a operei de artæ, nu este o realitate, ci o ficfliune ideologicæ, o construcflie condiflionatæ, caracteristicæ pentru cultura vremurilor noastre.
Ce mai øtim despre artæ e faptul cæ nu are rost sæ produci o operæ de artæ dacæ ea nu este expusæ sau vîndutæ.
Mai øtim, de asemenea, cæ muzeul contemporan de artæ, ce funcflioneazæ ca propriul context al artei prin excelenflæ, nu este decît un produs al istoricismului din secolul al XIX-lea. Conform acestuia, istoria artei este înfleleasæ
ca parte dintr-un întreg al istoriei universale. Cu timpul, aceastæ tendinflæ spre universalism a sporit. Muzeul în
genere, alæturi de arta contemporanæ, a tins øi el dintotdeauna spre o depæøire a regionalului øi naflionalului. (În
acest sens, mæ întreb ce cautæ N-ul din sigla ce abreviazæ titulatura completæ a muzeului.)
Precizare despre Alternativæ
În societæflile democratice contemporane, institufliile politice care funcflioneazæ realmente nu sînt capabile sæ reprezinte diversitatea øi pluralitatea formelor de viaflæ øi, de aceea, ele suferæ permanent de un deficit de legitimare.
În societatea contemporanæ acest deficit este compensat de culturæ, adicæ øi de artæ. Asta face, în acelaøi timp,
ca arta sæ poarte øi o funcflie politicæ a reprezentærii (sociale øi/sau comunitare). Reprezentarea artisticæ se coreleazæ astfel, direct sau indirect, cu cea politicæ. Nu vorbim despre reprezentarea artisticæ care a avut deja o semnificaflie explicit politicæ øi care e, de fapt, o tautologie øi e lipsitæ de interes. Conform ideologiei contemporane,
arta trebuie sæ fie „alternativæ“, adicæ trebuie sæ asigure (cel puflin) o reprezentare esteticæ øi acolo unde aceea
politicæ lipseøte.
Locul
Mai departe, de la B. Groys øtim faptul cæ transgresiunea, specificæ, prin definiflie, avangardei, încælcarea tabuurilor aparfline de drept regimului modern al institufliilor. De fapt, institufliile de la bun început au inifliat chiar ele
aceste transgresiuni, cæci sistemul democratic øi universalist al reprezentærii cere sæ fie, iatæ, reprezentat tot ceea
ce poate fi… reprezentat. Logica avangardei este o forma de logicæ instituflionalæ, cu toate cæ tot ea este cea
care va lupta împotriva institufliilor. În ea se manifestæ hotarul dintre reprezentarea artisticæ øi cea politicæ, hotar
care se schimbæ permanent. Ideologiile politice se preschimbæ în miøcæri artistice, iar miøcærile artistice devin politice.
Nu existæ un hotar øi un temei bine definit al separafliei, de aceea totul poate fi definit sau ca artæ, sau ca politicæ,
rînd pe rînd øi nedefinit. În acest sens, „jocul“ caracteristic secolului trecut dintre politizarea esteticului øi estetizarea politicului este o realitate pe care am cunoscut-o bine.
Text prezentat în cadrul Bienalei de Tineret din Bucuresti, octombrie 2004.
VASILE ERNU este doctorand în filosofie, manager cultural øi director executiv la Fundaflia Idea, Cluj.
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Astfel, alegerea locului, adicæ a ceea ce, în comunism, am numit Casa Poporului, iar astæzi e sediul Parlamentului,
dar totodatæ øi Muzeul Naflional de Artæ Contemporanæ, exprimæ mult mai adecvat întregul mecanism de funcflionare
al artei contemporane. Sæ nu uitæm ca România, asemenea multor flæri din Est, intræ decisiv în modernitate (abia)
o datæ cu proiectul comunist, iar aceastæ construcflie este una øi semnificativæ øi… reprezentativæ în acest sens.
Sæ nu uitæm de asemenea cæ muzee precum Luvru øi Ermitaj sînt adæpostite în case care au gæzduit, la rîndul lor,
tirani. Unii au reuøit sæ-øi resemnifice casele în aøa fel încît sensul lor de astæzi nu mai are nimic cu sensul avut
iniflial de acel loc. E o alegere, bunæ sau proastæ, ræmîne de væzut, ca de altfel oricare alt amplasament posibil.
Teama de proximitatea dintre Parlament øi Muzeu, discutatæ în termeni pur spafliali, mi se pare naivæ. Astæzi, a
fi în proximitatea cuiva, în sfera de influenflæ a ceva fline mai degrabæ de politic øi de economic. Astæzi trebuie sæ
învæflæm mai curînd sæ recunoaøtem felul în care caracterul „proxim“ al unui lucru sau al unei instituflii fline mai
ales de „proximitatea“ faflæ de conturile bancare, øi nu de vecinætæflile sale fizice.
Iar despre dezavantajele practice sau de altæ naturæ, fireøte cæ e loc de discuflie (desigur, nu una foarte serioasæ).
Avangardæ versus antiavangardæ
Argumentul avangardei împotriva muzeului de artæ contemporanæ în genere este bine cunoscut, el susflinînd
cæ muzeul este un soi de cimitir al artei vii. Arta contemporanæ autenticæ se înfæptuieøte în viaflæ, ea trebuie sæ
ia forme ale vieflii actuale øi sæ corespundæ realitæflii sociale. Arta o datæ ajunsæ în muzeu nu mai poate îndeplini
aceastæ funcflie, cæci ea e neutralizatæ øi transformatæ într-o structuræ esteticæ a contemplafliei. A muzeifica arta
contemporanæ înseamnæ a-i anula acesteia puterea de acfliune socialæ øi înseamnæ stræmutarea ei în sfera industriei artistice, ceea ce echivaleazæ cu o moarte a ei. Graba (artiøtilor) de a intra în muzeu este un mare risc, de
aceea avangarda încearcæ sæ-i asigure artei o viaflæ cît mai lungæ în afara muzeului. La asta, simplu vorbind, se
reduce argumentul avangardei în privinfla raportului dintre arta contemporanæ øi muzeu.
Pe de altæ parte, poziflia antiavangardistæ de astæzi susfline faptul cæ muzeul e cadrul de reprezentare a istoriei
artei, presupunînd cæ într-o anumitæ perioadæ a istoriei a existat o anumitæ formæ øi modalitate de producflie a
noului. Iar aøa cum istoria artei a luat sfîrøit, nimic nou nu mai poate fi produs; în vremurile postavangardiste,
nimic nou øi original nu mai poate fi produs. În acest sens, arta nu mai e capabilæ sæ creeze un stil istoric care
sæ-øi poatæ ocupa locul într-un muzeu ce expune istoria artei. Astfel væzînd lucurile, muzeul este un nonsens si
nu e decît un pretext care serveøte aceleiaøi industrii artistice ce nu face decît sæ ascundæ printr-o supraproducflie
deficitul condifliei istorice a autenticului øi noului.
Sensul acestor argumente spune, aøadar, cæ acela care încearcæ sæ susflinæ astæzi – øi sæ justifice teoretic – un muzeu
de artæ contemporanæ devine un personaj ce promoveazæ arta moartæ øi este un inamic al unei arte autentice,
cineva care nu înflelege locul øi spiritul vremii. Sau nu e decît un cinic ce pune umærul la mecanismul de funcflionare a industriei artei.

de consum ale acestui produs. Asta pe de o parte.
Pe de altæ parte, dezvoltarea institufliilor artistice øi în mod special a muzeelor de artæ contemporanæ merge în
paralel cu procesul de dizolvare øi dispariflie a deosebirilor øi diferenflelor dintre operele de artæ øi obiectele profane, precum øi a acelora dintre obiectele produse manual øi cele reproduse tehnic.
O datæ cu Duchamp, „opera de artæ înceteazæ sæ se deosebeascæ substanflial sau calitativ de orice alt lucru“. Criteriile
vechi nu mai ræmîn în picioare. Deosebirea dintre artæ øi nonartæ nu este decît un rezultat al deciziei libere. Pentru
ca un lucru, ceva sæ devinæ artæ trebuie sæ pætrundæ în „arhivæ“. Dupæ avangardæ, care a avut drept rezultat dizolvarea
oricærui criteriu valoric tradiflional, probabil singurul loc în care putem spune „Asta este artæ“ e muzeul. De aceea,
estetica ready-made-ului presupune explicit nevoia de o anumitæ formæ de instituflionalizare øi arhivare. În vremurile noastre, ultimul loc unde mai putem face distincflia dintre un obiect de artæ øi un obiect nonartistic este
muzeul.
Avem un muzeu, cum procedæm?
Dincolo de multele neclaritæfli procedurale øi de lipsa de transparenflæ caracteristicæ spafliului politic estic, care
sînt øi vor fi puse în discuflie mult timp de-acum încolo, astæzi putem spune: avem un Muzeu de Artæ Contemporanæ, fie el øi Naflional. Avem un muzeu, cum procedæm? Ceea ce avem acum e important øi semnificativ,
însæ ceea ce se va întîmpla de acum încolo e cu adeværat important øi semnificativ. Muzeul (Naflional) de Artæ
Contemporanæ e cel care va sæ vinæ; de aceea vom putea vorbi despre el în mod consistent numai dupæ ce
vom vedea un øir de expoziflii øi evenimente pentru a-i înflelege politicile curatoriale, direcflia, perspectiva.
De asemenea, duømanii declarafli ai acestui muzeu, aceia care-l criticæ dur øi nu vor sæ expunæ din principiu în
acest spafliu, nu constituie de fapt un pericol real pentru aceastæ instituflie. Pericolul adeværat vine din zona acelora care vor sæ expunæ øi vor sæ fie achiziflionafli cu orice prefl, artiøti, uap-iøti, care-øi væd apusurile de soare numai
în arhivele øi pe pereflii Muzeului.
Întrebærile care mæ fræmîntæ nu sînt legate atît de Muzeu în mod special, cît de efectele pe care le poate avea
el asupra pieflei de artæ de la noi. În ce mæsuræ øi în ce fel va influenfla el piafla de artæ contemporanæ aproape
inexistentæ? În ce fel øi în ce mæsuræ va influenfla el spafliul alternativ al reflelei instituflional-artistice de la noi, o reflea
øi aøa fragilæ?

Bibliografie:
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Argumentul lui Douglas Crimp
În cunoscuta sa carte Pe ruinele muzeului [On the Museums Ruins], mergînd pe linia lui Benjamin, autorul susfline
cæ o datæ cu utilizarea tehnologiilor de reproducere aura operei de artæ se pierde. Creativitatea individului se
pierde în fafla formelor de utilizare a citatului etc., adicæ deja clasicele argu(menta)flii postmoderniste. Sensul autenticitæflii øi cel al originalitæflii, atît de importante pentru structurarea, funcflionalitatea øi discursul muzeului, sînt
dizolvate. În acest sens, noile forme de reproducere artisticæ încalcæ principiul de organizare muzealæ, care a
fost construit pe valori precum ficfliune subiectivæ, creaflie individualæ etc. Astfel, prin practica reproducerii se încalcæ o ordine deja stabilitæ a funcflionalitæflii muzeului, iar muzeul este obligat, automat, sæ se transforme într-o ruinæ.
E posibil ca însuøi principiul de organizare al muzeului sæ fie iluzoriu, creînd doar o formæ aparentæ de vizibilitate a istoricitæflii. Conform acestei tematizæri, muzeul ca loc instituflional de prezentare a creativitæflii individuale
a luat sfîrøit.
Argumentul lui Boris Groys
În zilele noastre vorbim, semnificativ, nu despre „semnætura de autor a operei de artæ“, ci despre „semnætura
consumatorului“. Opera de artæ nu mai este un produs avînd valoare în sine ca operæ de artæ, ci valoarea acestui produs anonim e datæ de faptul cæ el poate fi consumat într-un anumit perimetru al practicii estetice. Sistemul artei este un sistem al consumului demonstrativ, alæturi de multe alte sisteme, precum moda, turismul sau
sportul. Însæ sistemul artei este mult mai individualizat, spre deosebire de celelalte. Aici se praticæ un soi de consum personalizat øi individual. Sistemul artei oferæ, propune spectatorului nu atît produsul, cît diversele variante
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Orange County – etnografie spontanæ
Alec Bælæøescu

Amurg de septembrie, cald øi primitor; mæ îndrept spre uøa unui pub, cu o mie de gînduri în cap øi nici un ochi
pentru ce se întîmplæ în jur. Nici pe jumætate intrat în bar, øi o creaturæ de 2 m øi 10 cm, complet echipatæ, pe
care am identificat-o imediat ca fiind un cyborg, se îndreaptæ hotærît spre mine. Poartæ cæøti cu microfon, o centuræ din piele cu multe buzunare ataøate, ochelari de soare, întregul echipament al unui soldat imperial din Ræzboiul
Stelelor, øi îmi cere actul de identitate. Dupæ primele lungi secunde de uimire øi dupæ ce am rememorat fulgerætor toate actele împotriva legii fæcute de mine în ultimele douæ zile færæ sæ îmi reamintesc vreunul (suflet naiv…),
sînt informat, pe jumætate în glumæ, pe jumætate condescendent, cæ el este o creaturæ umanæ: garda de securitate a localului. De altfel, el voia sincer sæ øtie dacæ am vîrsta legalæ pentru consumul de alcool (21 de ani), bineînfleles de dragul propriei MELE protecflii. Am aflat astfel cæ paharele cu vin sînt niøte bine cunoscufli agresori care atacæ
cu sînge rece tineri neînarmafli cu acte. Aceasta a fost prima mea încercare de a pætrunde în viafla socialæ californianæ.

1. Voi reveni asupra relafliei persoanæ/stat.

Arhitectura
La sud de Los Angeles se aflæ un loc numit Orange County care nu existæ. O metaforæ anatomicæ ar spune cæ
Orange County este un sistem arterial færæ un organism împrejurul sæu ori, mai bine spus, un corp færæ cap care
„funcflioneazæ“ perfect sau a cærui singuræ menire este sæ „funcflioneze“, sæ asigure libera circulaflie a mærfurilor,
informafliei, populafliei… Aceastæ miøcare este autoreflectatæ, cu nici un alt scop în afara reproducerii øi menflinerii unui statu-quo, a unui tip imaginar de echilibru care neagæ fenomenalitatea, entropia øi, în ultimæ instanflæ, moartea.
Spafliul este organizat dupæ un model militar bazat pe o viziune a „proprietæflii totale“ – totul fiind privat, statul
este doar un alt proprietar1 – øi pe principiile noncontactului øi ale unei perfecte compartimentæri. Sub masca
respectului faflæ de proprietate se ascunde o formæ totalitaræ de „ghetoizare“ care distribuie spaflii potrivite identitæflilor potrivite (acelea ale posesorilor). Locul acesta este mobilat de un ansamblu de obiecte discrete care nu
interacflioneazæ, care nu transmit semnificaflii dincolo de frontierele proprii, despre care e de presupus cæ nu se
influenfleazæ între ele øi în mod ideal nu se ating, formînd un paradis administrativ. Prima impresie pe care locul
o dæ este aceea a unui campament militar de corturi.
Casele sînt construcflii uøoare, chiar dacæ mari, øi aratæ ca øi cum ar putea fi mutate dintr-un loc într-altul færæ prea
mare dificultate. O particularitate importantæ – cu excepflia garajului aranjat ca intrare principalæ în casæ – este
absenfla subsolului. Subsolul, nevæzutul, subpæmînteanul este de obicei depozitarul trecutului, locul în care obiectele-
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martor ale istoriei sînt înghesuite, ascunziøul fantomelor øi al spiritelor. Ca într-un vis cartezian al rafliunii („dubito
ergo cogito / cogito ergo sum“), trecutul nu îøi are locul într-un spafliu al continuei actualizæri øi al consumului.
Descartes avusese nevoie de îndoialæ pentru a se asigura de existenfla sinelui, iar capacitatea de a te îndoi este
atemporalæ, o permanentæ actualizare a unei stæri de spirit2. Numai cæ orice dubiu este înlæturat dinaintea materialitæflii proprietæflii, iar raflionamentul lui Descartes se gæseøte transformat în: „Am ceva? Am, deci exist“. Proprietatea este mæsura existenflei. Actualizarea permanentæ a proprietæflii este asiguratæ de ritualicele vînzæri din
garaj (garage sales) sau prin intermediul organizafliilor caritabile cu ajutorul cærora trecutul recent este reciclat.
Istoria „veche“, aceea de dinaintea timpului vieflii, este un semn de „clasæ“ (distincflie/poziflie socialæ) øi poate fi
cumpæratæ la supraprefl din magazinele de antichitæfli.
Refleaua de stræzi conecteazæ casele cu celelalte patru spaflii ale socialitæflii: locul de muncæ – în principal servicii
cætre populaflie sau birouri în clædiri moderniste ce cresc ici øi colo –, piafla – am numit orice spafliu comercial,
mall-uri, „stræzi comerciale“ sau parcæri înconjurate de spaflii comerciale –, spafliile de recreere – organizate în
aceeaøi logicæ ca øi pieflele (øi de multe ori confundabile, cum ne indicæ numele unei stræzi de lîngæ un strip-mall
din Orange: „Shopeertainment“) – øi, în sfîrøit, bisericile, care pot fi uøor confundate cu orice altæ clædire de birouri.
Oricare dintre aceste spaflii este izolat de celelalte (de exemplu, nu existæ apartamente deasupra magazinelor)
øi ele sînt accesibile numai cu maøina. Trotuarele sînt absente sau au o prezenflæ simbolicæ, pentru cæ distanflele
între oricare douæ puncte sînt incomensurabile pentru un pieton. Orice clædire e reprodusæ în serii færæ sfîrøit
øi orice încercare de a ieøi din acest spafliu este un eøec: dupæ 30 de km de condus în plinæ vitezæ ajungem în
acelaøi loc din care am plecat.
Repetiflia infinitæ a formelor exterioare, færæ îndoialæ dublatæ de similaritatea decorafliilor øi aranjamentelor interioare
– fie în spaflii comerciale, birouri sau case –, ne împinge mintea într-o zonæ catatonicæ, într-un mod binar de gîndire3, în termeni exclusiv de prezenflæ øi de absenflæ. Este un spafliu al familiaritæflii, nonconsumabile, dar supraconsumatoare, al nonschimbærii: dacæ ceva existæ, el este similar cu oricare altæ entitate ce poartæ aceeaøi etichetæ,
iar obsesia identitæflii øi a identicului este vizibilæ în cel mai mic detaliu. Orice parcare este identicæ cu cea pe care
ai pæræsit-o cu 15 km în urmæ, orice casæ este repetiflia celei de alæturi, oricare douæ cafenele sînt similare. Øi dacæ
nu existæ, înseamnæ cæ nu poate fi; adicæ singura soluflie alternativæ este absenfla øi, mai mult decît atît, alternativa
este de negîndit: ce altceva poate sæ fie? Similaritatea arhitecturii dæ impresia paradoxalæ de a fi continuu pierdut(/æ),
cæci nu pofli øti niciodatæ dacæ te afli în locul potrivit øi, în acelaøi timp, orice loc este locul potrivit. Reproducerea
identicului este prezentæ în toate aspectele vieflii4. Aceastæ tendinflæ anuleazæ de asemenea orice semn al timpului pasager, pentru cæ obiectele sînt în afara timpului, iar cælætoria nu te duce într-un loc diferit.
Activitæflile în care locuitorii se angajeazæ sînt definite în mod strict de particularitæflile arhitecturale, iar ele sînt,
ideologic, separate reciproc: casæ, muncæ, recreaflie øi rugæciune. Existæ muncæ fæcutæ acasæ (poate mai mult decît
oriunde altundeva în lume), dar nu existæ confuzie între activitæfli. Mai mult decît atît, printr-un artificiu sau o curiozitate a limbii, fiecare aspect al vieflii este ceva la care se lucreazæ: „munceøti la“ relaflia sentimentalæ, la „problema bæuturii“, îfli „lucrezi“ corpul, sau autoreflexivul „lucrezi la ceea ce ai de fæcut (ca slujbæ)“. La restaurant, ospætarul
sau ospætærifla vine din cînd în cînd sæ te întrebe dacæ „mai ai treabæ cu el (felul servit)“ sau îl poate lua. Paradoxul
e clar: ideologic vorbind, te opreøti din lucru cînd fli-ai isprævit treaba, dar nu încetezi niciodatæ sæ munceøti la
„viafla“ ta; o viafla dedicatæ lucrului bine fæcut (good works) în care orice este o datorie. Desigur, existæ forme de
rezistenflæ, dar trebuie muncit øi la acestea.
Clædirile nu sînt niciodatæ foarte înalte, nici nu continuæ sub pæmînt. Spafliul construit se ræspîndeøte la suprafaflæ,
færæ interstiflii, færæ cusur. Se crede cæ suprafafla este ceva la vedere øi astfel uøor de etichetat, categorizabilæ øi
deci gestionabilæ: prezenflæ sau nimic. Absenfla ar fi în fapt nonexistentæ øi de înlocuit cu vid (mental), ea e de negîndit sau în cel mai bun caz asimilatæ spafliului sælbatic.5 Orice este (la) suprafaflæ în Orange County e construit,
inclusiv peisajul. Deøertul originar e transformat, cu ajutorul a miliarde de litri de apæ importatæ, într-un spafliu
verde în care gazonul, arborii øi tot felul de vegetaflie cresc abundent. Dar de fapt nu cresc: operatorii peisagiøti
pæstreazæ fiecare plantæ într-o formæ standardizatæ, amintind astfel de grædinile regale ale monarhiei absolutiste
din Europa Vechiului Regim. Visul lipsei de timp (al eternitæflii) este afiøat în neschimbætoarele forme vegetale,
în arborii lipsifli de viaflæ øi care nu cresc.
Maøinæ/corp
În Orange County maøina este extensia naturalizatæ a corpului. N-ar fi o exagerare aproximarea cæ suprafafla ocupatæ de stræzi e comparabilæ cu aceea a spafliului locativ. O persoanæ pe de-a-ntregul constituitæ este proprietara
propriei maøini øi petrece în medie 4 ore pe zi øofînd pentru a acoperi distanflele dintre spafliile de socialitate.

2. Vezi filmul Blade Runner pentru o problematicæ
existenflialæ à l’Américaine. O secfliune specialæ din
acest text este dedicatæ mitologiei, din perspectivæ interpretativæ, nu structuralæ.

3. Acest binarism este prezent øi în domeniul
emofliilor: din perspectivæ constituflionalæ, oricine
este obligat sa fie fericit. Absenfla fericirii nu indicæ
o varietate de emoflii, ci vidul de fericire echivalat
instantaneu cu depresia øi medicalizat.

4. Vezi secfliunea dedicatæ miturilor, despre societatea færæ clase.

5. Un alt paradox este cel al relafliei dintre „sælbatic“
øi naturæ. În timp ce spafliul sælbatic este absenfla
semnelor prezenflei umane (adicæ a bunelor lucræri protestante), øi de aceea el este invizibil, negat sau transformat în marfæ, natura/naturalul
este o stare de dorit, dar „naturalul“ este descoperit (sau mai degrabæ creat) prin modalitæfli øtiinflifice. Cea mai „densæ“ formæ naturalizatæ este
individul (predestinarea ADN) care se comportæ dupæ standardele „naturale“ ale darwinismului social.
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Miøcærile corpului sînt minimizate, iar procesul gîndirii este amînat în tot acest timp în favoarea automatismului
respectærii semnelor de circulaflie, reductibile la o combinaflie de 4 pînæ la 6 comenzi: mergi/stop, stînga/dreapta, încet/repede. Din nou, forme binare esenfliale øi combinaflii ale lor sînt impuse asupra oamenilor. Lipsa de
interes pentru peisajul înconjurætor este frapantæ. Orice comentariu asupra spafliilor traversate în timpul condusului e chiar riscant, pentru cæ pofli fi imediat judecat ca unul (/una) „într-o ureche“. Orice altceva în afara øofatului – în afara activitæflii în care eøti angajat – este redus la vid. E ca øi cum ai conduce într-un vid, populat numai
de liniile øi semnele autostræzii, øi ai ajunge aproape magic în locul dorit, færæ a traversa nici un spafliu/timp. Mecanismul
„teleportærii“ din Star Trek este probabil imaginea mentalæ perfectæ a condusului maøinii øi a realitæflii dorite. În
California de Sud, într-adevær, exteriorul maøinii este echivalat printr-o reprezentare a spafliului sælbatic în cele
mai multe reclame pentru maøini.
Lipsa mersului pe jos este un alt pretext pentru a crea spaflii profitabile ideologic øi economic: cluburile de fitness. În ele, la cele mai ciudate ore ale nopflii, existæ oameni care merg singuri pe benzi rulante, întreptîndu-se
nicæieri. Activitatea este din nou autoreferenflialæ øi individualizatæ. Ei nici nu umblæ împreunæ, nici cu vreun alt
scop concret. Formæ øi substanflæ se creeazæ reciproc øi sînt menite exclusiv îmbunætæflirii „propriului sine“.
Fiinflele umane se miøcæ în spaflii protejate individual, færæ nici un contact nemediat cu ceilalfli participanfli la trafic (viafla). Mai bine zis, orice contact este indezirabil, pentru cæ în fond orice contact pe autostradæ ar fi un dezastru. Strategia evitærii contactului (politic) este repetatæ inconøtient øi reînvæflatæ în actul de a conduce maøina.
Orange County este un deøert øi nicæieri în lume deøertul nu este locuit de o populaflie sedentaræ; nici mæcar aici.
Un fel de nomadism intern într-un spafliu circumscris caracterizeazæ viafla de mijloc în O.C. Structura arhitecturalæ este de aøa naturæ încît absenfla miøcærii (a condusului) ar conduce imediat la imposibilitatea vieflii. Fiecare
persoanæ are o hartæ imaginaræ, o rutæ (predestinatæ) pe care o urmeazæ în fiecare zi. Traiectoria se poate schimba în funcflie de ziua sæptæmînii, dar nimic nu poate fi læsat la întîmplare. Nomadismul deøertului se combinæ cu
ideea puritanæ a grafliei divine øi a dovedirii ei, ceea ce creeazæ un spafliu fragil al sociabilitæflii în care diferenflierea
øi interdependenfla sînt negate. Nu existæ structuri de susflinere pentru cei ce nu pot menfline ritmul vieflii øi nu
se pot aræta „merituoøi“: o lume a in-diferenflei.

6. Politica identitaræ este excepflia de la regulæ – singura modalitate de a „face politicæ“ – øi îndrituieøte
la diferite avantaje (economice sau ideologice)
orice grup capabil de a (re)clama o identitate particularæ, cu alte cuvinte orice entitate care se
poate constitui într-o specie clasificabilæ participantæ la jocul darwinismului social. Acest mecanism conservæ posibilitatea de a adæuga un numær
infinit de noi categorii în sistem øi de a menfline
astfel statu-quo-ul.
7. Publicul, atunci cînd este prezent, este reprezentat ca un spafliu al promiscuitæflii, al sexualitæflii
dezlænfluite, øi este astfel construit ca fiind ræu din
punct de vedere moral. Acest discurs este de fapt
transfigurarea demonizærii contactului ameninflætor pentru integritatea identitæflii.
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Înapoi la O.C. – mitologii politice
Suspensiile maøinii susflin acest imaginar al perfecfliunii prin absorbflia oricærui øoc al øoselei. Nu existæ zgîlflîituri,
hîflîieli, hopuri, nici chiar zgomot al motorului, doar cîntecul de leagæn al radioului. Fotoliul este perfect orizontal, nemiøcat, între realitatea øoselei øi nemiøcarea din cabinæ, roata perverteøte semnificaflia miøcærii în imaginea
stabilitæflii; nomazi sedentari, structurafli interior, dar niciodatæ în contact cu exteriorul, pentru cæ deøertul este
ostil oricærei forme de viaflæ umane. Pe de altæ parte, aceasta e metafora perfectæ a sistemului capitalist øi a „principiului de deficit“ pe care el îl introduce. Nu existæ un exterior posibil al sistemului øi orice altceva este descris
în termeni de absenflæ (a banilor, a institufliilor „democratice“, a infrastructurii etc.), aøa cum deøertului îi lipseøte
apa, pe care însæ banii o pot aduce, øi, o datæ cu ea, „natura“ øi viafla naturalæ.
În acest spafliu al economiei „naturale“ dezbaterea politicæ nu are sens6; în acest dispozitiv/decor arhitectural, în
afara absenflei spafliilor interstifliale, mai putem afla o uimitoare absenflæ a spafliilor publice7, excepflie fæcînd cele
dedicate unei forme sau alteia a consumului. În ultimæ instanflæ, organizarea socialæ este nonstatalæ, pentru cæ
statul este un alt proprietar, cu aceleaøi prerogative øi obligaflii ca orice alt individ proprietar. Orice manifestare
publicæ nereglementatæ e transformatæ imediat în violare a legii inviolabilitæflii proprietæflii øi ar fi caracterizatæ ca
împotriva naturii, deci absurdæ. Orice manifestare publicæ reglementatæ nu comunicæ nimic în afara ei înseøi, ci
poate numai afirma o identitate autoreflectatæ øi bine delimitatæ. Nu existæ exterior, dar, paradoxal, totul este
afiøat øi jucat la, øi pe, suprafaflæ. Imaginarul relafliilor naturalizate genereazæ mitul consensului general. (Acest lucru
nu poate fi menflionat færæ referinfla la puritanism øi la idealul social în care, dacæ fiecare îøi urmeazæ afacerea personalæ a salværii, lucrurile se aranjeazæ de la sine.) Acest consens general nu este atins printr-o dezbatere politicæ,
ci este deja constituit, e punctul de plecare în discursurile sociale, nicidecum rezultatul unei dezbateri raflionale.
Cu acest punct, orice pretenflie de organizare raflionalæ eøueazæ lamentabil. Dacæ Orange County este un spafliu
construit pe baza raflionalitæflii pure, aceasta nu i-a împins pe locuitori sæ fie mai raflionali, ci dimpotrivæ. Mitul consensului este un apel emoflional care strigæ „totul e în regulæ“, færæ mæcar a încerca analiza condifliei de existenflæ
a dizarmoniei – presupunînd cæ armonia este principalul scop social.
Acest mit se combinæ cu acela al unei societæfli færæ clase. Viafla este ordonatæ, într-o logicæ militaræ: fiecare are
un cort (o casæ). Un loc de muncæ – ierarhizat ca un canton militar – øi dreptul de a cumpæra cantitatea øi cali-

tatea de obiecte øi de alimente proporflionalæ cu gradul militar (poziflia la locul de muncæ). Se presupune cæ nu
existæ alte moduri de ierarhizare bazate pe o varietate de alte criterii, cum ar fi etnicitatea sau sexul. De aceea,
ideologic vorbind, oricine poate urca scara gradelor militare proiectatæ asupra spafliului social. Sintagma lui
Napoleon „Fiecare are în raniflæ bastonul de mareøal“ este aplicatæ uniform asupra spafliului social, ascunzînd astfel percepfliei condifliile structurale ale pozifliei sociale în care cineva se aflæ. Datoritæ acestor condiflii, nu toatæ
lumea ajunge sæ foloseascæ bastonul cu pricina, dar cauzalitatea socialæ este de neînfleles pentru oamenii cærora li se spune de mici cæ viafla depinde numai øi numai de ei. Atunci de ce nu devin tofli generali? Într-un fel, ei
devin, se amægesc sau sînt amægifli cæ se întîmplæ aøa, dar aceasta este o altæ lungæ discuflie. Mitul acesta creeazæ
o dublæ incertitudine øi frustrare:
1. „de ce nu sînt mai sus, cæci, ideologic vorbind, nu existæ limitæ exterioaræ a propriei creøteri?“ – asta duce la
o permanentæ autoînvinuire øi insatisfacflie;
2. „pot cædea în orice clipæ dacæ nu mæ agæfl de ce am, cæci nu existæ nimic în exterior care sæ mæ susflinæ“.
Aceastæ situaflie genereazæ instabilitate în orice moment al interacfliunii umane øi împinge la o constantæ acfliune
de-a stabili ierarhii: cel mai mic detaliu este utilizat în acest scop øi e folositæ o enormæ cantitate de energie pentru reorganizarea pozifliilor de statut social.
Cele douæ mituri de mai sus se combinæ de minune cu materialitatea architecturalæ – corpul færæ cap. Nu existæ
instanflæ supremæ care sæ subiectiveze locuitorii, cu excepflia propriului sine (idee puritanæ ce nu trebuie neapærat
confundatæ cu conceptul lui Foucault al mecanismelor de putere færæ subiect); nu existæ Subiect, ceea ce e echivalent cu a spune cæ fiecare este Subiect într-o lume færæ subiecfli. Structura socialæ este asiguratæ de nesiguranfla
pozifliei subiectului în relaflie cu ideea de salvare („Sînt salvat sau nu?“) øi de dorinfla perpetuæ a oamenilor de a
se supune prescripfliei salværii. Ce mai ræmîne de fæcut este doar trasarea liniilor de dorit ale salværii, aøa cum
cineva ar trasa liniile de marcaj pe autostradæ. La ce ar mai fi bunæ o revoluflie cînd, din punct de vedere ideologic, nu existæ clasæ dominantæ? Singura revoltæ posibilæ este cea împotriva sinelui. Amuzant, aceastæ afirmaflie
e reprodusæ minuflios de arhitecturæ, orice identitate dobînditæ sau datæ îøi are propriul ghetou, cu foarte puflinæ
comunicare a unuia cu altele. În cazul unei revolte, singurul lucru care poate fi distrus e propriul cartier (vezi
revoltele de la Los Angeles din 1991) – propriul sine este rearanjat (relucrat) færæ contact sau impact asupra celorlalfli –, fiecare in-divid urmærind propria cale spre salvare (socialæ sau spiritualæ).
Dar ce este un in-divid? Unde îøi are graniflele? Care este nivelul maxim de diviziune øi ce fel de eticæ stabileøte
acest nivel? Poate cea mai importantæ caracteristicæ a eticii protestante este mutarea punctului final, a telos-ului
într-un punct de origine, de genezæ. Astfel, graflia este deja ceva stabilit, iar treburile lumeøti n-o influenfleazæ,
numai o reasiguræ. Trupul de carne øi integritatea sa nu sînt o condiflie pentru mîntuire (implicit cea socialæ). Nu
existæ limitæ (moralæ) „în sus“ – în acumulare – pentru cæ nu existæ punct final, numai reasigurare continuæ; în
acelaøi timp, nu existæ limitæ „în jos“ în ce priveøte separaflia, obiectificarea øi micronizarea particulelor vieflii, pînæ
acolo unde „sfîrøitul“ este gæsit undeva în punctul de origine. Pare sæ fie o ræsturnare a sensului temporalitæflii,
spre început – fiecare trebuie sæ îøi gæseascæ predestinarea, øi nu destinul. Mai bine zis, avem de-a face cu o cælætorie dublæ, una îndæræt cætre început øi, în chiar momentul atingerii originii, un salt instantaneu în punctul final
(sfîrøit, telos). Astfel, lipsa de importanflæ a memoriei capætæ sens, cæci ceea ce se întîmplæ între origine øi prezent
este færæ nici o însemnætate pentru salvare. Simultan, moartea nu mai este o trecere spre un alt stadiu. Un mit
adiacent øi o consecinflæ majoræ cresc direct din coincidenfla telos-ului cu originea. Consecinfla este negarea morflii
øi înlocuirea ei cu „pierderea vieflii“. Cimitirele nu sînt vizibile în Orange County, iar unele oraøe nici nu au cimitire (e.g. Irvine). Nu se vorbeøte despre moarte. Ordonarea societæflii în jurul consumului este øi ea bazatæ pe
negarea morflii (vezi Baudrillard).
Mitul adiacent este povestea „cælætoriei în timp“. Acest subiect abundæ în literaturæ øi filmografie. Întriga este
simplæ: ceva merge ræu, de aceea cineva este trimis îndæræt în timp, acolo unde se presupune cæ totul a degenerat, iar el sau ea trebuie sæ „repare problema“. Dupæ ce misiunea e îndeplinitæ, eroul sare înapoi în prezentul dorit (care ræmîne neschimbat dupæ aceea). Totul fiind predestinat, singura modalitate de perfecflionare
este aceea de a te întoarce în punctul de origine. Nimic nu e perfectibil altfel, pentru cæ orice este poartæ
deja blestemul unei identitæfli înflelese ca reproducere a identicului, nu ca acumulare a trecutului. Este o lume
a eternei rememoræri a prezentului øi a reamintirii urmelor sau caracteristicilor categoriale ale acestei identitæfli (oricare ar fi ea).
Voi menfliona alte douæ mituri deschise analizei: mitul copilului care creøte peste noapte (filme: Big, Jack etc.) –
care ar putea semnifica scurta istorie a Statelor Unite – øi mitul/problematizarea omului-maøinæ (Blade Runner
sau mai recent Omul Bicentenar). Acesta din urmæ meritæ o discuflie separatæ, putînd fi o problematizare artis-
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ticæ a devenirii-marfæ a oricærui aspect al vieflii øi a reificærii sinelui. Unde se aflæ granifla (dacæ existæ aøa ceva) dintre uman øi umanoid (simulacrele umanului)?
Subiect/Individ/Bani
Aøa cum am menflionat, existæ Subiecfli într-o lume a nonsubiectivitaflii. De fapt, fiecare ins e supus în mod constant probei stærii de graflie, tradusæ printr-un mediator raflional – banii. Într-un fel, individul – ca exemplaritate,
ca erou dacæ dorifli – nu (mai) existæ. Nu existæ statui figurative în O.C. Poate e un rezultat al mitului societæflii
færæ clase: ideal, nimeni nu este mai bun decît celælalt. În absenfla unui praxis semnificativ (cæci aranjamentul vieflii
se reproduce nesfîrøit pe sine), existæ doar individualism færæ indivizi. Fiecare individ are un spafliu nelimitat de
expresie, dar asta nu-l influenfleazæ pe un altul, avînd în vedere configuraflia perfectei separæri între indivizi. Nimeni
nu poate interfera cu starea de graflie a celuilalt, ar fi absurd. Precum în cazul marcajelor albe ale autostræzii, fiecare
bandæ de circulaflie este separatæ de celelalte øi poate fi consideratæ în sine. Fiecare persoanæ îøi poate urma calea,
dar trebuie sæ evite atingerea, interferenfla (politica), contactul simbolic. Visul libertæflii este atins cu preflul pierderii sensului. În acelaøi timp, cum orice exterior e ameninflætor, graniflele individuale marcheazæ începutul spafliului violenflei.
Dacæ banii sînt de multe ori nivelatorii experienflei, în puritanul O.C. ei mai sînt øi mæsura øi semnul salværii. Ei
sînt materialitatea existenflei, cæci sînt martorii stærii de graflie. Ei sînt singura mæsuræ a diferenflei universal acceptate într-o societate færæ clase, „Dumnezeul în care credem“, garantul integritæflii, øi absenfla constitutivæ a individualitæflii. Cum nu existæ limitæ în acumulare, „nimeni nu are destui bani“. Relaflia cu banii nu este una raflionalæ,
ci o raportare emoflionalæ la semnele grafliei divine, stigmate religioase ale celor aleøi; este vorba de o credinflæ
iraflionalæ în existenfla raflionalitæflii øi în faptul cæ banii o reprezintæ.
„Casino“ (the gambler)
Banii regularizeazæ viafla locuitorilor din O.C., pattern-urile lor relaflionale, poziflia de clasæ, atitudinea corporalæ,
fizionomia øi fiziologia. Fiecare ins este incorporarea propriului cîøtig. Legea øi disciplina sînt aplicate prin mijloacele
(statale øi nonstatale) de control asupra banilor. Ieøi din statul tæu (øi din starea ta socialæ), ieøi din flaræ færæ a-i pæræsi
teritoriul, mergi øi joacæ la Casino øi îfli vei pæræsi persoana juridicæ într-un voiaj ezoteric spre tærîmul fluiditæflii mistice. Oricine poate simfli experienfla misticæ a decorporalizærii prin uitarea propriei condiflii sociale: „Îmi ies din
mine“ jucînd la noroc cu singura mæsuræ materialæ a propriei existenfle. Du-te la Casino.
Versiune în românæ adaptatæ de Alec Bælæøescu øi Adrian T. Sîrbu

Imaginea nomadæ
Turism vizual øi spafliu identitar

Marta Jecu

Stativul pentru flyere (fluturaøi) aflat în orice café, club, bar sau magazin de muzicæ berlinez este o compoziflie
cu fragmente vizuale, ce se prezintæ receptorului ca o serie de semne. Înainte de a-øi face planul pentru cele
douæ nopfli ale sfîrøitului de sæptæmînæ, clubberul se opreøte în fafla stativului øi îøi alege cîteva flyere. Colecflia de
flyere descrie o interfaflæ vizualæ a oraøului-event, este lecturatæ de cætre clubberul avizat ca o topografie în imagini. Funcflia flyerului este deicticæ: afirmæ importanfla unui club în raport cu celelalte – în corpusul urban. „Aici
în Berlin nu prea mai iau flyere. În schimb cînd ajung într-un oraø stræin, adun cît mai multe flyere. Ele mæ ajutæ
sæ cunosc oraøul. Nu numai cæ îmi dau o privire de ansamblu asupra petrecerilor, dar mæ øi ajutæ sæ væd ce soi
de oraø este. Prin flyere pofli sæ faci cunoøtinflæ cu ceva stræin. Multe flyere într-un oraø pentru mine denotæ complexitatea acestui oraø.“ (Victor1)
Cele cîteva analize dedicate flyerului de club au decodat imaginea sa prin atribuirea elementelor ei iconografice
anumitor stiluri de muzicæ electronicæ. În imaginile reproduse pe flyerele pentru event-urile organizate de cluburile
de muzicæ electronicæ din Berlin (2003–2004)2 am observat tendinfla de polarizare a limbajului estetic øi a conflinuturilor conceptuale, ce evitæ corespondenflele precise, imediate cu anumite genuri muzicale. Nepropunîndu-mi aici sæ analizez politicile economice øi culturale la nivel macrourban, nici sæ circumscriu specificul mediului
culturii de club din Berlin, urmæresc modul în care este lecturatæ øi utilizatæ o imagine de flyer. Nu urmæresc atît
elementele imaginilor, cît funcfliile lor øi practici cotidiene legate de acest fragment vizual.
Subcultura fluidæ
Flyerul – iniflial (1988–1990) mediu de comunicare în reflelele fragile ale subculturii rave – era menit sæ cripteze
vizual locul øi data party-urilor nocturne ilegale. Era înmînat prietenilor organizatorilor øi celor „care pæreau a fi
de-ai lor“. Intrarea în legalitate a miøcærii, la începutul anilor ’90, orienteazæ cluburile cætre un profit financiar, iar
flyerul devine o platformæ de lansare a aøa-zisei „techno art“.
Termenul de subculturæ, a cærui referinflæ la club-cultura actualæ a Berlinului este disputatæ în texte critice (Vogt
2002: 106), devine un termen de controversæ øi pentru clubberii înøiøi. Atribute ca „underground“ sau „off mainstream“, frecvent angajate de clubberi în definirea culturii de club berlineze, consider cæ se revendicæ – istoric
– de la caracterul ilegal, fondator, al petrecerilor techno de la începutul anilor ’90 øi de la existenfla (de-a lungul
anilor’90) a unei fragmentæri a „scenei“ muzicale în funcflie de noile stiluri care luau naøtere. Fiecare din aceste
segmente ale scenei muzicale îøi configura specificitatea printr-un public cu anumite constructe ideologice, anumite preferinfle estetice etc.3 Flyerul poate fi privit ca o platformæ de manifestare, ce cartografiazæ ceea ce Thornton4
a numit „taste cultures“, culturi ale gustului. Cluburile sînt centre de convergenflæ spontane ale unor comunitæfli
compozite, cu limite fluide, care se asociazæ temporar pe baza unor preferinfle comune (Thornton 1995: 200).
Imaginea de flyer devine, prin citarea din diferite domenii de interes pentru grupul-flintæ, un document intertextual, în care se manifestæ structura polisemanticæ a subculturii muzicale. Coordonatele prin care poate fi contextualizat termenul de subculturæ berlinezæ sînt expuse de cætre un membru al clubului Watergate în termeni
situaflionali: „Orice am face, ne întîlnim cu aceiaøi oameni, pe de o parte pentru cæ fiecare creeazæ pe mai multe
planuri (este øi designer, øi DJ øi organizator etc.), pe de altæ parte pentru cæ avem aceeaøi viziune“ (Jörg). Întrebîndu-l care sînt acele cluburi despre care se aude cæ ar fi „underground“, Johannes afirmæ: „Underground is
overground, cine afirmæ cæ a organizat o petrecere underground nu înflelege cum funcflioneazæ cultura muzicalæ actualæ. Underground nu mai este decît capacitatea de a gæsi oamenii potrivifli la momentul potrivit. În ziua
urmætoare se vor forma alte grupuri øi vor asculta altæ muzicæ“.
Cele cîteva lucræri teoretice care au tratat pe larg flyerele5, interpreteazæ imaginea în coordonatele unei analize de tip semiologic, ce se preteazæ în primul rînd la designul „clasic“, într-o perioadæ în care noile stiluri de muzicæ electronicæ cæutau încæ sæ-øi cucereascæ o niøæ legitimæ în piafla de consum (anii ’90), „La mijlocul anilor ’90

1. Redau în parantezæ numele clubberilor intervievafli.
2. Materialul ilustrativ reprezintæ flyere emise în
Berlin în perioada 2003–2004.

3. Aportul subculturilor în configurarea culturii populare la nivel macrourban, accentuarea potenflialului lor creativ øi a rolului lor catalizator, a
devenit începînd cu anii ’70 un punct de interes
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Critica adusæ cercetærilor de la CCCS s-a îndreptat cætre metodologia practicatæ de teoreticieni
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se foloseau frecvent simboluri cum ar fi cæøtile – un semn deja clasic pentru muzica house. Acum nu mai este
necesaræ folosirea acestor semne. Ar fi ca o tautologie. Uneori designerii se mai joacæ cu simboluri de genul
æsta, dar este doar un joc.“ (Anne Naundorf)
Flyerul actual denotæ nu numai conøtientizarea unei „tradiflii“, ci øi capacitatea de a o extrapola. Detaøarea de
metoda pedagogicæ (în care imaginea învaflæ receptorul sæ înfleleagæ un stil muzical printr-un concept øi o nouæ
circumscriere vizualæ a sa, alcætuitæ dintr-un set de componente limitate, elocvente) presupune maturizarea stilului øi abilitatea de a se autoironiza (o imagine de tip techno confline un element din arta clasica a Renaøterii, care
deconstruieøte logica internæ a imaginii).
Spafliul identitar
Privitæ ca spafliu identitar, imaginea de pe flyer devine „acel teritoriu geografic imaginar legat de colectivitatea cu
care se identificæ un subiect“ (Bernd 2004). Spafliul reprezintæ contextul în care un individ sau o comunitate se
situeazæ. Astfel, maniera în care un spafliu este construit reflectæ coordonatele ce structureazæ identitæfli. Aøa cum
aspectul vizual de ansamblu al unui club funcflioneazæ ca indiciu al structurilor sociale pe care le gæzduieøte, imaginea de pe flyer este o mærturie a ceea ce mediul care o vehiculeazæ desemneazæ ca fiindu-i propriu. Identitatea
se circumscrie prin afirmarea unor granifle (Bernd 2004). Crearea unei unitæfli vizuale ca mediu de transmitere
a unui conflinut conceptual – imaginea de pe flyer – constituie o delimitare a unei imagini proprii, a unei expresii proprii. Analiza imaginilor flyerelor, pe care am propus-o cîtorva clubberi, s-a dovedit a fi analiza fascinafliei
pentru posibile înscenæri vizuale ale alteritæflii.
O imagine urbanæ
Aøa cum oraøul însuøi nu este o alæturare de domenii rezervate unor grupuri cu un anumit specific, ci o complexæ flesæturæ, multistratificatæ, articulatæ prin puncte de convergenflæ, cluburile – spaflii insulare urbane – sînt
semnele unor diverse reprezentæri teritoriale concomitente. (Bittner 2000: 18). Vilém Flusser (Flusser 1991: 10)
introduce termenul de „Raumzeit“ (spafliu-timp) în contextul înflelegerii oraøului ca o condensare a unor multiple, virtuale posibilitæfli: „Raumzeit este un alt nume pentru virtualitate, din care ræsare ici øi colo un aisberg, pentru a se topi din nou în ea. Oraøul este un astfel de aisberg, a cærui funcflie este de a condensa o culturæ, dintr-o
supæ culturalæ de posibilitæfli“. Suprapunerea acestor reflele sociale necesitæ o diversificare a mediilor de comunicare, pentru a susfline stabil øi rapid funcflionarea relafliilor. Flyerul este prin excelenflæ un produs al acestui tip
de informare. El se adreseazæ celor interesafli, transmite rapid informaflia øi permite o vedere de ansamblu asupra
tuturor acestor structuri urbane concomitente. Imaginea flyerului reflectæ contextul unor identitæfli colective, stratificate, schimbætoare. Indivizii erlebnisorientiert6 (direcflionafli cætre experienflæ) îøi construiesc Erlebnisraume (spaflii
pentru/de experienfle) ce funcflioneazæ ca factori coezivi ai societæflii (ca punct de convergenflæ, clubul este unul
dintre ele). Imaginea de pe flyer, alæturi de alte imagini urbane, devine însæ, la rîndul ei, unul dintre aceøti factori coezivi, un Erlebnisraum în sine, ce se cere experimentat.
Crearea prin imagine a unui Erlebnisraum cît mai ireal, virtual, sau, dimpotrivæ, a unui spafliu familiar, apropiat,
este un proces la care privitorul este invitat sæ colaboreze, sæ preia o esteticæ øi sæ o elaboreze mai departe.
Imaginea de ansamblu a unui club produce stæri, evocæ afecte, într-o retoricæ ce nu poate convinge decît dacæ
permite intervenflia individualæ, permanenta reelaborare. Eclectismul vizual øi sonor, prin care opereazæ cultura
clubului, conduce la recontextualizarea unui întreg fond cultural moøtenit, devenit material de referinflæ. Ca medii
de comunicare, clubul, muzica øi imaginea de pe flyer exprimæ diferite aspecte ale aceluiaøi manifest cultural. Ulf Poschardt (Poschardt 1995: 117), DJ øi teoretician al club-culturii, plaseazæ ceea ce denumeøte „cultura
mix-ului“ în contextul disputelor teoretice legate de lipsa caracterului auctorial al operei de artæ contemporane.
Privitæ din perspectiva unei tradiflii a operei-colaj, stabilitæ o datæ cu începutul secolului XX, cultura clubului, în
ansamblul ei, este moøtenitoarea legitimæ a avangardei moderne. Arta DJ-ului øi a VJ-ului este væzutæ de cætre
Poschardt ca o consecinflæ a impulsului conceptual lansat de Marcel Duchamp øi Andy Warhol, de deconstruire a funcfliei clasice a autorului.
În mediile clubberilor din Berlin am observat tendinfla de a demonstra o oarecare distanflæ ironicæ faflæ de o categorisire precisæ, atît muzicalæ, cît øi socialæ. Autoînscenarea presupune aici mai curînd un joc conøtient cu imagini stereotipe, menit sæ sfideze tocmai apartenenfla la un anumit grup. Cucerirea unui spafliu personal într-un
mediu social presupune nevoia de distanflare faflæ de o experienflæ colectivæ. Distincflia individualæ rezultæ dintr-o personalizare a practicilor de apartenenflæ. Înfleleasæ ca proces, identitatea comportæ o laturæ experimentalæ. Aceastæ strategie de autoînfæfliøare se reflectæ nu numai în modæ øi culturæ muzicalæ, ci øi în designul
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flyerelor, care evitæ atribuirea, pentru a læsa loc interpretærii, prin extrapolarea coordonatelor vizuale ale
genurilor. „Înainte puteai vedea mai clar pe flyer ce stil de muzicæ reprezintæ, dar acum, aici în Berlin, særbætorim
un mix în muzicæ øi party. Acum o petrecere techno poate avea un design asemænætor cu una hip-hop. Nu mai
este o diferenflæ prea mare din acest punct de vedere“ (Johannes).

7. Abilitatea retoricæ prin care imaginea îøi exerseazæ
funcflia de a anticipa un eveniment împrumutæ
elemente din strategiile publicitare. Imaginile
fiind produse øi circulînd într-un acelaøi cerc de
oameni, stæpînirea de cætre designer a unor
tehnici publicitare în realizarea imaginii nu este
apreciatæ ca fiind o relaflie unidirecflionatæ de
manipulare a consumatorului, ci mai curînd ca
un joc interactiv, o colaborare între „actori“
independenfli, designerul øi receptorul.

8. Pentru Boehme, estetica este studiul atmosferei,
al relafliilor dintre mediu/ambient øi stæri de spirit (Boehme 1998, 114). Produsele folosite într-un mediu social „au o funcflie scenicæ, utilitatea
lor constæ în faptul cæ sînt generatoare de atmosferæ“.

Atmosfera
„Majoritatea flyerelor nu lucreazæ cu informaflii, ci cu asociaflii“ (Victor). „Cîmpul percepfliei este unul al anticipærii,
al relaflionærii mentale cu obiecte cunoscute într-o anumitæ mæsuræ din experienflæ“ (Dant 1999: 123). Imaginea
izolatæ presupune o desfæøurare temporaræ, o memorie subiacentæ, din care imaginea în sine pare a fi o secvenflæ. Puterea persuasivæ a imaginii înscenate constæ în corespondenfla dintre narativitatea imaginii în sine øi temporalitatea anticipatæ a unei experienfle promise, la care invitæ privitorul sæ participe, sæ fie un insider în spafliul
de acfliune. Unul dintre interlocutori îøi reprezintæ spafliul sugerat într-o imagine ca fiind o localizare a unei informaflii, informaflia fiind generatoarea unui context spaflial aferent. „Eu aø numi conflinutul unei imagini de pe flyer
un spafliu umplut cu informaflie. Fiecare flyer vrea sæ creeze un spafliu. Este o referinflæ fie la spafliul clubului, fie
la spafliul evenimentului, depinde care dintre cele douæ este adus în prim-plan. Chiar dacæ spafliul nu pare tridimensional, este un spafliu în care este værsatæ o informaflie. Informaflia creeazæ spafliu.“ (Alex)7
Alæturi de forfla expresivæ, elocventæ, a unor strategii persuasive, flyerul atrage prin ambiguitate. Analizînd imaginile, informatorii au folosit în repetate rînduri cuvîntul atmosferæ. Imaginea nu transmite un conflinut conceptual ce poate fi în întregime raflionalizat, pentru cæ urmæreøte sæ creeze o stare, pentru cæ descrie o atitudine
sau reprezintæ un stil.
Conform lui Gernot Boehme (Boehme 1998: 112), „prin atmosferæ fixæm calitæfli senzitive ale spafliului […] estetica atmosferei transmite estetica producfliei øi estetica receptærii“. Pentru Boehme, termenul definitoriu pentru
înflelegerea atmosferei este „între“. Atmosfera acflioneazæ între subiect øi obiect. Opera acflioneazæ în zona de
interstifliu dintre creator øi privitor, existæ doar în mæsura în care este receptatæ øi apropriatæ. Privitorul care (re)træieøte
atmosfera unui obiect devine coproducætorul obiectului.8 În designul de flyer se mizeazæ mult pe acordul dintre expresivitatea vizualæ øi cea sonoræ. Imaginea face vizibilæ atmosfera muzicii. „Este vorba despre o impresie
care te interpeleazæ cînd priveøti un flyer. Pentru mine ea este determinantæ. Am luat de multe ori flyerul cu mine,
færæ sæ observ cæ evenimentul trecuse deja. Informaflia concretæ nu joacæ un rol atît de important pentru mine.
De obicei, dacæ aud de undeva despre un eveniment, mæ voi duce doar dacæ væd flyerul. Flyerul mæ determinæ
sæ mæ duc cu o anumitæ atitudine la un concert.“ (Victor)
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Obiectul este o capsulæ de memorie (Dant 1999: 130)
Natura flyerului este, pe de o parte, activæ, anticipativæ (anunflæ un eveniment øi – în funcflie de aøteptærile receptorilor – modeleazæ percepflia esteticæ asupra comunitæflii pe care o descrie), iar pe de altæ parte, documentaræ
(retrospectiv, arhiveazæ negocierile permanente dintre eveniment øi creatorii-participanfli ai lui/la el øi imprimæ,
condensat, coeziune øi continuitate ideologicæ). Istoria personalæ a unui individ, istoria sa socialæ øi istoria unui
mediu social compun flyerul ca document vizual. „În fiecare flyer se regæseøte o istorie mæruntæ. Dar o serie de
flyere poate povesti øi o istorie cuprinzætoare.“ (Anne Naundorf – designer)
Anumite flyere vor fi reflinute trecætor în sfera privatæ (în buzunar) øi vor fi aruncate înapoi în spafliul public în care
au fost gæsite. Altora li se va conferi un nou statut, prin reciclarea conflinutului lor vizual. Ele sînt compuse, pe
baza expresivitæflii lor evocatoare, într-o instalaflie vizualæ øi emoflionalæ personalæ, cu care noul lor autor va avea
un nou tip de interacfliune (colecflionate, ele vor fi expuse pe perete, folosite ca semne de carte sau pæstrate
într-o cutie). Flyerele adunate mærturisesc o asumare culturalæ a distracfliei nocturne: ele sînt colecflionate pentru a arhiva numele DJ-ilor, pentru a avea o vedere de ansamblu asupra evenimentelor organizate de un anumit club, pentru înflelegerea sinteticæ a unei tendinfle.
Continuînd cercetærile lui Appadurai (Appadurai 1986) în domeniul culturii materiale, Tim Dant (Dant 1999) prelungeøte conceptul de viaflæ socialæ a obiectelor în ceea ce s-ar putea chema o psihologie a obiectelor. Obiectul
este væzut ca o acfliune umanæ extinsæ, prin care se mediazæ semnificaflia. Interacfliunile neconøtientizate cu un obiect
constituie punctul focal al analizei lui Dant. Spre deosebire de alfli autori (A. Appadurai, J. Baudrillard), Dant nu
priveøte cultura materialæ ca fiind încorporatæ în cultura de consum. Flyerul este folosit øi preluat în viafla particularæ, færæ a avea o valoare de schimb. El devine cumulul unor multiple criterii de evaluare, care îi potenteazæ funcflia
øi îl fac sæ devinæ substitutul unui context mai larg. Jocul intertextual, spontan de substituflii, prin saltul dintr-o imagine în alta, dintr-un club în altul, este stimulat printr-o predilecflie pentru ceea ce s-ar putea numi turism vizual.

Punga de un leu
Cristian Rusu

Preambul. Cotidianul, reinventat parcæ de anii postdecembriøti, penduleazæ între miøcare øi înflepenire, cu alte
cuvinte este evident pentru tofli cæ anumite lucruri „s-au miøcat“ între timp øi cæ altele au ræmas literalmente încremenite în forme ce se încæpæflîneazæ sæ persiste pînæ la aproape omologarea lor în calitate de constante. O datæ
cu economia de piaflæ am primit expresii ale libertæflii (mass-media libere, inspecflii de la foruri internaflionale, dar
øi economie subteranæ) – beneficii ale evolufliei societæflii. Pe de altæ parte, acest tævælug al maturizærii societæflii
româneøti lasæ în urmæ jalnice constante ale realitæflii autohtone: o anume mentalitate de looser, caracteristicæ imobilitæflii, respectiv a rezistenflei „la nou“, dar mai ales, ca o cheie de boltæ, o særæcie lucie à la République
bananière, matricea care ne furnizeazæ nenumærate subiecte de criticat, tot atîtea „încremeniri“ de nesurmontat în viitorul apropiat.
Studiu de caz: punga zisæ „de un leu“. În România, precum probabil în toate flærile fostului bloc ræsæritean1, punga
din nylon – „de un leu“ în accepfliune româneascæ – este o constantæ a peisajului uman cotidian. Aparent misterioasæ, ambiflioasæ în persistenfla sa, chiar impertinentæ în agresivitatea pe care øi-o dezvæluie de la o zi la alta,
punga din nylon ne-a invadat viafla, pe nesimflite. Inocentæ, de fapt, punga din nylon nu este altceva decît un banal
substitut al genflii, al borsetei, al poøetei, este soluflia pragmatic-multifuncflionalæ în „situaflie de tranziflie“, recte
de særæcie.
La originile lui, obiectul are funcfliuni øi semnificaflii precise, pæstrate øi cultivate în flærile în care consumismul este
un comportament, iar cetæflenii-clienfli sînt motoare ale publicitæflii magazinelor din care cumpæræ. Codul înglobat în obiectul pungæ este mai întîi unul social: plimbarea pe strada comercialæ a urbei cu punga, dupæ cumpæræturi, nu este altceva decît etalarea øi declararea standardului de viaflæ øi consumism al purtætorului de pungæ, o
etalare chiar discriminatorie din punct de vedere social (vezi: am cumpærat de la Boss/Armani, nu de la
H&M/C&A ori GAP, de la Douglas/Body Shop, nu de la Yves Rocher, de la Marks&Spencer, nu de la Aldi ø.a.m.d.).
Punga, fie cæ e din nylon sau hîrtie cu toartæ din sfoaræ asortatæ la culoare, este o prelungire a vestimentafliei, un
accesoriu care completeazæ semiotica vestimentaræ øi care (in extenso) completeazæ haina încæ de la achiziflia
ei.
Scurt istoric. Punga (confecflionatæ din piele sau pînzæ) intræ în uz ca accesoriu vestimentar în evul mediu timpuriu. Ea este, cel mai probabil, un aport germanic în istoria vestimentafliei europene survenit în urma instaurærii dinastiilor germanice în Europa. Iniflial, în punga legatæ la centuræ se purtau banii, apoi, atît bærbaflii, cît øi femeile
purtau în ea pieptene, forfecuflæ, pensetæ pentru epilat sau alte obiecte intime.2 Firesc, acest accesoriu s-a dezvoltat în secolele urmætoare, mai ales în mediul urban. Odatæ cu dezvoltarea societæflii aceastæ pungæ devine geantæ øi evolueazæ istorico-stilistic ca orice altæ piesæ de vestimentaflie ori accesoriu. Legætura ei cu mediul urban este
clar una fundamentalæ: oraøul, ca spafliu cultural, este mediul de propagare al inovafliei, este motorul evolufliei
incontestabile a civilizafliei. Geanta/poøeta, ca accesoriu, dar øi ca piesæ autonomæ de design vestimentar, primeøte într-un atare context încærcætura de semn distinctiv al treptei de civilizaflie pe care se aflæ (in macro) societatea, (in micro) individul. De aici convingerea cæ doar o societate preponderent urbanæ poate beneficia, pricepe
øi participa la evoluflia (actualmente doar) stilisticæ a genflii.
Cum ar fi putut evolua stilistic acest accesoriu vestimentar într-o societate cæreia i s-a amputat elementul urban
ca motor de evoluflie printr-un aberant program de uniformizare socialæ, timp de 41 de ani?

1. Convingere întæritæ øi prin consultarea catalogului artistului croat Mladen Stilinović, „The Cinism
of The Poor“ [Cinismul særacilor]. Catalogul
prezintæ o serie de lucræri realizate de Stilinović
pe aceastæ temæ. Printre lucræri se gæseøte øi seria numitæ „Bag-People“, care confline o serie de
fotografii ale locuitorilor Zagrebului care se îndreaptæ/se întorc cætre/de la piafla de vechituri a
oraøului. Tofli subiecflii au fost fotografiafli din spate
øi tofli poartæ cîte una sau mai multe pungi din
nylon. Dacæ fenomenul a fost semnalat într-o flaræ
pe care noi, esticii, sîntem tentafli sæ o privim ca
avînd un standard de viaflæ mai ridicat decît media,
este lesne de imaginat situaflia în flærile fostei Uniuni Sovietice, în Bulgaria sau în Albania.

2. Informaflii extrase din Françoise Boucher, „Histoire du costume en Occident de l’antiquité à nos
jours“, Flammarion, 1965.

Uzul pungii. Am realizat în ræstimp (asta øi datoritæ folosirii pungii în chip øi fel) cæ filonul nostru naflional este unul
preponderent agrar, nicidecum unul urban. Folosim punga mai ales ca desagæ sau sac, øi nu neaparat doar ca
geantæ, cæci punga din nylon este, în prezent, caricatura amaræ a genflii, iar ca utilitate ea este un „obiect bun la
toate“, pæstrat doar pentru funcfliunea sa fundamentalæ de a confline – spre deosebire de cea a genflii, de-a confline

CRISTIAN RUSU este artist vizual, membru Duo van der Mixt, scenograf, asistent la catedra de teatru la UBB Cluj.
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3. Numit de cætre un lector catalan, într-un joc de
cuvinte, „Pungaø“. Dincolo de jocul de cuvinte,
este de remarcat cæ lectorul stræin (care øtie
româneøte) nu s-ar fi lansat în joc færæ sæ fi semnalat multitudinea de pungi purtate pe stræzile
Clujului.

4. Aspect semnalat mie de Horea Avram øi dezbætut ulterior într-o conversaflie pe e-mail.
5. Pentru multiplicarea sensului termenului „substitut“ al obiectelor din plastic-nylon, vezi Roland
Barthes, „Plasticul“, in Mitologii, Institutul
European Iaøi, 1997. În cadrul unei analize dedicate Plasticului ca „new comer“ în anii ’50,
Barthes scrie: „[…] plasticul este de fapt un
spectacol ce trebuie descifrat: (este) însuøi spectacolul rezultatelor sale. În fafla oricærei forme terminale (valizæ, perie, caroserie de automobil,
jucærie, stofæ, fleavæ, lighean sau hîrtie) mintea stabileøte mereu materia primæ ca un rebus. Ceea
ce înseamnæ cæ posibilitatea de schimbare a plasticului este totalæ: el poate forma atît clædiri, cît
øi bijuterii. […] Plasticul este afundat cu totul în
utilizare […] Lumea întreagæ poate fi de plastic,
ba chiar øi viafla, de vreme ce se pare cæ s-a început fabricarea aortelor din plastic“.

øi a completa look-ul unei persoane. Iar pentru a constata asta nu trebuie decît sæ ne imaginæm traseul unei pungi
de la achiziflia ei pînæ la descotorosirea de ea.
Punga ne intræ în viaflæ, în casæ (sau ne cade în mînæ) pe mai multe cæi: fie cæ o cumpæræm de nevoie, fie cæ o
primim din puflinele magazine care au punga inclusæ în servicii, fie cæ ne-a fost datæ/transmisæ de cætre o altæ persoanæ. Este un obiect care se ia øi se dæ ca o boalæ venericæ. Punga circulæ, avînd diferite conflinuturi. La acest
capitol ea îøi multiplicæ sensurile. Conflinutul ei poate fi un dar, øi atunci punga primitæ este un ambalaj cu pretenflii. Poate fi, în schimb, o mitæ – vezi „cadou-recompensæ“, atunci punga este ambalajul neutral în spatele cæruia
se camufleazæ absolut orice, datoritæ (sic!) banalitæflii ei – nimeni nu ia la ochi o pungæ, atît este de banalæ (se
transportæ inclusiv uraniu peste graniflæ cu punga!!!). Iar cînd punga vine din „Occident“, ea este din capul locului încærcatæ øi învestitæ cu semnificaflii cu totul speciale pentru posesor. Dar øi pentru cel ce-o vede. Mai întîi, ea
genereazæ o confuzie vizual-semanticæ datoritæ incongruenflelor survenite între purtætorul-(autohton)-de-pungæ3
øi punga-suportul-de-reclamæ. Asta mai înseamnæ øi spargerea vulgaræ a codului portului pungii, deoarece întîia
sa funcfliune (cea de etalare) este total ignoratæ. Logourile de pe pungæ ne sînt cvasicunoscute øi, chiar dacæ avem
o idee vagæ despre ce desemneazæ ele, punga se rezumæ la a fi un… înveliø bun la toate.
Mai departe, punga se supune celor mai bizare pretenflii ale noastre: stæ în frigider (ca ambalaj), devine mapæ
(la notar sau la tribunal), portofel (pentru cei care nu cunosc nofliunea), înveleøte via iarna sau rædæcina
copacilor primævara, deci confline, transportæ øi pæstreazæ orice øi oriunde. Iar ca ilustrare a acestei disponibilitæfli a ei, identificæm reflexul de-a purta întotdeauna o pungæ la noi, „cæ nu se øtie niciodatæ“, de regulæ împæturitæ, ca sæ încapæ discret în buzunar sau în poøetæ.4 Cum sfîrøeøte o pungæ, dupæ ce øi-a îndeplinit feluritele
misiuni? De obicei ca substitut al suratelor sale mai specializate, pungile menajere. Prin urmare, universala pungæ
ræmîne tot un substitut!5
Vitalitatea obiectului este probatæ øi în ipostaza sa de suport de reclamæ; iar drept consecinflæ, semnalæm cæ punga
uni devine o raritate. Punga îøi recreeazæ personalitatea în funcflie de campania publicitaræ în curs de desfæøurare,
interacflionînd dezinvolt cu orice stil vestimentar. Pentru panoramarea acestei împestriflæri vestimentare efervescente
øi infinit mozaicate, o vizitæ în pieflele noastre este elocventæ. Producflia de pungi din nylon este absolut incredibilæ; øi noi o întreflinem continuu, deoarece le cumpæræm de la standurile specializate, pentru cæ am plecat deacasæ færæ… øi nu ne-am gîndit cæ „nu se øtie niciodatæ“! Iar mærcile întregistrate pe care le poartæ, imprimate
„pe vapor“ ori „la chineji“ (toate mærci de primæ talie) fac obiectele øi mai hilare, cu atît mai mult variantele combinatorii vestimentare!
Este un eveniment cînd descoperim în întregul vestimentafliei cuiva o potrivire între accesorii: o geantæ asortatæ la încælflæminte, împreunæ la pælærie, la bijuterii. În definitiv, un task care poate fi realizat øi færæ mulfli bani, cæci
mai fline øi de gust. Nu mæ refer aici la mainstream-ul modei, ci la trend-ul local al modei, deoarece „moda“ ce
pætrunde la noi este una de suprafaflæ, compatibilæ cu puterea realæ de cumpærare a românului. Mæ refer la autenticul bun-gust, întotdeauna greu de definit. Øi chiar øi în aceste cazuri, armonia compozifliei vestimentare poate
fi umbritæ de o pungæ „la purtætor“, concesie fæcutæ funcfliunii obiectului, soluflia pragmaticæ pentru a cæra. Øi mai
existæ un apect hotærîtor în etalarea expozifliei de pungi pe stræzile noastre: faptul cæ românul este preponderent pedestru; iese la defilare cu punga din cauzæ cæ nu are maøinæ cu care sæ se deplaseze, în care sæ se ascundæ
el øi punga lui pînæ ajung la destinaflie.

Aurel Codoban

Deci… asistæm la desfæøurarea unui tip de comportament cu totul aestetic øi færæ prea mari mari øanse de remediere. Un comportament care, datoritæ særæciei – let’s face it! – adoptæ soluflii de avarie, precum apelul la polifuncflionalitatea acestui obiect banal (dar util). Iar dacæ soluflia de avarie este uneori vecinæ cu bizareria sau cu aberaflia,
nu trebuie sæ ne mire, sînt reguli universal valabile care desemneazæ adaptabilitatea la provocæri noi, sau la aceleaøi, de cînd lumea…

În vara trecutæ, o explozie discursivæ din aproape nimic pare sæ fi invadat presa româneascæ, nu numai cea culturalæ, dar øi sæptæmînalele ori chiar cotidienele, într-o polemicæ inflamatæ, cu largæ participare øi grele cuvinte.
Poate sæ fi fost øi o lipsæ de subiecte, dar din disproporflia ræspunsurilor øi ambalærilor – care a øi dus la cele mai
lamentabile øi neaøteptate texte semnate vreodatæ de Pleøu øi Liiceanu – e semn cæ ceva mai profund a fost cu
siguranflæ atins aici. Iar acest ceva profund, care meritæ discutat øi peste care, în fluenfla discursivæ a invectivelor
øi laudelor, s-a trecut cu prea mare uøurinflæ, fline într-adevær de problema grupurilor de prestigiu øi de „economia“ ori piafla bunurilor simbolice. Poate cæ printr-o polemicæ, mai ales de epitete øi acuzaflii, s-a irosit în vara
prea fierbinte o foarte bunæ ocazie de a discuta nu atît despre anumifli oameni, cît despre anumite structuri, obiceiuri øi atitudini din societatea øi cultura româneascæ, limitîndu-ne, cum spunea regretatul Jacques Derrida, „la
mize impersonale sau de interes comun“.
Apariflia cærflii lui Sorin Adam Matei, Boierii minflii: Intelectualii români între grupurile de prestigiu øi piafla liberæ a
ideilor, ar fi fost poate ocazia culturalæ potrivitæ pentru aceste discuflii.* Într-adevær, multe dintre frazele textelor
lui Pleøu øi Liiceanu, ca øi ale celorlalfli implicafli în polemicæ, o invocæ sau îi ræspund mai mult sau mai puflin direct.
Ce spune de fapt Sorin Adam Matei? El constatæ cæ, deøi funcflioneazæ într-o lume modernæ, pentru a accede
la pîrghiile puterii de diferite tipuri, intelectualii români se organizeazæ în grupuri de prestigiu, tradiflionale, aristocratice, adicæ paramoderne, care se alimenteazæ din valori ale societæflii tradiflionale. Astfel cæ intelectualii publici români devin „boierii minflii“ deoarece formeazæ grupuri care graviteazæ în jurul ideii de „predestinare“ øi
„alegere“, consacratæ de privilegii dobîndite prin „chemare“ sau „naøtere“ (simbolicæ) în casta intelectualæ. Prestigiul, chiar dacæ susflinut prin admiraflie publicæ, nu e cîøtigat prin jocul pieflei ori prin alte mijloace democratice,
ci e generat de accesul privilegiat la resurse intelectuale, de auræ øi de „iluminare“ (exemplul pe care îl dæ Sorin
Adam Matei øi care a inflamat suplimentar spiritele este acela al lansærii lui Patapievici). Într-un grup de prestigiu
identitatea e datæ prin raportare la prieteni, maeøtri, idei øi valori fixe, iar meritul este acordat, nu cîøtigat pe „piafla
liberæ a ideilor“, ori este cîøtigat numai întrucît a fost deja acordat (cam ca øi raportul între graflia divinæ øi mîntuire). Prin urmare, actul intelectual devine deplin øi efectiv (deci carismatic) numai dacæ are loc într-un grup consacrat. Problema, dupæ Sorin Adam Matei, este cæ, deøi în societatea modernæ intelectualul se aflæ într-o situaflie
de clasæ „ocupîndu-øi poziflia øi reclamîndu-øi drepturile sociale prin cerere øi ofertæ“, în România de azi, care
se vrea modernæ, nu piafla consacræ producflia intelectualæ, ci grupul de apartenenflæ.
Pentru cæ noi tofli tindem sæ respingem din capul locului caracterizærile negative relative la domeniile noastre particulare de activitate øi sæ acceptæm mult mai uøor ceea ce e formulat în termenii unei generalizæri maxime, putem
testa mai detaøat ideea lui Sorin Adam Matei raportînd-o la întreaga societate româneascæ. Într-adevær, tranziflia societæflii româneøti ne-a instalat într-o democraflie cu majoritæflile gata constituite øi într-o economie în care
grupurile de interese preexistau economiei de piaflæ. Sloganul, uneori implicit, alteori explicit, scæpat de gura mai
slobodæ a unui ministeriabil, parlamentar sau „îmbogæflit de revoluflie“ a fost: „Dacæ nu noi, cine? Dacæ nu acum,
cînd?“. Venit în România imediat dupæ decembrie ’89, Vladimir Tismæneanu exprima speranfla occidentalæ a constituirii mecanismului pieflei politice øi economice, adicæ a parlamentarismului øi economiei de piaflæ, indiferent
de aceste grupuri øi peste incorectitudinea funcflionærii lor. Problema este însæ cæ modul de constituire, istoria,
are efecte asupra funcflionærii, asupra alcætuirii mecanismului social, a structurii sociale. Drept urmare, România
a cunoscut una din cele mai lente constituiri a unei economii viabile de piaflæ.
Totuøi, ceea ce a fost imediat vizibil sau s-a putut spune cu uøurinflæ de la început despre societatea româneascæ
în general a pærut sæ nu fie valabil despre cultura româneascæ a momentului, despre „economia bunurilor simbolice“. Pentru cæ, oricît de lucizi au putut fi unii dintre intelectuali, totuøi, cei mai mulfli s-au legænat cu iluzia romantic-idealistæ cæ spiritul, cultura, valorile intelectuale înalte se aflæ în afara contactului strîns cu societatea, cu

End of Story. Acelaøi tratament critic poate fi aplicat øi celebrei plase de rafie – ca substitut al geamantanului. Deøi
deflin un astfel de obiect, albastru øi inscripflionat cu galben IKEA, îmi menflin spiritul critic în ceea ce-l priveøte.
Poate øi din cauzæ cæ plasa vine de la IKEA Moscova.

AUREL CODOBAN este profesor de filosofie la UBB Cluj. Cærfli publicate: Repere øi prefiguræri, 1982, Structura semiologicæ a structuralismului,
1984; Filosofia ca gen literar, 1992; Introducere în filosofie, 1995; Sacru øi ontofanie, 1998; Teoria semnelor øi interpretærii, 2001, Amurgul iubirii. De
la iubirea-pasiune la comunicarea corporalæ (2004); a coordonat: Postmodernismul. Deschideri filosofice, 1995.

Privind problema lingvistic, raportarea noastræ la punga de un leu dezvæluie atitudinea depreciativæ pe care o avem
øi pe care ne-o exprimæm faflæ de acest obiect… de douæ parale. Mai pomenim øi azi, atunci cînd nu ne vin cuvintele, cînd nu øtim sæ definim clar obiectul, de „punga de un leu“, o denumire popularæ care persistæ cu success
în limbajul uzual, apærutæ în epocæ drept ilustrare a valorii monedei øi a obiectului (un leu = o pungæ).
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Dupæ polemicæ: despre „grupurile de prestigiu“
øi „piafla culturalæ româneascæ“

* Dupæ cum, tot astfel, ar fi putut fi o ocazie favorabilæ pentru punerea în discuflie a conceptelor de
„piaflæ liberæ a ideilor“ sau de „grup de prestigiu“.
Pentru cæ n-a fost sæ fie, vom læsa pentru o altæ
ocazie o criticæ a acestor concepte øi le vom întrebuinfla într-un sens larg, oarecum metaforic.
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structurile economice øi cu viafla social-economicæ în general øi cæ sînt la adæpost de tarele societæflii româneøti
øi îi pot chiar oferi o sursæ de regenerare. Iluzie intelectualæ previzibilæ dupæ excesul de marxism vulgar care fæcea
din „ultima instanflæ“ materialistæ a analizei prima instanflæ a explicafliei. Dar iluzie impardonabilæ pe termenul lung
al experienflei unui deceniu øi jumætate de la „evenimentele din decembrie“.
Un exemplu în acest sens poate fi felul cum au funcflionat diferitele grupæri academice, „boierii sau baronii“ învæflæmîntului superior românesc la alegerile de rectori din primele luni ale anului 2004. Într-adevær, grupuri care au cîøtigat – øi nu puteau sæ nu cîøtige contextual – un relativ prestigiu prin exercitarea anterioaræ a puterii øi-au pregætit
propria alegere sau propria poziflie de putere prin diferite subterfugii contrare regulilor dupæ care chiar ei au fost
aleøi iniflial (øi pe care, de altfel, le-au øi schimbat din timp!). La fel ca în cazul economiei, guvernul a reacflionat
cu destulæ încetinealæ øi numai în cazul unor abateri vædite din punctul de vedere al formei legale. Numeroase
alte cazuri au ræmas nesancflionate în numele aceleiaøi sacre alianfle dintre tofli actorii de diferite culori ai vieflii
noastre politice, care se sfieøte sæ creeze precedente de aplicare riguroasæ a legilor pentru cæ, nu-i aøa?, „trec
ai noøtri, vin ai noøtri“. Intelectualii, obiønuifli sæ blameze de la înælflimea marilor valori cultural-spirituale „greøitele
alegeri antidemocratice ale poporului“, au uitat – sau n-au îndræznit!? – sæ se priveascæ în oglinda alegerilor din
propriile instituflii øi institute. Dacæ ar fi fost mai curajoøi øi mai lucizi, ar fi acuzat mai puflin „norodul“ øi ar fi încercat sæ se înfleleagæ, admonesteze øi mobilizeze pe ei... (Am auzit cæ unii comentatori stræini au fæcut din alegerile
de rectori din învæflæmîntul superior øi din abaterile øi scandalurile produse de acestea un diagnostic asupra stilului general al alegerilor din România. Amuzant este însæ sæ vedem cæ la alegerile locale poporul s-a situat pe o
poziflie mai evoluatæ decît intelectualii, optînd în favoarea unor anumifli candidafli – desigur, poate nu totdeauna
bine sau corect –, totuøi cu promptitudine øi în numele unei exigenfle personale pe care intelectualii universitari le-ar putea invidia...) Desigur, învæflæmîntul superior românesc are mulfli reprezentanfli excepflionali sau mæcar
cu realizæri valoroase ori notabile, dupæ cum are øi oameni plini de curaj sau de o moralitate remarcabilæ. Dacæ
îi asculfli pe fiecare în parte într-o discuflie personalæ, aproape tofli sînt nemulflumifli de ceea ce s-a întîmplat... Dar
ei nu-øi exprimæ explicit øi public atitudinea øi nemulflumirile øi n-au øtiut sau n-au îndræznit sæ facæ sæ funcflioneze
corect maøina de vot universitaræ…
Prin urmare, grupurile de prestigiu din culturæ par, într-adevær, sæ funcflioneze ca øi grupurile economice, conducerile unor întreprinderi sau grupæri de afaceri, adicæ împiedicæ, prin simpla lor existenflæ, funcflionarea normalæ øi
corectæ a mecanismului pieflei. Adicæ nu produsul valideazæ personalitatea producætorului, ci personalitatea producætorului atribuie, prin semnætura validatæ de o apartenenflæ la un anumit grup, o anumitæ calitate produsului.
E adeværat cæ pe piafla culturalæ producætorul intelectual intræ, în aparenflæ, ca un producætor izolat. Dar faptul cæ
aparfline unui grup îi ataøeazæ un „brand“ care îi face produsele mai „vandabile“. Øi reclama mai mult sau mai puflin gratuitæ îl însofleøte preferenflial. La fel, premiile… Ceea ce, în chip paradoxal, nu garanteazæ nicidecum cæ este
øi citit sau, puflin mai mult decît atît, înfleles în ceea ce a vrut sæ spunæ. Pentru cæ cei care cumpæræ un astfel de
produs fac mai degrabæ un gest ritual, de achiziflionare a unei amulete proteguitoare în conversafliile de obøte sau
de permis de acceptare într-un grup care se autoconsideræ de elitæ, decît unul intelectual, de consum critic øi avizat.
Sæ nu fiu înfleles greøit: am o mare consideraflie pentru Pleøu øi Liiceanu øi îmi plac unele din cærflile scrise de ei.
Pe de altæ parte, grupuri culturale constituite prin intersubiectivitate, prin adeziune la anumite valori, prin opfliune pentru un anumit stil existæ øi funcflioneazæ peste tot în occident. (Dupæ cum existæ øi coterii, „grupuri de
prestigiu“, chiar „conspiraflii“ øi „maøinafliuni“, iar rolul lor e mai mare decît s-ar crede.) N-am deci nimic împotriva unor atare ataøamente sau asocieri interpersonale øi profesionale. Dimpotrivæ, cred cæ mediul profesional øi
cultural se constituie printr-o astfel de intersubiectivitate. Dar intersubiectivitatea profesionalæ autenticæ
funcflioneazæ într-un cadru de reguli ale jocului normate de valoare sau încearcæ sæ instaleze astfel de reguli, fiind
în societæflile moderne favorabilæ pieflei libere a ideilor. Adicæ nu funcflioneazæ în propriul interes øi pentru propria promovare a grupului øi membrilor sæi, ci pentru a crea un cadru larg de dialog cultural în numele unor valori unanim acceptate øi acceptabile, adicæ o „piaflæ liberæ a ideilor“. Cred, la fel ca Sorin Adam Matei, cæ actuala
noastræ culturæ are mare nevoie de o intersubiectivitate profesionalæ modernæ, care sæ o constituie instituflional øi care sæ facæ sæ funcflioneze cultural piafla ideilor øi sæ amendeze eventualele alunecæri sau abateri valorice.
Dacæ ar funcfliona corect instituflional, atunci politica, economia øi cultura româneascæ ar funcfliona plural sau,
cum se mai spune, democratic øi ne-am afla într-o „societate deschisæ“, de piaflæ, nu într-o societate închisæ prin
prezenfla unor grupuri dominante, care dicteazæ regulile instituflionale sau le pervertesc în favoarea lor.
Desigur, grupurile de prestigiu devin problematice numai în contextul vulnerabilitæflii pieflei. Grupærile culturale
devin „branduri“ prea puternice pe o piaflæ culturalæ a bunurilor simbolice prea slabæ sau pe cale de a se naøte.
Între „boierii minflii“ øi piafla liberæ a ideilor accentul a cæzut poate prea mult pe „boierii minflii“. Dacæ accentul
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în discuflii ar fi cæzut mai mult pe piafla liberæ a ideilor, pe economia bunurilor simbolice, poate am fi væzut cæ în
mai mare mæsuræ vinovat øi în mai mare mæsuræ capabil de schimbare este comportamentul consumatorului
intelectual al acestor bunuri simbolice, adicæ al intelectualului situat în afara oricæror grupæri. Pentru cæ nu este
vina grupului de prestigiu pæltiniøan cæ, pe mæsuræ ce aderenflii se aflæ pe poziflii tot mai îndepærtate de nucleul
central al grupului, devin prozelifli tot mai inflexibili øi recalcitranfli ai orientærilor acestui grup. Cæ, spre exemplu,
filosofi care se aflæ sau îøi doresc sæ se afle în proximitatea grupului sau a unora din membrii lui nu consideræ drept
teze acceptabile de licenflæ în filosofie cele despre Jim Morrison sau despre efectele culturale ale internetului.
Dupæ cum nu cred cæ sînt vinovafli, ca grup de prestigiu cultural, nici mæcar de impunerea unui anumit stil de a
face filosofie sau culturæ. Noica, pentru care am o imensæ admiraflie øi cæruia îi sînt îndatorat, a fost foarte rezervat la adresa calitæflilor filosofice ale psihanalizei, structuralismului øi poststructuralismului øi insistent în a ne împinge
spre filosofia germanæ, încæ destul de conservatoare în acel moment. Detenflia øi ruptura în comunicarea cu
Occidentul provocatæ de „lupta ideologicæ declanøatæ de Ræzboiul Rece“ øi, poate, mai mult decît amîndouæ, o
anumitæ opfliune filosoficæ personalæ i-au fixat poziflia lui filosoficæ undeva între Hegel, pe de o parte, øi Husserl/
Heidegger, pe de alta. Chiar dacæ nu s-a sincronizat cu filosofia occidentalæ de ultimæ oræ, meditaflia lui onestæ,
autenticæ existenflial øi generoasæ cu ceilalfli l-a salvat. Sæ nu-l judecæm, aøa cum prea adesea se face, din comoditatea noastræ pe cel care, trecut færæ vinæ prin puøcærie, a gæsit curajul øi modalitatea de a-øi susfline ideile cu eficienfla formativæ pe care o cunoaøtem. Complicaflia cu discipolii este însæ cæ ei devin „mai catolici decît papa“ în
anumite opfliuni, aøa cum i s-a întîmplat lui Heraclit, cel care spunea cæ nu putem face baie de douæ ori în acelaøi rîu, øi ai cærui discipoli tîrzii au susflinut mai apoi cæ nici mæcar o datæ nu putem face baie în acelaøi rîu! Dar
nici asta nu este problema. Ei pot refuza un anumit fel de a face filosofie ca discipoli ai lui Noica øi discipolii lor
pot, la rîndul lor, refuza încæ mai îndîrjifli un anumit tip de filosofie cum ar fi postmodernismul. Complicaflia începe
în momentul în care cineva care s-a format în contextul postmodernismului øi opfliunea lui personalæ de gînditor este postmodernismul nu îndræzneøte sæ apere postmodernismul faflæ de atacurile unora din grup în mod
public deschis, în presæ, pentru cæ îi este teamæ sæ nu fie îndepærtat de grup, sæ nu fie marginalizat. Adicæ atunci cînd intelectualul nu mai opteazæ pe piafla liberæ a ideilor conform propriei alegeri, ci conform unor alegeri
impuse, în care, pe deasupra, nici nu crede. Ce sæ mai vorbim despre cei care opteazæ numai din auzite, læutæreøte,
færæ sæ øtie prea bine despre ce este vorba øi færæ sæ-øi întemeieze opiniile pe o lecturæ mæcar minimalæ…
În acest sens, probabil, filosofia româneascæ începe mereu: pentru cæ grupurile de prestigiu øi reflelele de discipoli urmeazæ mereu pe cineva – adicæ un absolut, o esenflæ întrupatæ! – în loc sæ urmeze miøcarea criticæ a gîndirii
cuiva. Grupærile de prestigiu, la fel ca øi conducerile unor întreprinderi, ræmîn la vechiul tip de producflie, cea
care le-a asigurat succesul, produc bunuri care nu mai au decît o restrînsæ arie localæ de desfacere, pe cale de
dispariflie. De aceea filosofia româneascæ reîncepe mereu: pentru cæ este nevoitæ mereu sæ recupereze „ræmînerile
în urmæ“ alergînd spre locul de unde alflii, din Occident, care au urmat miøcarea criticæ a gîndirii, nu pe cea adulatoare, a grupurilor ce înconjoaræ o personalitate ca într-o sectæ ezoteric-religioasæ, au luat deja startul cu succes, cu mult mai înainte.
Am putea spune, cum o face Sorin Adam Matei, cæ instituflii culturale în care ar trebui øi te-ai aøtepta sæ domneascæ cea mai puræ democraflie devin niøte feude închise øi autocratice. Cæ grupurile spirituale româneøti
funcflioneazæ neaøteptat de eficient social nu atît prin influenflæ ideaticæ, formativæ, cît prin promovare culturalsocialæ. Nu atît promovarea unor idei sau atitudini, cît autopromovare. Cæ acela care se aflæ într-un grup de prestigiu øi controleazæ astfel mecanismului pieflei se posteazæ singur, cu voie ori færæ de voie, pe poziflia esenflei, împotriva
devenirii. El, desigur, nu este omul recent, omul pieflei libere moderne a ideilor; el este omul esenflei, întrucît
apartenenfla la grup este, în raport cu propria viaflæ øi producflie culturalæ, un trecut anistoric care-l constituie, o
origine absolutæ. La el manifestærile decurg din aceastæ esenflæ øi pot fi greøite numai dacæ ceva din afaræ le deturneazæ
øi numai dacæ el, nesupraveghindu-se, cedeazæ exteriorului. Este felul în care, desigur în linii mari, a fost gîndit
omul în filosofia greacæ øi, în continuarea ei, în filosofia medievalæ. Dar în contextul României de astæzi, prin anacronism, aceastæ moøtenire greacæ devine un stil intelectual bizantin. Creøtinismul a adus cu sine în modernitatea
europeanæ – chiar øi într-o Românie care a boicotat ortodox istoria – øi partea iudaicæ a moøtenirii: manifestarea
divinitæflii nu în esenflæ, naturæ, cosmos, ci øi – sau mai ales – în istorie øi participarea omului, prin alianflæ cu divinitatea, la creaflie. Datoritæ alianflei cu Dumnezeu pentru desævîrøirea creafliei, profetul iudeu, intelectual prim al
credinflei creøtine, este obligat sæ-øi asume individual valorile în care crede, sæ le fie fidel øi sæ lupte pentru ele
acolo unde intelectualul de rit mandarinal bizantin moøteneøte de regulæ o situaflie datæ în prealabil øi conservæ
o relaflie de putere. Datoria profeflilor/intelectualilor moderni faflæ de contribuflia la crearea acestei lumi este mai
mare decît cea faflæ de alte legæturi de putere, grup, familie etc.
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Aceasta este originea omului recent al modernitæflii, om al devenirii, nu al esenflei date în prealabil. De aici porneøte
formula explicitæ a lui Sartre dupæ care în cazul singular al omului existenfla precedæ esenfla. Acest tip de om,
care devine ceea ce este, îøi constituie propria esenflæ umanæ prin alegeri succesive, iar succesul lui cultural øi
prestigiul intelectual care-l însofleøte sînt cîøtigate pe piafla liberæ a ideilor. El admite cæ poate greøi, pentru cæ ceva
ce pærea important sau adecvat din perspectiva proiectului sæu se va dovedi mai tîrziu neimportant, neadecvat
sau eronat. Tocmai pentru ca astfel de greøeli sæ nu-i constituie mai apoi esenfla, el poate fi critic cu opfliunile sale anterioare øi se raporteazæ deschis critic sau prin adeziune la opfliunile øi atitudinilor celorlalfli, într-un mecanism social colectiv de tipul pieflei libere a ideilor. Recunoaøterea propriilor greøeli sau critica nu sînt dezastruoase,
pentru cæ nu lovesc în esenfla lui, nu-i contestæ calitatea, ci dimpotrivæ, o îmbunætæflesc dupæ formula creøtinæ
care vine din acelaøi cîmp semantic iudaic: „detestæ pæcatul, dar iubeøte-l pe pæcætos“. Sîntem în istorie, ipostazele noastre anterioare, atitudini, idei, sînt un produs al istoriei øi sînt accidentale, nu rezultæ din esenfla noastræ. Faptul cæ în cultura noastræ grupurile de prestigiu, „boierii minflii“, funcflioneazæ împotriva constituirii unei economii
de piaflæ liberæ a bunurilor simbolice este consecinfla directæ a faptului cæ nu opfliunile, valorile øi atitudinile individuale conduc la alegerea grupului, aøa cum ar fi firesc, ci invers, alegerea grupului conduce la alegerea opfliunilor, valorilor øi atitudinilor individuale. De aceea ræmînem mai degrabæ intelectuali nici mæcar greci, ci bizantini,
adicæ mandarinali: pentru cæ legæm manifestærile de esenflæ, pentru cæ manifestæm obedienfli esenfla grupului, în
loc sæ participæm numai la grupuri care întruchipeazæ esenfla opfliunilor noastre autentice. Dar pentru ca øi în cultura noastræ, în economia noastræ a bunurilor simbolice, „piafla ideilor“ sæ funcflioneze normal, nu cred cæ soluflia
este atît punerea în discuflie a grupurilor de prestigiu, cît o schimbare pe terenul actualei piefle „monopoliste“ a
comportamentului intelectual al consumatorului, în maniera revolufliei paønice a lui Gandhi. Ar fi adicæ nevoie
de un consum critic al produselor culturale, care sæ ne fereascæ de E-uri, de coloranfli publicitari, de aditivi de
grup øi de conservanfli tradiflionaliøti vetuøti. Ar fi nevoie mai întîi de toate ca intelectualul român sæ citeascæ ceea
ce îl intereseazæ øi îl priveøte, cærfli øi reviste, øi sæ comunice cu ceilalfli intelectuali, sæ înceteze sæ fie autist. Dar
sæ comunice autentic intelectual, adicæ critic: sæ-øi descopere mai întîi propriile opfliuni, sæ devinæ conøtient de
ele øi sæ nu recurgæ la ipocrizii: sæ spunæ cæ regele e gol dacæ-l vede gol sau sæ admire pe temeiul propriei adeziuni. Sæ nu cedeze ucigætorului convenflionalism al atitudinilor øi afirmafliilor care deleagæ altora propriul simfl critic: comunismul atît de acuzat de uniformitatea opiniilor a dispærut, dar unanimitatea a ræmas în paginile revistelor
culturale aproape identicæ. Sæ øi le asume numai pe cele trecute prin propriul simfl critic øi sæ nu-øi împodobeascæ
fals simbolic existenfla cu idei, valori øi atitudini care nu sînt organic ale sale, în care nu crede. Sæ flinæ atît de mult
la idei øi atitudini încît sæ le exprime în public, indiferent de riscurile de care se teme acum. Desigur, ideal ar fi
ca grupurile culturale de prestigiu sæ modeleze gusturile øi atitudinile intelectualilor consumatori de culturæ într-o astfel de direcflie critic intelectualæ. Dar dacæ asta nu se întîmplæ, consumatorii înøiøi trebuie sæ-øi schimbe
comportamentul. Pentru aceasta, soluflia poate fi, cred, cea pe care Sloterdijk o propune, apropo de „desconsiderarea masei“: omul de masæ trebuie învins în fiecare din noi, spunea el. La fel în ceea ce priveøte „boierii
minflii“: intelectualul bizantin mandarinal al culturii actuale de la noi trebuie învins, mai degrabæ decît în grupurile
de prestigiu pe care le constituie, în primul rînd în obiceiurile noastre intelectuale bizantine, adicæ în noi înøine!

Un capitalism pur øi simplu
G. M. Tamás

Pentru stînga, importanfla simbolicæ øi istoricæ a Europei de Est e indiscutabilæ.
La urma urmei, experimentul socialist a fost riscat, se zice, tocmai în Europa de Est. Pentru majoritatea oamenilor, cæderea în 1989 a regimurilor din
blocul estic a însemnat cæ nu mai existæ nimic [care sæ se afle] dincolo de
orizontul capitalismului mondial. Chiar dacæ nu e deloc cert cæ socialism a
fost ce a eøuat atunci, institufliile, organizafliile øi curentele stîngii occidentale
s-au præbuøit [la rîndul lor], de parcæ ceea ce reprezentaseræ ele ar fi fost
totuna cu posomorîtul morman de ruine care a fost imperiul de diadochoi
ai lui Stalin. Oricît de îndoielnicæ ar fi fost reputaflia acestui imperiu, oricît de
mohorît, înfricoøætor øi anost ar fi fost el, cei ce træiesc acolo øi azi consideræ cæ acesta a fost cu mult superior ordinii actuale – din toate punctele de
vedere. Socialiøtii par a fi contraziøi [în ceea ce ei reprezintæ] de convingerea
generalæ cæ nu existæ decît capitalismul singur, în timp ce democraflii trebuie
sæ audæ zi de zi cum, în raport cu democraflia asta nouæ, liberalæ,
dictatura a fost floare la ureche.
În ræspær cu majoritatea covîrøitoare a „est-europenilor“, de la Vladivostok la Praga, de la Marea Aral la Berlinul de Est, øi cu cîfliva comuniøti occidentali dezabuzafli (cu toate cæ aceøtia din urmæ au cîteva
rafliuni interesante pentru a-øi susfline punctul de vedere), nu pot
deplînge sfîrøitul lipsit de glorie al tragicomediei poststaliniste, øi nici
nu voi face asta; de asemenea, în opoziflie cu majoritatea liberalilor, nu cred
cæ a fost socialism ce s-a præbuøit øi nici cæ aceastæ novus ordo seclorum de
azi ar fi una inevitabilæ ori, mæcar, reuøitæ. Ba nici mæcar cæ ar fi, în ce o priveøte,
atît de novus. Pot înflelege însæ, fireøte, cæ aceste opinii impun anumite mize
øi strategii de legitimare, ca-ntotdeauna, øi cæ asemenea legitimitate trebuie
sæ fie obflinutæ prin istorie øi teoria istoriei. Pentru a explica de ce Europa
de Est e o versiune cu deosebire interesantæ øi peste mæsuræ de dezagreabilæ a societæflii capitaliste tîrzii, trebuie sæ ne eliberæm de ideea cæ asta ar
avea ceva de-a face cu obiønuinflele mentale „totalitariste“ sau cu obiceiurile „înapoiate“ înrædæcinate în autoritarism øi servilitate, nofliuni ce flin de o
„naturalizare“ de tip ræzboi rece a imaginii de sine ideologice – în mod surprinzætor moderne, færæ a fi nici liberalæ, nici prooccidentalæ – a adversarului
[socialist].
Chestiunea principalæ, cea mai spinoasæ, ræmîne, desigur, aceea a adeværatei
naturi a sistemului chemat la viaflæ în 1917 øi decedat færæ glorie în 1989.
Kilometri întregi de rafturi de bibliotecæ au fost rezervafli soluflionærii acestei probleme, sursa atîtor mîhniri øi suferinfle øi, totodatæ, un element central în autocomprehensiunea principalelor miøcæri radicale din secolul al
XX-lea. Cæci dacæ regimul a fost socialist, atunci social-democraflia reformistæ
a fost trædare, iar ultrastînga antileninistæ – puræ nebunie; dacæ însæ regimul
n-a fost socialist, atunci sacrificiul eroic al tuturor, øi în special acela al militanflilor comuniøti occidentali, a fost în zadar. Dacæ regimul a fost cu adeværat socialist øi dacæ Gulagul, genocidul øi procesele-spectacol au avut loc,
toate, în cadrul unui regim cu adeværat socialist, atunci idealul socialist e fæGÁSPÁR MIKLÓS TAMÁS este profesor-cercetætor la Institutul de Filosofie al Academiei Maghiare
øi profesor la Universitatea Central-Europeanæ din Budapesta.
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ræ-ndoialæ unul criminal; dacæ însæ regimul n-a fost cu adeværat socialist,
atunci Gulagul nu descalificæ viabilitatea politicæ øi moralæ a solufliei oferite
de idealul socialist. Dacæ regimurile de tip sovietic n-au fost însæ nici mai bune
øi, de fapt, una peste alta, nici mai rele decît cele capitaliste obiønuite,
atunci vina trebuie împærflitæ în funcflie de ce consideræm a fi caracteristica
principalæ a acestor regimuri. Ræspunsul de dat la aceste vechi întrebæri trebuie sæ fie unul istoric øi filosofic.
Nu poate exista nici o îndoialæ în ce priveøte persistenfla træsæturilor capitaliste clasice în regimurile din fostul bloc sovietic: munca salariatæ, economia bunurilor de consum, diviziunea muncii, obligativitatea ei, subordonarea
faflæ de capital, bani, chirie, proprietate (reglementatæ dupæ dreptul roman),
ierarhie (ce ordona munca industrialæ); distincflia netæ între munca manualæ øi cea „intelectualæ“, inegalitate cumplitæ, represiunea rezistenflei proletare,
suprimarea autonomiei muncitoreøti, familia patriarhalæ represivæ, munca
neplætitæ a gospodinelor, oprimarea politicæ øi ideologicæ, agresivul naflionalism de stat, discriminarea etnicæ øi rasialæ, cenzura îndreptatæ împotriva
artei øi øtiinflelor sociale emancipatoare øi, bineînfleles, o nemiloasæ
exploatare. Acestei sumbre liste, credincioøii atinøi de îndoialæ (cel mai
celebru dintre tofli fiind Troflki) îi puteau opune numai un singur fapt:
abolirea proprietæflii private. Socializarea [/naflionalizarea] [mijloacelor
de producflie] øi planificarea [/dirijismul] au fost citate ca probe ce
ar fi trebuit sæ ne convingæ, în pofida a toate, cæ, pînæ øi sub
„Termidorul“ stalinist, în Uniunea Sovieticæ, Republica Popularæ
Chinezæ øi sateliflii lor, capitalismul n-a fost øi nici n-a putut fi restaurat. Îngrozitor, dar întrucîtva socialist. Despre proletariat s-a presupus cæ ar fi fost cumva „proprietarul“ tuturor bunurilor economice
majore, chiar færæ a putea dispune de acestea øi færæ a le (putea) controla
sau gestiona, cu alte cuvinte, færæ a avea vreo vorbæ de spus privitor la felul
cum se desfæøura producflia øi flelurile pe care trebuia sæ le urmæreascæ dezvoltarea economicæ. Cu toate astea, e totuøi în afara oricærei discuflii cæ nau existat capitaliøti privafli în regimurile din blocul estic øi nici piaflæ „adeværatæ“.
Asta e interesant fiindcæ ne obligæ sæ întrebæm: e oare adeværat cæ în capitalism trebuie sæ existe în primul rînd o prevalenflæ a pieflelor øi cæ acesta
trebuie sæ fie caracterizat de prezenfla proprietarilor privafli ai mijloacelor de
producflie? E oare aceasta o perspectivæ ortodox-marxistæ? În ce mæ
priveøte, tind foarte tare sæ mæ-ndoiesc. Sæ-mi fie permis a examina aici înflelesul cuvîntului „privat“, cuvînt care, cel puflin de la Rousseau încoace,
desemneazæ esenfla societæflii burgheze.
„Privat“ înseamnæ în primul rînd o zonæ privilegiatæ, separatæ, protejatæ, asupra
cæreia cineva îøi exercitæ controlul, øi care exclude alfli pretendenfli la un asemenea control. Acest „cineva“ poate fi o persoanæ fizicæ sau juridicæ, de pildæ
o instituflie precum Coroana ori un ordin religios sau cavaleresc. Oare pæmînturile Coroanei nu sînt proprietæfli private în acest sens? În Europa de Est,
înainte de 1945, nu excludeau oare proprietæflile bisericii orice fel de proprietari rivali care ar fi vrut sæ punæ mîna pe ele? În ce sens – poate metafizic – am putea spune cæ „statul“ e un proprietar nonexclusiv, nonuzufructuar,
deci unul lipsit de control asupra proprietæflii sale? Proprietæflile de care dispunea Coroana – folosite, øi ele, pentru binele comun al comunitæflii
politice, de pildæ pentru a aduna, a echipa øi a plæti trupe de mercenari –
sæ se fi schimbat însæ, numai pentru atîta, în nonproprietæfli? S-ar putea spune
oare cæ deoarece proprietatea era deflinutæ de persoane mai degrabæ
juridice decît fizice, excluzîndu-i pe cei care nu erau proprietarii nici unui
fel de mijloace de producflie, ar fi impropriu ca în aceste cazuri sæ vorbim
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de proprietate? Se pare cæ esenfla proprietæflii [ownership] în societæflile bazate pe clase – cum ar fi capitalismul øi regimurile de tip socialist – fline de
separarea proprietæflii de cei care mînuiesc, færæ a le defline, mijloacele de
producflie în schimbul salariilor lor, øi nu neapærat de statutul politic sau juridic
al proprietarilor. Apologeflii regimurilor de tip sovietic spun, øi probabil cred,
cæ pretinsa putere politicæ a proletariatului a schimbat træsæturile acestei entitæfli
misterioase, statul, într-o reprezentare nu numai politicæ øi administrativæ
a noii clase conducætoare, ci într-un nou tip de proprietar, care nu-øi însuøeøte plusvaloarea în vederea unui scop „nonproletar“ sau „nonsocialist“;
ceea ce în practicæ înseamnæ, fireøte, cæ marea parte a ei e, ca de obicei,
reinvestitæ. De data asta, în mod firesc, proletariatul nu posedæ øi nu exercitæ nici un fel de putere politicæ, aøa cum aræta deja Opoziflia Muncitoreascæ
din Rusia lui 1919, ci pare destul de evident cæ linia [direction] politicæ øi ideologia guvernului n-au schimbat nicidecum separarea muncitorilor lipsifli de
proprietate de beneficiile, gestionarea sau, doamne iartæ-mæ, vînzarea proprietæflii „lor“ mistice. Aøadar, e perfect adeværat cæ funcfliile proprietarului
au fost exercitate de funcflionarii civili sau de apparatchiki, conform comenzilor venite de sus, dar ei n-au deflinut bunurile societæflii øi nu le-au putut
folosi în mod direct în folosul lor; ei nici n-au putut dispune de ele dupæ bunul
lor plac; cu alte cuvinte, nu „aparatul“ sau „nomenclatura“ a fost proprietarul
colectiv al mijloacelor de producflie, dacæ e sæ fi fost vreunul. Dar asta nu
e încæ o precondiflie a proprietæflii, care e separatæ de cel lipsit de proprietate în înflelesul iniflial, istoric al cuvîntului/conceptului de „privat“. Nu e deloc
necesar ca membri individuali ai „nomenclaturii“ sæ beneficieze de plusvaloarea creatæ de proletariat ca acflionari ai unei societæfli pe acfliuni; dreptul
lor de a dispune øi de a controla – un drept, e-adeværat, limitat, færæ însæ
ca el sæ fie ameninflat de vreun rival sau concurent social – e de-ajuns ca
ei sæ poatæ cæpæta numele de clasæ conducætoare, iar asta mai ales de cînd
redistribuflia socialæ a înclinat în favoarea lor øi ei au început sæ se bucure
de considerabile privilegii materiale (despre care se øtie însæ prea bine cæ
au fost cam incerte). Ceea ce e singular în acest caz e sinteza dintre funcfliile de guvernare øi apartenenfla la clasa conducætoare. Existæ cîteva antecedente istorice în acest sens în Europa de Est øi în Asia, iar oameni cu
o imaginaflie bogatæ, precum Karl Wittfogel, au fost extrem de interesafli de
acest subiect; în ce mæ priveøte însæ, nu cred cæ ar fi vorba de ceva cu deosebire semnificativ, de vreme ce starea de lucruri era una nouæ, creatæ tocmai atunci de revoluflia boløevicæ, care, evident, nu-øi bætuse prea mult capul
cu precedentele istorice.
Cu alte cuvinte, atunci, din punct de vedere conceptual, aøa-numita „proprietate de stat socialistæ“ nu e diferitæ de „proprietatea privatæ capitalistæ“,
cît timp ne uitæm la situaflia muncitorilor (øi acesta e aspectul important), cu
toate cæ „proprietatea de stat socialistæ“ reprezintæ o metodæ diferitæ de organizare øi de dominare socialæ. Øi tocmai asta e ceea ce ar putea dezlega enigma absenflei pieflei.
Dacæ piafla e un mecanism anonim proiectat pentru a armoniza oferta cu
cererea øi pentru a aloca resursele în conformitate cu aceastæ armonizare,
atunci planificarea „socialistæ“ e un mecanism nonanonim, deliberat øi ierarhic („de sus în jos“), inventat pentru a îndeplini aceeaøi funcflie, prin consens general øi mai puflin eficient. Constrastul dintre aceste douæ mecanisme
e în mare mæsuræ atenuat, pe de o parte, de ceea ce János Kornai a numit, cu referire la economiile din blocul estic, „tîrguiala [în stabilirea øi în cadrul]
planului“ [plan bargaining], ceva simulînd piafla, iar pe de altæ parte de ceea
ce, în perioada inventærii capitalismului timpuriu, poate fi perceput ca inter-
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ferenflæ masivæ a guvernului øi stabilire a flelurilor economice de cætre forfle
politice øi ideologice. Nu s-ar putea afirma cu seriozitate cæ, de pildæ,
companiile britanice øi cele olandeze din estul Indiei, la fel ca toate celelalte
care li se aseamænæ, ar fi fost pure instituflii „comerciale“. Constrîngerea fizicæ, prin forfle militare øi materiale, a modelat capitalismul de piaflæ la fel de
mult ca bursele. Reinvestiflia øi redistribuflia în economiile din vremuri de
penurie au fost întotdeauna implementate prin decretul autoritar al statului sau al guvernului, iar asta pînæ øi în societæfli descrise în mod oficial drept
burgheze, cum ar fi Germania din timpul ræzboiului øi Anglia între 1940 øi
1950. Sæ nu uitæm totuøi cæ modelul neoconservator al economiei de piaflæ
a fost, øi el, rezultatul unei acfliuni politice conduse de o ideologie øi cæ acelaøi lucru s-a întîmplat, de asemenea, cu Legea grînelor [Corn Laws]øi cu comerflul liber în secolul al XIX-lea. Diferenfla pare a fi aceea cæ în societæflile
burgheze acfliunea politicæ a clasei conducætoare e în mod obiønuit dublatæ
[checked] de alegeri øi confruntæri „libere“ între partide, în timp ce în dictaturile „socialiste“ de tip partid unic nu sînt date asemenea frîne [checks].
Færæ îndoialæ cæ ele lipsesc, dar asta nu înseamnæ cæ, în aceste dictaturi, clasa
conducætoare nu s-a angajat sau nu se angajeazæ în certuri sîngeroase sau
cæ ea ar fi incapabilæ sæ-øi schimbe poziflia: a se compara politica aøa-numitului Partid Comunist Chinez sub conducerea lui Mao øi cea de sub actuala conducere – o schimbare ce a avut loc færæ cea mai micæ modificare a
„suprastructurii“ politice, færæ cea mai micæ „pluralizare“ sau „liberalizare“ a
regimului. Cu alte cuvinte, guvernarea „totalitaristæ“ a adeværaflilor moøtenitori ai lui Stalin e perfect reconciliabilæ cu cea mai sælbaticæ formæ de capitalism de liberæ piaflæ.
Aøadar, ne-am afla pe o cale greøitæ dacæ am încerca sæ reperæm în diferenfla dintre planificarea „socialistæ“ øi cea capitalistæ o deosebire esenflialæ între
feluritele moduri ale guvernærii ce ghideazæ economiile moderne, læsîndu-ne astfel influenflafli de diferenfla dintre modelele concurente ale autoritæflii
politice (liberale sau tiranice, de pildæ). Cæci, deøi existæ aici øi deosebiri enorme, avem de-a face totuøi cu modele care se suprapun. Chestiunea e nu
dacæ „socialismul de piaflæ“ e fezabil sau dezirabil, sau dacæ a avut cîndva loc,
ci mai curînd cum putem descrie capitalismul care nu e de piaflæ øi care pare
sæ fi existat în regimurile de tip sovietic din blocul estic sau din Asia.
Descrierea trebuie sæ înceapæ, în maniera deja consacratæ, cu analiza Revolufliei din Octombrie øi a feluritor ei reeditæri dupæ Cel de al Doilea Ræzboi
Mondial în anumite pærfli ale Europei de Est, Asiei de Sud-Est øi aiurea.
Sæ-mi fie permis a începe cu afirmaflia abstractæ cæ pretinsele revoluflii „socialiste“ n-au transformat societæflile bazate pe clase în societæfli lipsite de clase,
ci societæflile de castæ în societæfli de clasæ.
Færæ sæ øtie, boløevicii, fæcînd o revoluflie burghezæ cu revoluflionari proletari, au împærtæøit aceeaøi poziflie ca „marxiøtii legaliøti“ øi kautskienii pe
care-i urau – aøa cum øi-au dat seama imediat personalitæfli atît de diferite
ca Hermann Görter, Antonio Gramsci (în faimosul sæu articol despre „revoluflia împotriva Capitalului“: cartea!) øi, mai tîrziu, Karl Korsch. În pofida
tuturor reformelor de dupæ 1848, fæcute pe jumætate sau pur øi simplu numai
pe hîrtie, vechea Europæ de Est, strivitæ sub patru imperii (Hohenzollern,
Habsburg, Romanov øi cel Otoman), a ræmas, cu excepflia marginii sale vestice øi a cîtorva enclave de modernitate, o societate agraræ de castæ, unde
majoritatea covîrøitoare a populafliei træia aservitæ, în umilinflæ, în corvée, supusæ
dispreflului, lovitæ de analfabetism øi mîncatæ de mizerie, færæ a mai vorbi de
dominaflia ecleziasticæ øi de teroarea brutalæ administratæ de jandarmi øi de
lacheii feudalitæflii. fiæranii lipsifli de proprietate, færæ a mai fi numifli øerbi, erau

mai degrabæ niøte semisclavi în toate, mai puflin numele, departe de jacqueriile oarbe ce aveau loc cîteodatæ ori de pogromuri (cel mai adesea incitate de Curte pentru a înspæimînta mica nobilime, oræøenii øi proletarii prea
turbulenfli din oraøele cu probleme); aceøti flærani deci n-au fost în stare sæ
facæ nimic pentru a-øi îmbunætæfli condifliile de trai. Revoluflionarii socialiøti
trebuiau sæ se confrunte mai întîi cu problema „înapoiatei“ societæfli de castæ,
în care majoritatea „burgheziei“ era constituitæ din mici negustori de tip medieval, adesea destul de særaci øi de ignoranfli, iar „proletariatul“ mai ales din
calfe de meøteøugari, træind în interstifliile unei societæfli încæ în mare mæsuræ
feudale, în sînul cæreia – læsînd la o parte aristocraflia deflinætoare de pæmînt
øi soldateska, casta militaræ – lipsa de drepturi politice era destul de masivæ.
În relativ bogata øi moderna Ungarie, aveau drept de vot mai puflin de øapte
procente din populaflie, iar frauda electoralæ, mæsluirea voturilor øi intimidarea poliflieneascæ erau ceva la ordinea zilei pînæ øi în condifliile de atunci,
condiflii ce, oricum, nu puteau rezerva prea multe surprize. La ordinul preøedintelui, parlamentarii din opoziflie erau dafli afaræ din Cameræ de poliflia înarmatæ – øi vorbim de belle-époque a Austro-Ungariei, nu de întunecata Siberie.
Socialiøtii estici de felurite tendinfle au dorit sæ foloseascæ noul stat revoluflionar
pentru a efectua modernizarea, o sarcinæ ce-i revine îndeobøte revolufliei
burgheze; cel puflin aceasta era sarcina alocatæ unor asemenea revoluflii de doctrina progresistæ predominantæ a vremii. În lipsa unei
burghezii autohtone, domestice, aceastæ îndepærtare decisivæ de societatea agraræ de castæ trebuia sæ fie fæcutæ printr-o aliere strategicæ
a proletariatului cu intelighenflia. Însæ aceste grupuri sociale însele
au fost mult prea puflin semnificative în Europa de Est, posedînd de
asemenea un caracter premodern, de castæ. Proletariatul industrial
din Est a fost mai curînd forflæ de muncæ alogenæ, constituitæ din imigranfli. Pînæ øi în Boemia sau Ungaria, membrii sindicatelor nu vorbeau ceha
sau maghiara, ci germana (în primul proces socialist din Ungaria, în 1871,
tribunalul regal a trebuit sæ utilizeze interprefli pentru a consemna mærturiile
inculpaflilor, fiindcæ nici unul dintre ei – lideri ai miøcærii muncitoreøti din Ungaria
– nu înflelegea maghiara), færæ a mai pomeni de bine cunoscutul radical elveflian (neevreu) Rudolf Rocker, care a fost nevoit sæ învefle idiø pentru a li
se putea adresa proletarilor anarhiøti din cartierul londonez East End (azi
ar trebui sæ învefle bengaleza). A fi un socialist proletar în Europa de Est a
însemnat sæ fii izolat etnic (într-o comunitate cosmopolitæ sau „internaflionalistæ“ în sînul cæreia se vorbea cel mai des germana) øi confesional (într-o
comunitate de noncredincioøi sau nepracticanfli, creøtini dezabuzafli sau agnostici), departe de restul oamenilor. Intelighenflia revoluflionaræ – oricît de demodat ar fi sæ vorbim despre asta – a fost în mare parte evreiascæ. E prea puflin
surprinzætor deci cæ, dupæ un studiu al respectatului istoric rus Aleksandr
Uøakov, din 12 membri ai Comitetului Central boløevic, 9 erau evrei øi cæ
tofli cei 11 membri ai Comitetului Central menøevic au fost evrei; sau cæ
din 15 membri ai Revoluflionarilor Sociali de dreapta („eseri“ [cum sînt ei
cunoscufli, dacæ citim sigla în ordinea majusculelor din rusæ, n. red.]) 13 fuseseræ evrei, iar din 12 membri ai eserilor de stînga 10 erau evrei; sau cæ,
de asemenea, comitetul anarhist moscovit avea 5 membri, 4 din ei fiind evrei.
Chiar dacæ nu atît de masiv, acelaøi lucru e valabil pentru miøcærile muncitoreøti din monarhia austro-ungaræ, din Balcani øi din Orientul Mijlociu arab,
aflat încæ nominal tot sub cælcîiul Înaltei Porfli.
Max Weber folosise sintagma „capitalism paria“ (o expresie prelucratæ mai
apoi de revoluflionarul marxist belgian Abram Léon în timpul Celui de al Doilea Ræzboi Mondial); socialismul de care vorbim era pînæ la un punct „so-

cialism paria“: proiectul îndræznefl al proletariatului urban izolat øi al unor intelectuali dezrædæcinafli, særæcifli, a cæror lume, în mare mæsuræ imaginaræ, se
reducea la mitul Occidentului avansat – voi reveni. Multe memorii despre
stînga esticæ relateazæ cæ socialiøtii parlamentari din îndepærtatul Reichstag
din Berlin sau Viena au fost obiectul unei adulaflii deloc aøteptate în capitalele
imperiale: Bebel, Liebknecht, Adler, Renner, Bauer erau væzufli ca sfinfli ai
prezentului, oameni care dispuneau de respectul øi demnitatea ce le erau
negate tovaræøilor lor estici, mai puflin norocoøi, cam la fel cum rastafarienii
din Caraibe îl adorau pe Haile Selassie, un negru care a fost împærat øi Leu
al Iudeei. Proletarii øi intelectualii déclassé din Est, înconjurafli de o mare de
flærænime arhaicæ de neînfleles (sæ nu uitæm cæ dacæ la oraø se vorbea
poloneza, la sat se vorbea ucraineana; sau: la oraø se vorbea maghiara, dar
satul cînta în românæ; funcflionarii civili corespondau în francezæ øi germanæ, dar supuøii se bîlbîiau în vreo veche patois slavonæ; oficiala øi profund
artificiala Hochdeutsch era înfleleasæ, la rîndul ei, doar de unii etnici germani,
øi nu de majoritatea lor), erau percepufli ca element stræin – la fel ca
oraøele øi cartierele „roøii“ (Presnia, Florisdorf, Csepel, Grivifla) –, iar asta
în mai mult decît un singur sens. Pe vremea cînd în cadrul conferinflelor populare, flinute de social-democraflii din Viena, Pesta, Cracovia sau Cernæufli,
oamenii discutau despre aceleaøi teme ca în sînul Asociafliei
Fabienilor sau al Fundafliei Cooper, înalta societate nu citea mai nimic
sau, dacæ o fæcea, o citea pe Mme de Sévigné; flæranii – særaci, analfabefli øi pioøi – credeau în vræjitoare øi farmece; pînæ dupæ 1945,
ei nu øtiau sæ citeascæ nici mæcar ora de pe cadranul orologiului øi
se prea poate sæ nu fi auzit cæ Pæmîntul e rotund. Cronicile din anii
’30 ne spun cæ majoritatea flæranilor n-au mai folosit moneda
imperiului de ani de zile; de asemenea, ei nu credeau cæ Franz Josef
n-ar mai fi pe tron øi nici cæ ei înøiøi ar fi cetæfleni ai vreunui „stat succesor“
næscut peste noapte. Seminariile sindicatelor erau de un nivel mai înalt decît
cele ale academiilor regale de øtiinfle. Revistele radicale din St. Petersburg
øi Pesta au discutat despre Nietzsche øi Baudelaire chiar înaintea celor din
Londra. Presa popularæ de masæ a fost dusæ de domnul Pulitzer din Ungaria
la New York, øi nu invers. În acelaøi timp însæ, societatea feudalæ de castæ
era mai vie øi mai teribilæ decît în Franfla începutului de secol XVIII. Dar mæcar
les philosophes ai Luminilor franceze au fost francezi – cine s-ar fi putut gîndi
mæcar o clipæ sæ-i numeascæ pe Voltaire sau Diderot altceva decît francezi?
Dimpotrivæ, socialiøtii est-europeni, Lenin øi Martov, Otto Bauer øi Lukács,
Luxemburg øi Eisner, Dobrogeanu-Gherea øi Marcevski-Karski, furæ cu toflii
cetæflenii unei republici ce va sæ vinæ øi au fost væzufli ca atare. Marele scriitor radical rus Korolenko a declarat cæ flara sa nu era Rusia, ci literatura rusæ.
Øi n-aø putea spune cæ uneori nu mæ încearcæ øi pe mine un sentiment
asemænætor.
Niciodatæ un disident francez al secolului al XVIII-lea n-a fost un øovinist franchouillard.1 „Internaflionalist“ nu însemna „dezrædæcinat“ sau noncetæflean lipsit de loialitate. Internaflionalismul e o doctrinæ, øi nu o condiflie. Însæ radicalii
est-europeni au fost øi, în parte, sînt cu adeværat dezrædæcinafli: ca urmare
a unei opfliuni øi a unui destin. Bineînfleles, ei nu erau cetæfleni ai lumii, ci locuitori ai insuliflelor moderniste din acest ocean de flærænime tæcutæ øi înspæimîntætoare. Oricît de ræutæcioasæ ar fi expresia „oameni cu suflet stræin“ cu care
„conservatorii naflionaliøti“ maghiari îi numesc pe cei ca mine, eu o gæsesc
mai curînd delicioasæ. Bineînfleles, e un nume nedrept: sînt øi eu maghiar
cît îmi trebuie. Cu toate astea, expresia în cauzæ îi descrie foarte bine pe
radicalii estici. Nu numai fiindcæ ei au fost sau, în cazul dat, sînt le parti de
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verso
l’étranger, partidul „stræinætæflii“, ci øi pentru cæ utopia lor a fost øi a ræmas
Vestul, lumea „contractului“ ca opusæ lumii locale a „statutului“, lumea în care
træiau. Societatea bazatæ pe clase a reprezentat un anumit progres în raport cu cea de castæ, inegalitatea fiind preferabilæ constrîngerilor ierarhice
øi umilirii sistematice. fielul øi cuvîntul de ordine al societæflii færæ clase,
opuse unei burghezii lipsite de putere øi speriate – cu vædita excepflie a haute
finance à la Rothschild, tot cu suflet de stræin, aliatæ cu Curtea, biserica catolicæ
øi aristocraflia cu sîngele cel mai albastru –, a fost o simplæ scornealæ, de vreme
ce duømanul nominal era slab, iar adversarul real, nobilimea feudalæ øi castele
militare, era în principiu, øi el, adversarul Occidentului burghez. George Eliot,
Samuel Butler øi Anatole France (øi în spatele lor: Feuerbach, Nietzsche øi
Herbert Spencer) au apærut ca tovaræøi de arme datoritæ ostilitæflii lor faflæ
de creøtinism, doctrina oficialæ a nobililor øi magnaflilor (doctrina în care
s-a crezut cel mai puflin la modul profund, intim, innigst).
Însæ flelul de a face zob ordinea aristocraticæ øi mizeria ruralæ era veritabil,
iar patima politicæ înverøunatæ. De ce a devenit totuøi marxismul – o teorie
complicatæ, îndreptatæ împotriva duømanului natural al miøcærii muncitoreøti
occidentale – ideologia unei revoluflii antifeudale, egalitariste în Est? Cæci, în
ce mæ priveøte, nu sînt de acord cu Alain Besançon cæ ar trebui sæ trecem
cu vederea moøtenirea marxianæ în Rusia øi s-o înlocuim, ca principalæ sursæ
a leninismului, cu Bielinski øi Pisarev, membri ai Narodnaia Volia. Marxismul
a fost acceptat aici ca teoria nuclearæ a modernitæflii, împlinind aceeaøi funcflie
istoricæ precum liberalismul timpuriu în Europa Occidentalæ a secolului al
XIX-lea. În lipsa unei burghezii vechi, respectate, consolidate, domestice,
øi în lipsa realizærii acumulærii primitive, a bazei industriale øi a reflelei de piefle
bazate pe bani øi credit, construirea modernitæflii capitaliste trebuia sæ cadæ
în sarcina acelora care voiau sæ creeze un proletariat de masæ, pentru cæ erau
convinøi cæ numai clasa muncitoare modernæ era în stare sæ realizeze, cu ajutorul tehnologiei avansate, beløugul, iar prin beløug o societate justæ care
trebuia sæ fie nu numai egalitaristæ, ci øi lipsitæ de exploatare øi dominaflie. Pentru
a face asta, casta inferioaræ, încætuøatæ, a øerbilor øi flæranilor – legafli prin contract de stæpînul domeniului – trebuia smulsæ din dependenfla sa cvasinaturalæ de glie (una naturalizatæ în mod ideologic) øi din legæturile personale-tribale
pe care le aveau cu autoritatea paternalæ a nobilimii, dependenflæ modelatæ
dupæ formula imemorialæ a Regelui uns øi sacru; prin urmare, deferenfla øi
supunerea nu erau væzute ca împilare, ci drept apogeul moral al condifliei
umane, aøa cum e descrisæ aceasta, de pildæ, în scrierile tîrzii ale lui Gogol
sau la doctrinari ca Pobedonosflev (venind dinspre de Maistre øi de Bonald).
„Marxiøtii legaliøti“ ca Struve sau Tugan-Baranovski au fost partizanii explicifli
ai capitalismului liberal. Aceastæ tendinflæ e perfect vizibilæ øi azi în politica partidelor comuniste din China, Bengalul de Vest sau Africa de Sud (sau chiar
Irak, Siria sau Magreb): marxist-leniniøtii sînt modernizatori inveterafli în
toate flærile înapoiate, la fel cum au fost gemenii øi rivalii lor antileniniøti, socialdemocraflii, în flærile dezvoltate øi bogate ale Occidentului.
Aøa stînd lucrurile, pentru boløevici, „socialism“ însemna o serie de mæsuri
radicale ce aveau ca scop distrugerea legæturilor „naturale“. De aceastæ evoluflie a lucrurilor s-au temut oameni ca Rousseau øi Tolstoi, oameni care,
în acelaøi timp, urau servitutea, cruzimea øi josnicia societæflii agrare de castæ,
dominatæ de „moøieri“. Lenin øi Troflki nu avuræ asemenea temeri. Ei au voit
un capitalism industrial færæ inconvenientele acestuia, færæ inegalitate, individualism exacerbat øi falsæ conøtiinflæ a unei libertæfli imaginare. Ei nu voiau
sæ reconstruiascæ o comunitate naturalæ (i.e. agraræ sau idilicæ) færæ nobilime moøiereascæ, cæci n-au crezut nici o clipæ cæ libertatea øi dreptatea erau
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posibile, sau chiar dezirabile, în condiflii de særæcie. Ei au voit un capitalism
special în care rolul burgheziei sæ fie jucat de avangarda proletaræ, dar numai
în sens politic. Proprietatea a fost transformatæ într-o entitate abstractæ ce
se referea la o altæ entitate abstractæ: întregul societæflii. Iar asta a fost ceva
cu adeværat revoluflionar øi în concordanflæ cu ideile radicale de cînd lumea,
acel gen de idei formulate în mod vag în timpul disputelor de la Putney2 øi
în cercurile de excentrici din perioada Revolufliei Franceze. În felul acesta,
funcfliile de control, gestiune, cesiune, utilizare socialæ, credit, investiflie øi
înstræinare a bunurilor (adicæ Entäusserung, alienare sau, simplu, vînzare) erau
despærflite de proprietatea colectivæ abstractæ, lipsitæ de subiect. Asta era puræ
ideologie, dar una capitalæ pentru regim øi supraviefluirea lui. Acesta e motivul pentru care teoriile despre „noua clasæ“ aduceau dupæ sine ani grei de
închisoare øi chiar mai mult… În mod firesc însæ, proprietatea nu poate fi
despærflitæ de control øi de gestiune, iar pretenflia cæ masele truditoare sau
clasa muncitoare erau oarecum în poziflia de „proprietar“ fusese primitæ întotdeauna cu hohote de rîs, chiar øi de cætre cei mai fanatici dintre fidelii sistemului. (Un banc bine cunoscut din anii ’50 numea coniacul bæutura
proletariatului, consumatæ de acesta prin reprezentanflii sæi aleøi.) Cu toate
astea, clivajul ideologic între proprietate øi control a reuøit sæ redefineascæ
motivul profitului, separîndu-l de dorinfla de posesiune: stahanoviøtii (membri ai unei elite a clasei muncitoare, care se distingea prin faptul cæ producea
mai mult, „supraîndeplinind“ planul) øi-au stabilit ca scop consumul extins,
iar nu achiziflia de bunuri capitalizabile [capital goods].
Dacæ proletariatul ar fi fost într-adevær „proprietarul colectiv“, munca ar fi
trebuit sæ fie un drept [title] prin care sæ se dobîndeascæ proprietate. Însæ
tocmai aøa ceva e imposibil în capitalism [oricare ar fi el]. Plusvaloarea produsæ de muncitor nu devine proprietatea sa: chiar dacæ el ar fi în stare sæ
cumpere acfliuni din salariul sæu, el ar putea s-o facæ numai ca persoanæ privatæ, în afara porflilor fabricii: cæci ceea ce îl îndreptæfleøte sæ cumpere acfliuni sînt banii sæi, øi nu munca sa. Acelaøi lucru e valabil pentru aøa-numitele
regimuri „socialiste“, adicæ pentru cele caracterizate de capitalismul de
stat: plusvaloarea produsæ de muncitor nu poate fi transformatæ în proprietate a sa. Egalitatea poate fi extinsæ øi, într-o anumitæ mæsuræ, ea a øi fost
extinsæ, însæ mai multæ egalitate nu înseamnæ co-proprietate. Plusvaloarea
e apropriatæ, reinvestitæ sau consumatæ de o entitate volatilæ, statul. Conform
definifliei de mai sus, asta e tot proprietate privatæ, cæci ea e separatæ de
muncitor, færæ a fi proprietate individualæ. Evident, marile corporaflii ale capitalismului de piaflæ nu sînt, nici ele, deflinute în mod individual; numai cæ,
în acelaøi timp, ele nu sînt nici subordonate formal unei autoritæfli guvernamentale centrale care – ca în sistemele capitaliste de stat de tip sovietic
– are dreptul sæ fixeze scopuri, sæ aloce resurse, sæ includæ firme sau companii într-o ordine generalæ de fleluri ce pot fi în mod deschis extraeconomice: sporirea justifliei sociale, ræsplætirea unui district îndepærtat sau schimbarea
compozifliei sociale sau etnice a unei regiuni. – Lucruri care nu sînt cu totul
stræine capitalismului de piaflæ „normal“, care le practicæ însæ într-un mod
mai puflin sistematic øi consecvent. Caracterul separat [separatedness] al proprietæflii e una dintre træsæturile comune ale „capitalismului de stat“ (poreclit
„socialism“) øi ale celui „de piaflæ“, dar prevalenfla sau supremaflia [paramountcy] pieflelor deosebeøte, de fapt, aceste douæ sisteme moderne ale
proprietæflii private øi ale exploatærii. În societæflile liberale, pieflele sînt ajutate øi reglementate de dreptul comercial, de cîinii de pazæ ai guvernului øi
de ochiul supraveghetor al opiniei publice, toate astea înclinînd desigur în
favoarea capitalului, cu toate cæ presiunea din partea celor aflafli în concurenflæ,

a birocrafliei øi a sindicatelor reuøeøte uneori sæ contrabalanseze aceastæ tendinflæ. „Tîrguiala în cadrul planului“ [plan bargaining] e mai alunecoasæ. În
versiunile staliniste øi poststaliniste ale capitalismului de stat (mai sînt øi altele),
competiflia între companiile deflinute nominal de stat, ministerele economiei
(guvernele „socialiste“ au avut departamente de siderurgie, pescuit, textile ø.a.m.d.) øi grupurile teritoriale (adunate în jurul comitetelor regionale
„de partid“), ramuri ale armatei øi ale serviciilor de securitate (acestea din
urmæ controlau, de asemenea, øi întreprinderile) a fost ascunsæ, informalæ,
færæ urme pe hîrtie. Aceste grupuri trebuiau sæ negocieze unele cu altele,
iar arbitrul ultim, apparat-ul Comitetului Central (de vreme ce frîiele puterii nu erau flinute de corpul aleøilor înøiøi), trebuia sæ distribuie instrumentele reinvestirii: la fel cum se-ntîmplæ în capitalismul corporativ de azi,
partea ce le revenea grupurilor a depins în aceeaøi mæsuræ de influenfla lor
politicæ øi de profiturile pe care le aduceau („realizarea planului“). Coborîrea
cotelor de atins, permisiunea de a deschide filiale, angajarea de ajutoare
øi creøterea salariilor au fost negociate prin lobby, corupflie øi denunflare
politicæ. Grupurile de presiune din industria grea, din domeniul caselor de
economii, din cadrul serviciilor secrete aveau, în presa de partid, cenzuratæ, ziariøtii lor supuøi: întotdeauna øtiam cine îøi va exprima îngrijorarea,
o datæ venitæ ocazia, privitor la subversiunea internæ øi interferenflele
stræine – asta era adesea o stratagemæ pentru a modifica bugetul,
la fel cum se-ntîmplæ øi azi.
„Tîrguiala în cadrul planului“ øi rivalitatea controlatæ dintre guvern
øi ramurile economice nu au dus la instabilitate øi la lupte deschise
pentru putere (excepflie fæcînd perioadele de crizæ), cæci rezistenfla proletaræ a fost flinutæ în øah într-o manieræ eficace. Greve, sabotaj, faliment, absenteism øi altele asemenea treceau drept acte criminale,
dar supremaflia ideologicæ a mitului „proprietæflii colective“ era mai importantæ. Rezistenfla trebuia sæ aibæ alte motive decît simplul interes personal
sau purul disconfort. Asemenea motive însæ n-au fost de gæsit fiindcæ, în pofida unei puternice, dar nearticulate, neîncrederi în mitul proprietæflii colective, faptul proprietæflii era volatil.
Se cæutau dovezi cæ diferenflele sociale [din perioada „comunistæ“, n. tr.] erau
înrudite cu modele deja cunoscute de ierarhie socialæ. Dar fiindcæ acestea
din urmæ flineau, de fapt, de societæflile de castæ (privilegii legale asigurate
prin naøtere øi moøtenire), asemenea dovezi nu erau de gæsit, cæci sub nominala „dictaturæ a proletariatului“ se dezvæluia o societate modernæ bazatæ
pe clase, caracterizatæ de o considerabilæ mobilitate socialæ øi o culturæ antielitistæ, plebee. Cînd sînt nemulflumite de schimbærile din prezent, societæflile
se angajeazæ aproape întotdeauna într-o strategie retoricæ ce susfline cæ nu
s-a schimbat nimic. (Drept mærturie: convingerea generalæ în România, øi
chiar printre oameni cu urme de gloanfle, cæ în decembrie 1989 n-a avut
loc nici o revoluflie, ci a fost vorba doar de un fals promovat de televiziunile occidentale øi de spionii unguri. „Nimic nu s-a schimbat“, „tot aceiaøi
sînt la putere“, lucruri de genul æsta.) Însæ capitalismul de stat de tip sovietic a schimbat lucrurile într-o mæsuræ extrem de mare; aøadar, ræspînditele
analogii cu flarismul (atît de populare pînæ øi în istoriografia øi øtiinflele politice
respectabile produse de faux naïfs) sînt ridicole. Dominaflia boløevicæ a realizat multe dintre flelurile obiønuite ale revolufliilor burgheze: industrializare,
urbanizare, secularizare, educaflie obligatorie pe scaræ largæ; mærinimoasæ
finanflare a artei, øtiinflei, tehnologiei; eradicarea tribalismului, construirea unei
infrastructuri gigantice (cæi ferate, drumuri, conducte) øi, poate cel mai important, mutarea populafliei flæræneøti din colibele de pæmînt în ceea ce în

Anglia se numeøte „council estates“, în SUA „housing projects“, iar în Franfla
HLM [habitation à loyer modéré], iar asta la o scaræ enormæ. Blocurile din
beton armat, de un gri dezolant, sînt încæ îndrægite de majoritatea est-europenilor. Ele înseamnæ eliberarea lor de trecutul flærænesc, de vechea ordine,
care, în 1917, era mai duømænitæ decît orice alt sistem social-politic din istoria mondialæ. Uitæm asta mult prea des. Expresia maghiaræ pentru flæran,
paraszt, vine dintr-un cuvînt slav, însemnînd „neghiob“, englezescul villain
øi francezul vilain vin din latinul villanus, însemnînd „sætean“, „rural“. Disprefluirea „ignobilului“ [„ignoble“] (însemnînd iniflial pur øi simplu om de rînd) ce
caracteriza societatea agraræ de castæ e ceva de neimaginat pentru lumea
noastræ relativ egalitaræ în raport cu cea de dinainte. Bunicii celor mai mulfli
estici au fost sistematic pælmuifli øi lovifli cu picioarele de oamenii moøierului,
de supraveghetori øi jandarmi. Dupæ care erau puøi sæ særute mîna care îi
bætea. Primul preøedinte al republicii maghiare din 1918, revoluflionarul conte
de Károlyi, unul dintre cei mai mari magnafli ai Imperiului, a fost împins pentru prima oaræ sæ-øi trædeze casta aristocratæ atunci cînd a descoperit cæ,
dupæ o plæcutæ vînætoare, în cabana amabilului sæu vær fiecare dintre musafiri
gæsea în patul lui o flærancæ româncæ, goalæ øi tremurînd, aøa cum se
serveøte azi, la hoteluri, ciocolata din partea casei. Castæ mai însemna, foarte
des, øi rasæ. Miturile normanzilor împotriva saxonilor, ale vikingilor
împotriva celflilor, ale latinilor împotriva tracilor, ale turkmenilor
împotriva fino-ugrilor, ale varegilor scandinavi, ca Vladimir SoareStrælucitor, prinfl al ruøilor din Kiev, împotriva slavilor (un cuvînt care
s-a transformat în „sclav“, slave, schiavone, esclave), ale francilor
împotriva galilor, ale elenilor împotriva pelasgilor aratæ foarte bine
cæ ierarhia socialæ a fost definitæ, ca sæ zic aøa, „biopolitic“.
Cu siguranflæ, mitul burghez despre superioritatea socialæ, iscusinflæ øi noroc,
la carrière ouverte aux talents, o formulæ de cine altcineva inventatæ dacæ
nu de Napoleon Bonaparte, are, de asemenea, o componentæ biologicæ.
(Vezi legendele urbane despre negri atletici cu simfl muzical, ruøi sufletiøti,
anglo-saxoni cumpætafli øi harnici, evrei iufli la minte ø.a.m.d.) Dar asta e nimic
în comparaflie cu atotcuprinzætoarea permanenflæ „naturalæ“ a castei. Pînæ
øi azi, în Budapesta pretins cosmopolitæ øi sofisticatæ, unii îøi introduc remarcile ocazionale cætre mine prin „scuzafli-mæ, domnule, în caz cæ un om de
rînd ca mine øi-ar putea permite sæ vi se adreseze“ (unele dintre formulele
astea le-au învæflat de la televizor); ceea ce desigur nu-i va împiedica defel
sæ mæ insulte în urmætoarea propoziflie. Nu atît societatea bazatæ pe clase,
cît extraordinara rezistenflæ a castei a fost ceea ce i-a indignat pe Dostoievski,
Lenin, Ady sau Rosa Luxemburg, fæcîndu-i sæ se revolte împotriva ei; o relativ inofensivæ stare de lucruri (existenfla castelor) la care s-a rezistat politic
øi cultural cu ajutorul unei miøcæri muncitoreøti puternice, de un considerabil prestigiu, sursa unei culturi a rezistenflei capabilæ sæ recompenseze øi
sæ onoreze duømanii sistemului – în Occident. S-a fæcut mare caz de ostilitatea lui Marx faflæ de „idiotismul de la flaræ“, ostilitate a unui scrib doctrinar, sippenfremd [stræin de sînge], körperfremd [stræin de corp – în sens de
„castæ“] øi naturfeindlich [duøman al firii], cel puflin în opinia conservatorilor
passéiste, idolatrii trecutului – dar aceastæ ostilitate era prezentæ la tofli iluminiøtii. Narodnicii iubeau dijmaøul rus în lanfluri, mujicul, dar voiau ca el sæ
nu mai fie aøa ceva. Boløevicii au abolit flærænimea cu o furie ucigætoare øi,
chiar la început – cu aceeaøi violenflæ criminalæ ce i-a caracterizat întotdeauna
–, ei voiau sæ punæ capæt cæsætoriei patriarhale, monogame, precum øi oricærui
fel de cult religios. Însæ, evident, ei n-au putut susfline un regim de proprietate privatæ færæ haosul creator al pieflei, færæ recursul la familie øi la un fel
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verso
de fals cult al statului. Nici mæcar (sau mai ales) relafliile de proprietate inventate de ei nu puteau fi protejate dacæ în celelalte domenii ale vieflii sociale
toate erau cu susu-n jos. Cu toate astea, furia distructivæ a boløevicilor nar trebui subestimatæ. Ei împærtæøeau acest lucru cu alte specii ale radicalismului estic, e.g. naflionalismul militar-secularizat de la Kemal Atatürk la
Nasser, Boumedienne øi Aflaq, naflionalism cu care primii au în comun mai
mult decît o simplæ øi trecætoare asemænare. Saltul de la comunitatea
arhaicæ legatæ de pæmînt, ale cærei tehnologii de bazæ nu s-au schimbat foarte
mult din secolul al IV-lea e.n., la avangarda lui Maiakovski, Isaak Babel øi El
Lissitzky e ameflitor. Preflul a fost o suferinflæ færæ precedent øi un regres atavic.
A numi o monarhie militaræ modernizatoare o „republicæ socialistæ consilistæ“
e ridicol, dar nu mai mult decît a numi imperiu creøtin o societate aristocraticæ de castæ, bazatæ pe practici moøtenite din Asia Centralæ anticæ, în special din Persia anticæ, prin medierea Bizanflului, adicæ Sfîntul Imperiu Roman
Germanic. Acesta e cel mai vechi dintre cliøee, dar e destul de adeværat cæ
imperiul lui Carol cel Mare – chiar dacæ acesta era foarte preocupat sæ converteascæ pægîni prin foc øi spadæ – are la fel de puflin de-a face cu Predica
de pe munte ca imperiul lui Stalin cu socialismul revoluflionar. Toatæ lumea
øtie asta, numai propaganda actualæ în favoarea capitalismului ar vrea sæ goneascæ stafia socialismului agitîndu-ne în fafla ochilor Uniunea Sovieticæ sau
khmerii roøii. Asta e ca øi cum am spune cæ existenfla lui Dumnezeu a fost
infirmatæ definitiv de merovingieni. (Bineînfleles cæ prin asta nici n-am dovedit încæ existenfla lui Dumnezeu.)
În Occident, capitalismul de piaflæ a apærut, mai mult sau mai puflin, ca urmare
a unei creøteri organice; ceea ce înseamnæ cæ elemente de continuitate øi
tradiflie persistæ. Zona ruralæ n-a fost complet devastatæ; anumite vederi øi
practici aristocratice øi creøtine ale onoarei øi caritæflii au ræmas încæ vii; existæ
un oarecare respect rezidual pentru instituflii øi, în mod miraculos, s-au conservat øi cîteva etaloane de excelenflæ ancestrale. Am ræmas uluit cu ocazia
unei ceremonii în Washington, D.C.: cînd Bill Clinton a plecat în grabæ, toatæ
lumea s-a ridicat în picioare. Asta nu s-ar putea întîmpla în Europa Centralæ
sau de Est, aici nu mai existæ resturi ale regalitæflii de odinioaræ: politicienii
øi øefii sînt gunoaie. Totodatæ însæ, nu existæ nici demnitate de plebeu. Capitalismul de piaflæ („democraflia liberalæ“), cu ideile sale pe jumætate ipocrite
despre excelenflæ, provoacæ respect øi la nivel ideologic, ca o consolare pentru conformismul social; astfel, el este deopotrivæ mai egalitarist øi mai puflin egalitarist decît fusese capitalismul de stat leninist-stalinist. Acest fapt se
datoreazæ unei schimbæri cu adeværat revoluflionare fæcutæ posibilæ de partidul lui Lenin, Troflki øi Mao: abolirea aparentului caracter „natural“ al societæflilor de castæ. Asta era, de fapt, o demonstraflie empiricæ-experimentalæ:
mobilitate socialæ forflatæ în toate direcfliile, exterminarea sau exilarea unøilor
øi a celor cu sînge albastru, desconsiderarea ræsunætoare a pietæflilor etnice
øi religioase ce înainte apæruseræ øi ele ca semieterne øi sfinte, ergo cvasisau chiar transcendente; toate astea au arætat într-un mod instructiv cæ institufliile sociale, politice øi religioase erau efemere, ergo istorice, øi nu naturale. Recunoaøterea acestui fapt e una dintre cele mai ameflitoare experienfle,
vezi efuziunile lui Kant, Fichte øi Hegel despre Revoluflia Francezæ. Acelaøi
sentiment a pætruns spiritele radicale cu privire la Revoluflia din Octombrie
øi Marele Marø al comuniøtilor chinezi.
Aici nu e vorba numai de „istoria care se face“, ci øi de istoria care începe
sau de istorie ca principiu al realitæflii. Pentru oamenii obiønuifli, castele inferioare øi paria, asta a însemnat inventarea acfliunii [establishement of agency],
transformarea subiecflilor/supuøilor autoritæflii în agenfli ai puterii istorice,
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adicæ ai puterii schimbærii (în ambele sensuri ale genitivului), chiar dacæ
numai prefl de-o clipæ trecætoare. Øi, de asemenea, un enorm import ideologic øi cultural. Caracterul sacru øi natural al ierarhiei sociale øi al dominafliei
a fost distrus, chiar dacæ nu se poate spune acelaøi lucru despre ierarhie øi
dominaflie însele.
Aceastæ golire, aceastæ kenôsis a „Dumnezeului“ øi a „naturii“ transformæ Estul
devastat de boløevici într-un teren ideal pentru capitalismul de piaflæ matur.
Capitalismul a fost, la urma urmei, atacat în mod consecvent de la dreapta de alianfla tronului øi a altarului øi, de la stînga, de socialismul/anarhismul
revoluflionar. Boløevicii le-au suprimat pe ambele.
Færæ pelerinaje øi færæ greve.
Færæ abafli, færæ viconfli, færæ sindicaliøti. [Avem deci de-a face aici cu] o societate bazatæ pe clase, færæ cea mai micæ urmæ de caste sau „stæri“ (în sensul lui Stand, état, „rang social“), o societate într-un anume sens mai
modernæ decît dublul ei occidental. Ea a fost øi, într-o anumitæ mæsuræ, mai
este încæ animatæ de furia flæræneascæ. Ceea ce engleza numeøte „aristocraflie“
[„quality“] (die Herrschaften, az urak, domnii, dvorianie), una care impune
supunere, a dispærut pentru totdeauna, fiind înlocuitæ de servitutea voluntaræ a capitalismului, bazatæ pe conøtiinfla eternelor schimbæri iminente.
„Øansele“ øi „opfliunile“ nu joacæ un rol manifest în perioada capitalismului
de stat boløevizant, cæci acesta a fost conceput ca un progres sau o ascensiune asimptoticæ spre un flel prestabilit, implicînd totuøi, în acelaøi timp, ideea
destinelor personale întreflesute øi schimbarea inevitabilæ în ce priveøte poziflia socialæ a tuturor. În locul imaginii predominante a societæflii de castæ,
reprezentatæ prin casæ, clædire, locuinflæ, sælaø, societatea de clasæ apare a
fi flux, curgere, rîu, curent. Revoluflia boløevicæ a arætat, aøa cum au înfleles
de îndatæ Lukács øi Bloch, cæ natura øi istoria nu sînt opuøi concomitenfli, sincronici, ci faze succesive ale dezvoltærii sociale, aøa cum e înfleleasæ øi modificatæ aceasta de ideologie. Puritatea absolutæ a societæflii de clasæ sub
capitalismul de stat (cel revoluflionar øi cel contrarevoluflionar deopotrivæ)
rezida în experienfla centralæ a præbuøirii barierelor naturale (ierarhice øi/sau
rasiale) datoritæ unei mobilitæfli sociale vertiginoase, care a avut ca rezultat
impresia larg ræspînditæ a interøanjabilitæflii indivizilor, hrænind astfel un simfl
al egalitæflii destul de diferit de acela al ideii protestante radicale a preofliei
tuturor oamenilor [universal priesthood]; nu, aici era vorba de lumea laicæ
lovitæ de violenflæ øi de opresiunea cea mai aspræ de care nimeni nu era scutit. Procesele-spectacol împotriva înalflilor preofli ai vechilor boløevici øi sloganul „incendiafli cartierele generale“ [fire on headquarters!] al Marii Revoluflii
Culturale Proletare din China au întærit aceastæ impresie fundamentalæ.
Aceasta era versiunea leninist-stalinistæ a „distrugerii creatoare“ a lui
Schumpeter3 (o expresie conceputæ ca hommage adus lui Bakunin), menitæ
sæ previnæ restaurarea castei, cea mai mare temere a boløevicilor. Adeværata
ameninflare realæ la adresa legitimitæflii regimului pe care o puteau percepe
ei era pericolul restabilirii capitalismului. Dar astea erau baliverne, de vreme
ce nu era capitalism de restabilit, ci numai unul care trebuia purificat øi
îmbunætæflit. Clasa, care e o træsæturæ structuralæ a societæflii moderne øi numai
a acesteia, pace Manifestul Partidului Comunist, nu e o realitate bioculturalæ aparent imobilæ precum casta: ea este, printre altele, o poziflie strategicæ în cadrul economiei, împinsæ încoace øi încolo de lupta claselor.
Conservatorismul continental încearcæ încæ sæ renaturalizeze societatea bazatæ pe clase (urmîndu-l, øi în asta, ca-n toate, pe Max Weber), aceastæ naturalizare fiind efectuatæ prin transformarea pozifliei socio-economice în
atitudine sau tipologie culturalæ, ca în miturile lui Bürgerlichkeit øi embour-

geoisement; de parcæ a aparfline clasei capitaliste ar depinde de o predilecflie
pentru Trollope øi Fontane sau de îndrægirea lui Wintereise, plus niøte
bænufli folosifli pentru diletantismul extravagant al flâneur-ului. Aceste mituri
sînt extrem de populare azi în Europa de Est, de vreme ce singura modalitate prin care øtim sæ înnobilæm relafliile sociale de orice fel e, pare-se, sæ
le reducem la niøte træsæturi bioculturale precapitaliste, anterioare societæflii
bazate pe clase, træsæturi descriind obiønuinfle, atitudini, destine etnice øi altele
asemenea.
Faptul cæ revolufliile modernizatoare din Est au fost conduse de persoane
din afaræ, cum ar fi proletariatul urban øi intelighenflia mai mult sau mai puflin
evreiascæ, face ca el sæ aparæ retrospectiv ca o ræzbunare a celor cu suflet
de stræin îndreptatæ împotriva majoritæflii localnicilor. De vreme ce atît clasa
dominantæ, cît øi cea aservitæ a ancien régime au dispærut, iar burghezie autohtonæ nu va fi existat niciodatæ, Bürgerlichkeit ca invenflie culturalæ a trebuit
sæ fie introdusæ, ca o modernitate imaginaræ noncomunistæ. Ca rezultat, apologeflii sistemului de piaflæ de dupæ 1989 trebuie sæ minimizeze înapoierea
vechiului Est. Bürgerlichkeit færæ Bürger, færæ burghez, un pretins corp cetæflenesc ante-1945, færæ drepturi civile øi republicanism, are nevoie de toate
puterile imaginafliei noastre. Cæci a nu voi sæ recunoøti cæ singura modernitate pe care o are sau a avut-o vreodatæ Estul e una de tip boløevic e o chestiune de mîndrie naflionalæ. Toate institufliile noastre
moderne, toate reflexele sufletului øi ale rafliunii noastre, cultura înaltæ
sau absenfla ei au fost create în timpul ordinii „comuniste“, adesea,
desigur, de oameni care detestau cu pasiune sistemul. Nici n-ar mai
fi nevoie s-o spunem: flærile din blocul estic au fost niøte state
poliflieneøti cel puflin îngrozitoare, dar acesta nu e singurul aspect
al lor care trebuie luat în considerare, de vreme ce orori comparabile, deøi
de o duratæ mai scurtæ, pot fi gæsite, de asemenea, øi în alte pærfli – acesta
fiind aspectul cæruia ne-am opus cel mai mult, noi, disidenflii, dupæ 1960.
Aceastæ rezistenflæ a fost justificatæ moral øi semnificativæ politic, însæ, o
spun eu însumi, din pæcate ea nu ne-a oferit o perspectivæ mai bunæ asupra felului în care funcfliona sistemul. Era cît se poate de evident cæ sistemul
trebuia sæ eøueze, dupæ o îndelungatæ tranziflie, spre forme mai obiønuite
ale capitalismului; astfel, tabuul fundamental al proprietæflii a fost, treptat, sfærîmat. Argumentul ultim în favoarea credinflei ideologice conform cæreia
capitalismul de stat n-ar fi fost capitalism se baza pe presupunerea cæ plusvaloarea era apropriatæ øi reinvestitæ de autoritatea centralæ în vederea binelui
colectiv al comunitæflii. Despre faptul cæ muncitorii au continuat sæ fie salariafli, færæ a avea o vorbæ de spus în administrarea producfliei, øi cæ ei au
fost consumatori de mærfuri, plætitori de impozite øi clienfli ai serviciilor publice s-a crezut cæ se datoreazæ numai unor probleme tehnice, cum ar fi problemele clasice ale calculærii preflurilor în absenfla pieflei (sozialistische
Rechnungslegung, socialist accounting) – o bine cunoscutæ încurcæturæ teoreticæ. Principala ipotezæ ideologicæ era cæ toate rezultatele muncii [the whole
yield] trebuiau redistribuite (deøi, în mod firesc, nu pentru consumul personal) færæ ca vreun profit sæ fie reflinut pentru uzul exclusiv al clasei proprietarilor. Aceastæ idee ideologicæ putea fi menflinutæ atîta timp cît planificarea
centralæ putea ascunde, într-o oarecare mæsuræ, inegalitæflile bætætoare la ochi
în privinfla veniturilor øi, mai ales, pe cele privitoare la gestiune øi exercitarea
puterii [control and command]. Cînd, dupæ reformele în favoarea pieflei de
la sfîrøitul anilor 1960, companiile øi cooperativele au devenit autonome øi
„redistribuflia“ s-a fæcut în funcflie de profituri, adicæ a devenit o versiune mascatæ a sistemului uzual de impozite, iar planificarea a fost din ce în ce mai

puflin una centralizatæ, flintele fiind stabilite de companiile însele, s-a næscut
ceva de genul unei „proprietæfli de grup (sau «prebendare» [prebendary property])“ în locul „proprietæflii colective“ [collective property], cum era cazul
în general, iar guvernarea monopartid a trebuit sæ devinæ, dacæ nu una pluralistæ, atunci mæcar una competitivæ.
Transformarea direcfliunii fabricilor, exercitînd o proprietate prebendaræ de
facto (îmbinînd funcfliile acflionariatului majoritar øi pe cele ale øefilor de producflie), în proprietari de jure – prin cesiune managerialæ [management
buy-out] (versiunea principalæ a „privatizærii“), restrîngerea intereselor de
producflie la cele mai avantajoase dintre ele [asset-stripping], stræmutarea
producfliei [outsourcing], implicarea unor parteneri strategici sau a unor finanflatori øi sponsori externi etc. –, a fost uimitor de uøoaræ. În chiar ultima clipæ
a existenflei sale, sistemul „comunist“ øi-a trædat secretul: ceea ce s-a transformat în proprietate privatæ n-a fost ceva de genul unei „non-proprietæfli“; ceea ce s-a întîmplat a fost schimbarea unei modalitæfli a proprietæflii
private cu alta. Rolul autoritæflii centrale de stat s-a arætat a fi acela al unui
arbitru, ca în orice fel de ordine politicæ burghezæ care se respectæ, iar lichidarea ræmæøiflelor statului egalitar al bunæstærii a reuøit atît de bine tocmai
fiindcæ n-au mai ræmas nici un fel de forfle anticapitaliste care sæ-i reziste.
Comuniøtii dogmatici, care s-au aflat doar la un pas de a descoperi
ce se întîmplæ, au fost marginalizafli; tradifliile consiliilor muncitoreøti
øi ale sindicatelor au fost reprimate; antiliberalismul øi antilaicitatea
catolicæ n-au fost încæ reînviate; obiønuinfla acfliunii colective era inexistentæ. Ironia ultimæ e cæ, politiceøte, sistemul a fost învins de miøcarea muncitorilor (Solidarnošć în Polonia), transformatæ încæ o
datæ într-o marionetæ a burgheziei, din care au ræsærit cît se poate
de iute partidele ultraliberale, ultranaflionaliste sau ultracatolice; acelaøi
lucru s-a întîmplat øi cu adversarul lor din vechiul establishment, partidul
„comunist“ oficial, poststalinist. Povestea e aceea a Kronstadtului, de data
asta færæ nici un fel de mæreflie tragicæ øi, din fericire, færæ genocid. Clasa dominantæ ascunsæ a ieøit din umbræ, împreunæ cu proletariatul ascuns, însæ,
bineînfleles, azi trebuie sæ-i numim pe primii „elita economicæ“ øi pe ceilalfli
nu clasæ muncitoare, doamne fereøte, ci salariafli (die Arbeitnehmer, le
salariat) sau cei care cautæ o slujbæ [job-seekers]; iar dacæ øeful tæu e mai ræu
decît media øi nu vrea sæ-fli plæteascæ asigurarea socialæ, devii un muncitor
independent sau mic afacerist (cu rezultatul interesant în Ungaria cæ proprietarii de afaceri cîøtigæ în medie mai puflin decît salariaflii…). Mulfli „întreprinzætori de nevoie“ (acesta e termenul nostru statistic, pentru
recensæmintele oficiale: kényszervállalkozók) est-europeni suferæ de malnutriflie.
Mulfli locuiesc pe stræzi. Constrîngerea de a minfli în privinfla clasei n-a
slæbit nici o clipæ, chiar dacæ nu mai trebuie sæ edificæm o societate færæ clase.
Însæ, din punct de vedere ideologic, societatea noastræ e încæ lipsitæ de clase,
de vreme ce nu e permis sæ vorbeøti despre clasæ, singurii care totuøi o
pomenesc fiind comuniøtii totalitari. Ceea ce în mod oficial îøi dæ numele
de „stînga burghezæ“ (die bürgerliche Linke, polgári baloldal) vorbeøte numai
despre „særæcie“. Numai cæ særæcia nu e un agent colectiv, særæcia nu gîndeøte øi nu acflioneazæ. „Stînga burghezæ“ vorbeøte de „sensibilitate socialæ“
(szociális érzékenység), ceea ce înseamnæ: filantropia obiønuitæ faflæ de særacii
obiønuifli øi merituoøi. Cu cîfliva ani în urmæ, aceøti oameni se numeau pe
sine marxiøti-leniniøti, dar abia azi ei pot fi deschiøi øi direcfli în legæturæ cu
acest subiect. Ei øtiu foarte bine cæ statul social-democrat al bunæstærii din
Occident a trebuit sæ fie demantelat datoritæ aceloraøi presiuni care au dus
la distrugerea statului poststalinist al bunæstærii în Est („statul prematur al
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bunæstærii“, cum îl numeøte János Kornai, care are cîte-un nume potrivit pentru toate): rata în cædere a profitului, prieteni, iatæ motivul.
Clasa dominantæ a luat mæsuri puternice. Avînd în vedere cæderea liberæ a
nivelului de trai øi îngrijorarea ce i-a urmat, ea a fæcut bine cunoscutele concesii politice, atrægînd ceva sînge proaspæt din rîndurile noastre, ale nebunilor democrafli, øi reducîndu-øi pierderile într-o manieræ pe care nimeni în
Vestul îmbeløugat n-ar avea curajul s-o imite. Conform Biroului General de
Statisticæ, între 1988 øi 1995, „ajustarea structuralæ“ a distrus mai multe bunuri
economice decît Al Doilea Ræzboi Mondial; salariile reale sînt, în continuare,
mai mici decît cele din 1970, tofli indicatorii sociali aratæ cum aratæ, un milion øi jumætate de locuri de muncæ au dispærut peste noapte – øi vorbesc
aici despre Ungaria, „flara de succes“ din regiune. Rusia, cazul cel mai important, e o gauræ neagræ, o flaræ care nu are o economie în sensul uzual
al cuvîntului øi nici un stat care sæ dispunæ de loialitatea [command the allegiance] cetæflenilor ei nominali, care sæ încerce sæ plæteascæ mæcar din cînd
în cînd niøte impozite øi sæ fie la curent cu sistemul de legi ezitant din flara
lor, pe care trebuie sæ-l respecte [numai] sub ameninflarea de a fi pedepsifli. Aceøti factori nu par sæ joace vreun rol. Patriotismul civic, simflul solidaritæflii naflionale øi/sau dorinfla de a te sacrifica pentru scopuri naflionale
comune lipsesc; accentul nu cade pe naflional, ci pe etnic/rasial. Xenofobia
øi ceea ce în India se numeøte „comunalism“ pot supravieflui foarte bine øi
în totala absenflæ a versiunii burgheze a solidaritæflii sociale, naflionalismul. Xenofobilor øi rasiøtilor, mulfli dintre ei foøti oameni ai KGB-ului øi ai Securitæflii,
le place sæ dea vina pe stræini pentru præbuøirea societæflilor est-europene
– în cazul nostru, corporafliile multinaflionale øi organizafliile financiare internaflionale. Însæ aceste grupuri au fost invitate de cætre nomenclatura „comunistæ“ ci-devant (sau de ceea ce unul dintre cei mai spirituali autori fasciøti
ai noøtri numeøte „burghezia nomenclaturistæ în travesti“ [the transvestite
nomenklatura-bourgeoisie]); clasa noastræ dominantæ nu poate fi deosebitæ
de Stæpînii Transnaflionali ai Universului øi ai Totului: ei au fost øi au ræmas
avangarda. Ei sînt la Russie profonde. Øi mulfli, ca în toate avangardele estice
de acest gen, sînt, vai, evrei; mai ales în Rusia, unde, date fiind tradifliile, asta
e de neconceput.
În cele din urmæ, e chiar simplu de væzut de ce nu existæ rezistenflæ la capitalism în Europa de Est. Capitalismul a fost creat aici de cætre socialiøti; socialismul înseamnæ aici capitalism, øi viceversa. Conservatorii estici, dornici sæ
recreeze sau, cel puflin, sæ reimagineze o ordine preleninistæ, sacræ øi naturalæ, nu-i pot iubi pe capitaliøti fiindcæ atunci ar trebui sæ-i iubeascæ øi pe
comuniøti. Numeroøii credincioøi ai leninist-stalinistei ordini ancien régime,
cei ce cred în înflelepciunea øi sanctitatea acesteia (iar numærul lor e în continuæ creøtere, vezi triumfurile incredibile ale Partidului Comunist ortodox
din Boemia øi Moravia) trebuie cæ sînt orbi în ce priveøte adeværata naturæ
a sistemului, pe care acum îl retuøeazæ în mod bizar într-o ordine amicalæ,
justæ, cinstitæ øi dræguflæ. Ei nu se pot opune capitalismului cæci ei încæ îl numesc
(în versiunea lor, desigur) socialism.
Revista La Nouvelle Alternative mæ întreabæ ce e de fæcut în privinfla edificærii
sau reconstruirii stîngii est-europene. fielurile sînt cît se poate de evidente
pentru opozanflii capitalismului øi eu nu vreau sæ væ ræpesc timpul vorbind
despre generalitæfli, asupra cærora existæ un consens general, chiar dacæ unul
vag. Cine va fi stînga în Est? Ræspunsul pe care-l voi da la aceastæ întrebare
ar fi sunat ca un cliøeu acum o sutæ de ani; azi însæ el trece drept o bizarerie.
Socialismul n-a eøuat, fiindcæ el n-a fost pus niciodatæ în practicæ.
Socialismul e socialism proletar; altul nu existæ. Stînga va fi una a clasei munci-
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toare ori nu va fi deloc. Cum aøa? Dafli-mi voie sæ spun cîteva vorbe despre asta.
Mai întîi trebuie sæ facem diferenfla între vechea clasæ muncitoare urbanæ
dinainte de 1917 (în celelalte flæri aøa-numit „socialiste“, dinainte de 1945),
care a fost o elitæ modernæ, laicæ, angajatæ politic, educatæ, formatæ într-o
contraculturæ anticapitalistæ (adversary culture – termenul larg acceptat al lui
Lionel Trilling se potriveøte færæ îndoialæ proletariatului Celei de a Doua Internaflionale), øi clasa muncitoare nouæ, creatæ de tirania boløevicæ prin acfliune administrativ-militaræ, care a promovat industrializarea øi urbanizarea.
Conform promisiunii marxiene despre abolirea proletariatului øi a alienærii
uno eodemque actu, acest nou proletariat era menit ideologic sæ fie o nonclasæ, una care trebuia sæ întruchipeze conceptul rousseauist-fichtean de
„popor“, comunitatea totalæ øi egalæ a nonproprietarilor. Conøtiinfla de clasæ proletaræ ar fi o erezie øi o lèse-majesté într-o societate „comunistæ“, adicæ
færæ clase. Partidele leninist-staliniste au protestat de fiecare datæ împotriva
ræzmeriflelor [wildcat strikes] din timpul crizelor, spunînd: „clasa muncitoare
nu se poate lupta cu ea însæøi“, de vreme ce s-a presupus cæ ea era clasa
dominantæ øi proprietarul colectiv, fiind nonproprietar, færæ a fi expropriat.
Prin obiønuita viclenie a rafliunii, societatea modernæ bazatæ pe clase, care
a luat naøtere în urma ræsturnærii violente a societæflii agrare de castæ de cætre
revoluflia boløevicæ, a fost capabilæ sæ obflinæ conøtiinfla potrivitæ ei abia o datæ
ce capitalismul poststalinist de stat a fost el însuøi ræsturnat în 1989. Însæ tocmai în acest moment, orice justificare ideologicæ a conøtiinflei de clasæ a dispærut pentru cæ, în mod ironic, orice discuflie despre clasæ a fost asimilatæ
arsenalului propagandistic al „socialismului“ tocmai desfiinflat, care a dat naøtere
clasei øi a fracturat conøtiinfla de clasæ. Partidele succesoare ex-„comuniste“ (care azi se numesc pe ele însele socialiste sau social-democrate) au trecut aparent într-un alt fel de avangardæ modernizatoare. Dacæ înainte
progres însemna planificare, centralizare, economie dirijatæ, ordine birocraticæ etc., azi, interesele progresului øi ale modernitæflii cer monetarism,
bugete echilibrate, reduceri de impozite, privatizarea a tot, deprofesionalizare øi aøa mai departe. Clasa dominantæ „comunistæ“ poate cæ nu era
o burghezie clasicæ în sensul weberian al lui Bürgerlichkeit, dar ea a fost øi
încæ mai este o clasæ dominantæ capitalistæ, care azi a cooptat noile grupuri
øi øi-a încheiat pacea separatæ fie cu liberalismul, fie – în unele pærfli – cu øovinismul reacflionar de modæ veche. Færæ a uita de Vest, desigur.
Clasa muncitoare post-„comunistæ“, opusæ într-o mæsuræ considerabilæ
unei clase-în-sine-øi-pentru-sine, e mai curînd o clasæ „subalternæ“ în sensul avut în vedere odinioaræ de Gramsci øi dezvoltat azi de Ranajit Guha øi
Gayatri Chakravorty Spivak. E o clasæ care nu e reprezentatæ nici simbolic, nici politic. Stînga independentæ din Europa de Est (care nu aparfline partidelor succesoare post-poststaliniste øi anturajului acestora), la fel ca
echivalentul ei occidental, e una culturalæ, una ce-øi face griji în privinfla
minoritæflilor, a imigranflilor, a celor lipsifli de adæpost, a gay-ilor, a mediului
înconjurætor øi a pæcii (feminismul, care ar fi cu adeværat necesar, lipseøte).
În ce mæ priveøte, eu împærtæøesc aceste griji. De vreme ce grupurile reprezentate simbolic de stînga culturalæ sînt reprezentate, ele ar putea promite o modalitate de a ieøi din statutul „subaltern“. Însæ muncitorii sînt cel
mai adesea goyim albi, aøa cæ oprimarea lor ræmîne neperceputæ, cu excepflia cazului cînd „muncitor“ stæ exact pentru asta – adicæ, goyim alb – în
discursul rasist/etnicist împotriva minoritæflilor rasiale/etnice oprimate sau discriminate, aøa cæ nofliunea de „muncitor“ e folositæ la fel ca expresia „americani de rînd“ în alocufliunile propagandistice ale populiøtilor conservatori din

Statele Unite. Folosirea cuvîntului în acest sens – mai ales în Polonia, România, Ungaria – face clasa muncitoare øi mai puflin vizibilæ, singura utilizare
predominantæ øi frecventæ fiind în mod clar frauduloasæ. „Proletariatul nu
va ajunge niciodatæ sæ incarneze puterea atîta timp cît el nu devine clasa conøtiinflei“, spune Guy Debord (Societatea spectacolului, 1967, § 88). Ceea
ce zice Debord despre revoluflia boløevicæ („acesta a fost momentul cînd
o imagine a clasei muncitoare s-a ridicat în opoziflie radicalæ cu clasa muncitoare însæøi“, op.cit., § 100) se poate întîmpla din nou, dacæ nu sîntem atenfli.
Pentru cæ, dacæ un nou început pentru stînga din Est consideræ clasa muncitoare drept ceva „subaltern“, aøa cum vedeau Lenin øi Troflki flærænimea umilitæ, proletariatul nu va deveni niciodatæ o „clasæ a conøtiinflei“, iar emanciparea
va însemna doar o altæ schimbare în ordinea puterii, una ce va pæstra dominaflia sub acoperiøul unui nou tip de amægire/manipulare ideologicæ.
Europa de Est poate deveni iar veriga slabæ în lanflul regimurilor capitaliste,
tocmai fiindcæ în Est capitalismul e atît de pur, purificat øi curæflat de genocidurile leninist-staliniste, de coerciflie øi de servitutea atotcuprinzætoare. Nu
existæ elemente cvasifeudale øi nici elemente socialiste în aceastæ societate.
Dimpotrivæ, e vorba de un microcosm care – spre deosebire de regimurile occidentale – e, în mod pur øi total, capitalismul de odinioaræ, perfect.
Singurul tip de rezistenflæ e pur nostalgicæ øi passéiste. – Atît simbolic (deplîngerea „lumii naturale“ a societæflii agrar-rurale de castæ),
cît øi din punctul de vedere al tragediei în care s-au transformat încercærile de emancipare: capitalism de stat, tiranie øi renunflare abjectæ. Cu alte cuvinte, rezistenfla e pur ideologicæ. Noul proletar,
persoana caracterizatæ, spune Debord, de lipsa controlului asupra
propriei viefli, træieøte în obscuritatea absolutæ a lui a nu fi un subiect
politic, a lui a fi uitat øi, pur øi simplu, tægæduit. Primul pas cætre o stîngæ esteuropeanæ trebuie sæ constea în retrezirea memoriei øi a realitæflii clasei; ceea
ce înseamnæ: a te îndrepta spre recunoaøterea autonomiei øi a subiectitæflii
clasei muncitoare. În aceastæ privinflæ situaflia e mai rea decît în 1848. Cu
o singuræ diferenflæ: nici modernitatea capitalistæ, nici proletariatul nu mai sînt
enclave de progres într-un cosmos social arhaic: azi ele, ambele, sînt totul.
Azi, cînd e majoritaræ, clasa muncitoare e nimic. Sæ remarcæm asta. Øi sæncepem de-aici.
Traducere de Al. Polgár
Note:
1. Franchouillard înseamnæ în context francez ceea ce înseamnæ la noi „român verde“. (N. tr.)
2. Disputele de la Putney sînt legate de numele unui radical englez din secolul al nouæsprezecelea,
John Humphrey Noyes (1811–1886), care a organizat în 1836, la Putney, miøcarea comuniøtilor
biblici (Bible communists). (N. red.)
3. La Schumpeter, „distrugerea creatoare“ e chiar una dintre definifliile capitalismului. (N. red.)

Între douæ revoluflii
Slavoj Žižek

Cea dintîi reacflie publicæ la ideea de a-l readuce în actualitate pe Lenin ar
fi, desigur, izbucnirea într-un rîs batjocoritor: Marx e-n regulæ, azi pînæ øi pe
Wall Street existæ oameni care-l plac – Marx poetul mærfurilor, Marx cel care
a dat descrierea perfectæ a dinamicii capitaliste, cel care a zugrævit alienarea
øi reificarea vieflilor noastre de zi cu zi –, dar Lenin, nu, sæ fim serioøi! Nu
stæ oare numele lui Lenin tocmai pentru EØECUL punerii în practicæ a marxismului, pentru marea catastrofæ care a marcat politica mondialæ a întregului secol XX, pentru experimentul numit socialism real care a culminat într-o
dictaturæ economic ineficientæ? Aøadar, dacæ mai existæ ceva în privinfla cæruia stînga radicalæ de azi (orice ar mai fi ræmas din ea) sæ cadæ de acord, e
cæ, pentru a reînvia proiectul politic revoluflionar, trebuie sæ læsæm în urmæ
tot ce ne-a læsat moøtenire Lenin: concentrarea nemiloasæ pe lupta de clasæ,
partidul ca formæ privilegiatæ de asociere øi organizare [organization], preluarea violent-revoluflionaræ a puterii, „dictatura proletariatului“ ce
decurge din ea… Nu sînt oare toate astea doar niøte „conceptezombi“ ce trebuie abandonate dacæ vrem ca stînga sæ mai aibæ vreo
øansæ în condifliile capitalismului tîrziu „postindustrial“?
Problema cu acest argument aparent convingætor e cæ aprobæ
mult prea uøor imaginea tradiflionalæ a lui Lenin, [prezentîndu-l pe
acesta drept un] conducætor revoluflionar abil, care, dupæ ce a formulat coordonatele fundamentale ale gîndirii øi practicii sale în Ce-i de fæcut?, n-a fæcut apoi decît sæ le urmeze în mod consecvent øi nemilos. Ce-ar
fi dacæ ar exista øi o altæ poveste de spus despre Lenin? E drept cæ stînga
zilelor noastre înduræ experienfla zdrobitoare a sfîrøitului unei întregi epoci
a miøcærii progresiste, o experienflæ care o sileøte sæ reinventeze coordonatele fundamentale ale proiectului ei – øi totuøi o experienflæ întru totul asemænætoare a fost øi cea care a dat naøtere leninismului. Sæ ne amintim numai
de uluiala lui Lenin cînd, în toamna lui 1914, toate partidele social-democrate europene (cu excepflia onorabilæ a boløevicilor ruøi øi a socialdemocraflilor sîrbi) au adoptat „linia patrioticæ“ – Lenin a crezut chiar cæ ediflia
lui Vorwärts (cotidianul social-democrafliei germane) ce relata despre votul
în favoarea fondurilor militare pe care l-au acordat social-democraflii în
Reichstag a fost un fals realizat de poliflia secretæ rusæ pentru a-i induce în
eroare pe muncitorii ruøi. Sæ ne gîndim numai cît de greu era pe vremea
acelui conflict militar ce scindase continentul european sæ respingi ideea cæ
trebuie sæ iei o poziflie în cadrul ræzboiului sau sæ lupfli împotriva „furorii patriotice“ din flara ta! Cîte minfli luminate (pînæ øi cea a lui Freud) nu cedaseræ
tentafliei naflionalismului, fie øi numai pentru cîteva sæptæmîni! Øocul din 1914
a fost – în termenii lui Alain Badiou – un dezastru, o catastrofæ în care dis-

Textul de faflæ constituie primul capitol al cærflii Repetîndu-l pe Lenin, aflatæ în curs de apariflie la Editura
Idea.
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pærea o întreagæ lume: nu doar credinfla burghezæ idilicæ în progres, ci ØI
miøcarea socialistæ care o acompania. Pînæ øi lui Lenin însuøi (cel din Ce-i de
fæcut?) i-a fugit pæmîntul de sub picioare – în reacflia sa disperatæ nu existæ
nici o satisfacflie, nimic de genul „v-am zis eu!“. ACEST moment de
Verzweiflung [deznædæjduire], ACEASTÆ catastrofæ a fæcut loc evenimentului
leninist pentru a sparge istoricismul evoluflionist al Celei de a Doua
Internaflionale – øi Lenin a fost singurul care s-a ridicat la înælflimea acestei
situaflii, singurul care a formulat Adeværul catastrofei. La øi prin acest moment
al disperærii s-a næscut acel Lenin care, prin ocolul unei lecturi minuflioase
a Logicii lui Hegel, a putut întrezæri øansa unicæ a revolufliei. E crucial sæ accentuæm importanfla „marii teorii“ [high theory] pentru luptele politice cele mai
concrete de azi, chiar dacæ unor intelectuali angajafli ca Noam Chomsky
le place sæ accentueze cît de puflin conteazæ cunoaøterea teoreticæ în lupta
politicæ progresistæ: la ce ne-ar ajuta studierea marilor texte filosofice øi de
teorie socialæ în lupta actualæ împotriva modelului neoliberal al globalizærii?
Sæ fie oare adeværat cæ avem de-a face aici numai cu fapte evidente prin
ele însele (care ar trebui numai prezentate în public, cum face Chomsky
în numeroasele sale texte politice) sau cu o complexitate de necuprins din
care nu mai înflelegem nimic? Împotriva acestei tentaflii antiteoretice nu e
destul sæ atragi atenflia asupra diverselor presupoziflii teoretice despre libertate, putere øi societate, care abundæ øi ele în textele politice ale lui
Chomsky; ceea ce este poate mai important e cæ azi, pentru prima oaræ
în istoria omenirii, experienfla noastræ de zi cu zi (a biogeneticii, a ecologiei, a ciberspafliului øi a realitæflii virtuale) ne obligæ pe TOfiI sæ ne confruntæm
cu chestiunile filosofice fundamentale legate de natura libertæflii øi a identitæflii
umane etc. – Întorcîndu-ne la Lenin: Statul øi revoluflia e pandantul experienflei zdruncinætoare din 1914 – angajarea personalæ totalæ a lui Lenin în
aceastæ carte reiese din celebra sa scrisoare cætre Kamenev din iulie 1917:
„Entre nous: dacæ mæ vor ucide, te rog sæ-mi publici caietul «Marxismul øi
Statul» (ræmas la Stockholm). E legat între niøte coperte albastre. E o colecflie a tuturor citatelor din Marx øi Engels, precum øi a celor din Kautsky împotriva lui Pannekoek. Existæ o serie de remarci øi însemnæri, formulæri. Cred
cæ dacæ se mai lucreazæ o sæptæmînæ la el, ar putea fi publicat. Îl consider
important nu numai pentru erorile de lecturæ ale lui Plehanov, dar øi pentru cele ale lui Kautsky. Condiflie: totul ræmîne entre nous“.1
Angajarea existenflialæ e maximæ aici; nucleul „utopiei“ leniniste se ridicæ din
cenuøa catastrofei din 1914, în reglarea de conturi cu ortodoxia Internaflionalei
a Doua: e vorba de imperativul radical de a zdrobi statul burghez, ceea ce
înseamnæ statul CA ATARE, øi de a inventa o formæ socialæ comunitaræ nouæ,
lipsitæ de armatæ permanentæ, poliflie sau birocraflie, în care tofli sæ poatæ lua
parte la administrarea chestiunilor legate de societate. Pentru Lenin, acesta nu a fost un proiect teoretic pentru un viitor îndepærtat – în octombrie
1917, el susflinea cæ „putem pune de-ndatæ în miøcare un aparat de stat constituit din zece, dacæ nu douæzeci, de milioane de oameni“.2 Aceastæ presiune a momentului e adeværata utopie. Ceea ce ne refline atenflia aici e
NEBUNIA (în sensul strict kierkegaardian al termenului) acestei utopii
leniniste – iar dacæ existæ ceva care sæ stea pentru o reîntoarcere la „bunulsimfl“ realist, atunci acesta e stalinismul. Nu se poate accentua îndeajuns potenflialul exploziv al cærflii Statul øi revoluflia – aici, „vocabularul øi gramatica
tradifliei politice occidentale au fost brusc suspendate“.3 Ceea ce a urmat
poate fi numit, împrumutînd titlul textului lui Althusser despre Machiavelli,
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la solitude de Lenine [singurætatea lui Lenin]: perioada în care el a ræmas de
fapt singur, luptînd împotriva curentului dominant din cadrul partidului sæu.
Cînd, în „Tezele din aprilie“, publicate în 1917, Lenin a simflit acel Augenblick
[clipa], øansa unicæ a revolufliei, propunerile sale au fost primite mai întîi cu
stupoare sau cu disprefl de majoritatea colegilor sæi de partid. În cadrul Partidului Boløevic n-a existat nici o persoanæ marcantæ care sæ sprijine chemarea la revoluflie lansatæ de Lenin, iar Pravda a fæcut pasul neobiønuit [pentru
ea] de a delimita partidul øi comitetul ei de redacflie, în bloc, de „Tezele din
aprilie“ – [ceea ce aratæ cæ] departe de a fi linguøire oportunistæ sau
exploatare a stærii generale a populafliei, vederile lui Lenin erau în cea mai
mare mæsuræ personale. Bogdanov descria „Tezele din aprilie“ ca „delirul
unui cæpiat“4 øi chiar Nadejda Krupskaia conchidea: „mæ tem cæ, se pare,
Lenin a luat-o razna“.5
În februarie 1917, Lenin era un emigrant politic aproape necunoscut, eøuat
la Zürich, færæ nici un fel de contacte solide cu Rusia, aflînd de evenimentele din flara sa mai ales din presa elveflianæ; în octombrie, el va conduce prima
revoluflie socialistæ care a avut succes – ce s-a întîmplat, aøadar, între aceste douæ momente? În februarie, Lenin a væzut imediat øansa revolufliei,
rezultînd din niøte împrejuræri contingente øi unice – dacæ momentul nu era
exploatat de-ndatæ, øansa revolufliei ar fi fost amînatæ pentru decenii poate.
În insistenfla sa încæpæflînatæ cæ riscul trebuie asumat øi cæ trebuie trecut la urmætorul pas, i.e. sæ se REPETE revoluflia, Lenin ræmæsese singur, fiind ridiculizat
de cei mai mulfli membri ai Comitetului Central: totuøi, oricît de necesaræ
ar fi fost intervenflia personalæ a lui Lenin, povestea Revolufliei din Octombrie
nu trebuie transformatæ în aceea a unui geniu singuratic întîlnind masele dezorientate øi impunîndu-øi cu timpul propria viziune. Lenin a reuøit fiindcæ apelul
sæu, ocolind nomenclatura de partid, a gæsit un ecou în ceea ce am putea
numi micropolitica revoluflionaræ: explozia incredibilæ a democrafliei efectiv populare [grass roots democracy], a comitetelor locale ivindu-se în toate
marile oraøe ale Rusiei, comitete care, ignorînd autoritatea guvernului „legal“, luau lucrurile în mînæ. Aceasta e povestea trecutæ sub tæcere a Revolufliei
din Octombrie øi ea e tocmai opusul mitului unui mic grup de revoluflionari
nemiloøi, posedafli de Cauzæ, sævîrøind un coup d’État.
Lenin era perfect conøtient de paradoxul acestei situaflii: în primævara lui 1917,
dupæ Revoluflia din Februarie care a ræsturnat regimul flarist, Rusia a fost cea
mai democraticæ flaræ din întreaga Europæ, cu un grad nemaiîntîlnit de mobilizare popularæ, libertate de asociere øi libertate a presei – totuøi, aceastæ
libertate a fæcut ca situaflia sæ nu fie tocmai transparentæ, ci mai degrabæ complet ambiguæ. Dacæ existæ ceva ce se regæseøte în toate textele scrise de Lenin
„între cele douæ revoluflii“ (cea din februarie øi cea din octombrie), e tocmai insistenfla sa asupra rupturii ce separæ cadrele formale „explicite“ ale luptei
politice (între partide sau alfli actori politici) øi mizele sociale reale ale ei (pacea
imediatæ, împærflirea pæmînturilor øi, bineînfleles, „toatæ puterea în mîinile sovietelor!“, i.e. dizolvarea aparatului de stat existent øi înlocuirea sa cu forme
noi de gestiune socialæ dupæ modelul comunelor). Ruptura are loc, aøadar,
între revoluflie qua explozie imaginaræ a libertæflii în entuziasmul sublim, qua
moment miraculos al solidaritæflii universale cînd „totul pare posibil“ pe de
o parte, iar pe de alta munca dificilæ øi grea a reconstrucfliei sociale ce trebuie îndeplinitæ dacæ e ca explozia entuziastæ sæ lase vreo urmæ în inerflia
edificiului social.
Aceastæ rupturæ – o repetiflie a aceleia dintre 1789 øi 1793 în cadrul Revolufliei Franceze – e spafliul propriu-zis al intervenfliei singulare a lui Lenin: lecflia
fundamentalæ a materialismului revoluflionar este cæ revoluflia trebuie sæ

loveascæ de douæ ori, iar asta din motive esenfliale. Ruptura nu e pur øi simplu între formæ øi conflinut: ceea ce rateazæ „prima revoluflie“ nu e conflinutul, ci forma însæøi – ea ræmîne blocatæ în vechea formæ, crezînd cæ
libertatea øi dreptatea pot fi realizate punînd pur øi simplu la lucru aparatul de stat existent øi mecanismele sale democratice. Ce se întîmplæ însæ dacæ
alegerile libere sînt cîøtigate de partidul „bun“ øi transformærile socialiste sînt
puse în practicæ în mod „legal“? (Expresia cea mai claræ a acestei iluzii, frizînd
ridicolul, e teza din 1920 a lui Karl Kautsky cæ forma politicæ logicæ a primului stadiu al socialismului, al trecerii de la capitalism la socialism, este coaliflia parlamentaræ dintre partidele burgheze øi cele proletare.) Existæ aici o
analogie perfectæ cu epoca modernitæflii timpurii, în care opoziflia faflæ de hegemonia ideologicæ a bisericii s-a articulat pe sine în chiar forma unei alte ideologii religioase, ca erezie: în acelaøi fel, partizanii „primei revoluflii“ vor sæ
ræstoarne dominaflia capitalistæ în chiar forma politicæ a democrafliei capitaliste.
Ar fi vorba, aøadar, [la Lenin] de o hegelianæ „negare a negærii“: mai întîi,
vechea ordine e negatæ într-o formæ ideologico-politicæ proprie ei; apoi
aceastæ formæ trebuie la rîndu-i negatæ. Cei care oscileazæ, cei cærora le e
teamæ sæ facæ al doilea pas, al depæøirii formei, sînt cei care (pentru a-l repeta pe Robespierre) vor „revoluflia færæ revoluflie“ – iar Lenin demonstreazæ
întreaga putere a „hermeneuticii sale a suspiciunii“ în decelarea
diverselor forme ale acestei renunflæri.
În scrierile sale din 1917, Lenin pæstreazæ remarcele sale cele mai
acerb-ironice pentru cei ce se angajeazæ în cæutarea færæ sfîrøit a unei
oarecare „garanflii“ pentru revoluflie; aceastæ garanflie ia douæ forme
principale: fie ideea reificatæ a Necesitæflii sociale (n-ar trebui sæ se
riøte o revoluflie prematuræ; ar trebui sæ se aøtepte momentul potrivit, cînd situaflia e suficient de „maturatæ“ în ce priveøte legile dezvoltærii
istorice: „e prea devreme pentru Revoluflia socialistæ, clasa muncitoare na ajuns încæ la maturitate“), fie legitimitatea („democraticæ“) normativæ
(„majoritatea populafliei nu e de partea noastræ, deci revoluflia nu va fi cu
adeværat democraticæ“) – de parcæ, spune în mod repetat Lenin, înainte ca
factorul revoluflionar sæ riøte preluarea puterii de stat, el ar trebui sæ cearæ
mai întîi permisiunea vreunei figuri a Marelui Altul (adicæ sæ organizeze un
referendum pentru a se asigura cæ majoritatea sprijinæ revoluflia). Cu Lenin,
ca øi cu Lacan, revoluflia ne s’autorise que d’elle-même [e autorizatæ numai
de ea însæøi]: trebuie asumat tocmai GESTUL revoluflionar pentru care nici
un Mare Altul nu stæ ca garant – teama de a prelua „prematur“ puterea,
cæutarea unei garanflii, e teama de abisul gestului. Aici e de reperat dimensiunea fundamentalæ a ceea ce Lenin denunflæ neîncetat ca „oportunism“,
iar pariul sæu este cæ „oportunismul“ e o poziflie în mod inerent sau în sine
falsæ, ascunzîndu-øi teama de a efectua gestul în spatele ecranului protector al faptelor, legilor sau normelor „obiective“; din acest motiv primul pas
în luptæ e sæ se proclame ræspicat: „Ce e deci de fæcut? Trebuie sæ aussprechen
was ist [sæ spunem ceea ce este], «sæ afirmæm faptele», sæ admitem adeværul cæ existæ o tendinflæ sau o opinie în Comitetul nostru Central…“6
Replica lui Lenin nu constæ în referirea la o serie DIFERITÆ de „fapte
obiective“, ci în repetarea argumentului exprimat înainte cu un deceniu de
Rosa Luxemburg împotriva lui Kautsky: cei care aøteaptæ sæ vinæ condifliile
obiective pentru revoluflie vor aøtepta la nesfîrøit – o atare poziflie a observatorului obiectiv (diferitæ de cea a subiectului angajat) e ea însæøi principalul
obstacol în calea revolufliei. Contraargumentul lui Lenin, îndreptat împotriva criticilor formal-democratici ai celui de-al doilea pas, este cæ aceastæ opfliune „pur democraticæ“ e ea însæøi utopicæ: în împrejurærile concrete din Rusia

acelor ani, statul burghez-democratic nu are nici o øansæ de supraviefluire
– singurul mod „realist“ de a proteja ceea ce Revoluflia din Februarie cîøtigase cu adeværat (libertatea de asociere øi a presei etc.) e înaintarea spre
Revoluflia socialistæ, altfel va învinge reacfliunea flaristæ.
Învæflætura principalæ a ideii psihanalitice de temporalitate e cæ existæ lucruri
pe care trebuie sæ le faci pentru a-fli da seama cæ ele sînt superflue: pe parcursul curei psihanalitice se pierd luni întregi mergînd pe cæi greøite, pînæ
cînd „cade fisa“ øi se gæseøte formula corectæ – deøi retroactiv ele se
dovedesc a fi false, aceste detururi au fost totuøi necesare. Asta nu e valabil oare øi pentru revoluflie? Ce s-a întîmplat cînd, în ultimii ani de viaflæ, Lenin
a conøtientizat cu claritate limitele puterii boløevice? În dreptul acestui
punct trebuie opuøi Lenin øi Stalin: în ultimele scrieri ale lui Lenin, cu mult
dupæ ce va fi renunflat deja la utopia sa din Statul øi revoluflia, pot fi întrevæzute
contururile unui proiect „realist“ modest cu privire la ce ar trebui sæ facæ puterea boløevicæ. Date fiind subdezvoltarea economicæ øi înapoierea culturalæ a maselor ruseøti, nu existæ nici o cale ca Rusia „sæ treacæ direct la
socialism“; tot ce poate face puterea sovieticæ e sæ combine politica moderatæ a „capitalismului de stat“ cu educaflia culturalæ sporitæ a maselor inerte
de flærani – NU spælarea pe creier întreprinsæ de „propaganda comunistæ“,
ci impunerea, plinæ de ræbdare, gradualæ, a standardelor civilizaflionale
[ale flærilor] dezvoltate. Faptele øi cifrele aratæ „ce muncæ imensæ de
desflelenire trebuie fæcutæ pentru a atinge nivelul unei flæri occidentaleuropene civilizate obiønuite. […] Trebuie sæ avem în permanenflæ în fafla ochilor ignoranfla semiasiaticæ din care n-am ieøit
încæ“.7 Aøadar, Lenin avertizeazæ în mod repetat asupra pericolelor
ce ameninflæ orice fel de „implantare directæ a comunismului“:
„[asta] în nici un caz nu înseamnæ cæ ar trebui numai øi numai sæ propagæm
de-ndatæ idei comuniste la flaræ. Cît timp satelor noastre le lipseøte baza materialæ pentru comunism, acest lucru va fi, aø spune, nociv, de fapt, ar trebui
spus chiar fatal, pentru comunism“.8 Motivul asupra cæruia va tot reveni va
fi deci: „Cel mai nociv lucru în acest caz ar fi graba“.9 Împotriva acestei poziflii ce favoriza „revoluflia culturalæ“, Stalin a optat pentru ideea, complet
antileninistæ, a „construirii socialismului într-un singur stat“.
Înseamnæ atunci cæ Lenin a adoptat în mod tacit critica menøevicæ uzualæ
a utopismului boløevic, ideea lor cæ revoluflia trebuie sæ urmeze niøte etape
necesare predeterminate (øi cæ ea nu poate avea loc decît atunci cînd sînt
date condifliile materiale pentru ea)? Aici avem ocazia de a vedea la lucru
simflul dialectic subtil al lui Lenin: el e întru totul conøtient cæ la momentul
acela, începutul anilor ’20, principala sarcinæ a puterii boløevice e sæ ducæ
la bun sfîrøit flelurile regimului burghez progresist (educaflie generalæ etc.);
totuøi, faptul cæ aceste scopuri sînt îndeplinite de o putere REVOLUfiIONARÆ PROLETARÆ schimbæ în mod fundamental situaflia – existæ, aøadar,
øansa unicæ de a introduce aceste mæsuri „civilizaflionale“ într-o manieræ care
sæ le elibereze de cadrul lor, limitat la ideologia burghezæ (educaflia generalæ se va face cu adeværat în masæ øi în serviciul poporului, ea nu va mai fi
masca ideologicæ prin care sæ se propage îngustele interese de clasæ burgheze etc.). Paradoxul propriu-zis dialectic e deci cæ tocmai lipsa de speranflæ a situafliei ruseøti (înapoierea care obligæ puterea proletaræ sæ
îndeplineascæ procesul civilizaflional burghez) poate fi transformatæ într-un
avantaj unic:
„Poate cæ tocmai aceastæ lipsæ de speranflæ a situafliei în care ne aflæm, stimulînd înzecit eforturile munctorilor øi ale flæranilor, ne oferæ øansa de a crea
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condifliile fundamentale ale civilizafliei într-o manieræ diferitæ de aceea a flærilor
occidental-europene?“10
Avem aici douæ modele, douæ logici incompatibile ale revolufliei: a acelora care aøteaptæ coacerea momentului teleologic al crizei finale, cînd revoluflia va exploda „la vremea cuvenitæ“ prin necesitatea evolufliei istorice;
øi a acelora care sînt conøtienfli cæ nu existæ nici o „vreme cuvenitæ“ pentru
revoluflie, a acelora care concep øansa revoluflionaræ ca fiind ceva ce iese
la suprafaflæ øi trebuie cucerit în chiar ocoliøurile dezvoltærii istorice „normale“.
Lenin nu e un „subiectivist“ voluntarist – dimpotrivæ, el insistæ asupra faptului cæ excepflia (o constelaflie de împrejuræri ieøitæ din comun, cum a fost
aceea din Rusia anului 1917) oferæ o modalitate de a submina însæøi regula. Nu e oare aceastæ linie de argumentaflie, aceastæ poziflie fundamentalæ
mai actualæ azi ca nicicînd? Nu træim oare într-o perioadæ în care statul øi
institufliile sale, inclusiv agenflii sæi politici, sînt tot mai puflin în stare sæ formuleze problemele-cheie? Iluzia din 1917, cæ problemele presante cu care
se confrunta Rusia (pacea, împærflirea pæmînturilor etc.) puteau fi rezolvate
prin mijloace parlamentare „legale“, e similaræ iluziei din vremurile noastre cæ, de pildæ, ameninflarea ecologicæ ar putea fi evitatæ prin extinderea
logicii pieflei la aspecte legate de protejarea naturii (punîndu-i pe cei ce polueazæ sæ plæteascæ pentru pagubele pe care le pricinuiesc).
Traducere de Al. Polgár
Note:
1. V.I. Lenin, Collected Works [Opere complete], Moscova, Progress Publishers, 1965, vol. 42,
p. 67.
2. Citat dupæ Neil Harding, Leninism, Durham, Duke University Press, 1996, p. 309.
3. Harding, op. cit., p. 152.
4. Citat dupæ Harding, op. cit., p. 87.
5. Ibid.
6. Ibid., p. 422.
7. V.I. Lenin, Collected Works, vol. 33, p. 463.
8. Ibid., p. 465.
9. Ibid., p. 488.
10. Ibid., p. 479.

Globalizare øi democraflie
Michael Hardt, Antonio Negri

Moto: „Iar [Isus] l-a întrebat: Care e numele tæu? Øi el a ræspuns, spunînd:
numele meu e Legiune: cæci sîntem mulfli“ [et interrogabat eum quod tibi
nomen est et dicit ei Legio nomen mihi est quia multi sumus] (Marcu 5 : 9)

Preambul
Ideea dominantæ a democrafliei moderne a fost legatæ în mod intim de statul-nafliune. Aøadar, pentru a examina statutul actual al democrafliei trebuie
sæ ne uitæm mai întîi la schimbærile ce afecteazæ puterea [powers] øi rolul statului-nafliune. Printre teoreticieni, mulfli susflin øi mulfli contestæ cæ diversele
fenomene grupate sub numele de „globalizare“ ar eroda sau ar nega atribufliile statului-nafliune.1 Mult prea des însæ, acest lucru e afirmat sub forma
unei propuneri de tipul ori-ori: fie statele-nafliune sînt încæ importante, fie
existæ o nouæ ordine mondialæ. De fapt, ambele sînt adeværate. Epoca globalizærii n-a adus sfîrøitul statului-nafliune – statele-nafliune încæ îndeplinesc funcflii
extrem de importante în stabilirea øi reglementarea normelor economice,
politice øi culturale –, însæ el a fost færæ îndoialæ destituit din poziflia sa de autoritate suveranæ. Concentrarea pe conceptul øi practicile suveranitæflii ajutæ la
clarificarea acestei dezbateri.
Pentru a numi regimul mondial actual, propunem conceptul de Imperium.
Imperium se referæ, înainte de toate, la o nouæ formæ de suveranitate, una
care vine dupæ suveranitatea statului-nafliune, o formæ nemærginitæ a suveranitæflii, ce nu cunoaøte granifle sau, mai curînd, cunoaøte numai granifle flexibile, mobile. Am calchiat conceptul de Imperium dupæ cel utilizat la vremea
sa în Roma anticæ, unde Imperium era væzut ca înlocuind alternanfla celor
trei forme clasice de guvernare – monarhia, aristocraflia øi democraflia –,
combinîndu-le într-o singuræ stæpînire [rule] suveranæ. Imperium-ul nostru
de azi e færæ îndoialæ monarhic, iar asta se vede cel mai bine în cazul conflictelor militare, cînd putem vedea în ce mæsuræ Pentagonul, cu armele sale
atomice øi tehnologia sa militaræ superioaræ, stæpîneøte efectiv lumea. Institufliile economice supranaflionale, cum ar fi OMC, Banca Mondialæ øi FMI,
practicæ uneori øi ele o dominaflie [rule] mondialæ asupra afacerilor globale.
Imperium-ul nostru e totuøi øi aristocratic, adicæ aflat sub conducerea unui
grup limitat, constituit din elite. Puterea statelor-nafliune joacæ aici un rol central, fiindcæ cele cîteva state-nafliuni dominante reuøesc sæ conducæ fluxurile economice øi culturale globale printr-un fel de stæpînire aristocraticæ.
Aceastæ aristocraflie a nafliunilor e perceptibilæ în mod clar de pildæ atunci
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cînd nafliunile G8 se reunesc sau cînd Consiliul de Securitate al Nafliunilor
Unite îøi exercitæ autoritatea. Marile corporaflii transnaflionale constituie øi
ele, fie cæ sînt aliate sau aflate în conflict, o formæ de aristocraflie. În fine, Imperium-ul e øi democratic în sensul cæ el pretinde cæ reprezintæ umanitatea
mondialæ, deøi, cum vom aræta mai jos, aceastæ pretenflie e în mare mæsuræ
iluzorie. Întregul grup al statelor-nafliune, cele dominante dimpreunæ cu cele
subordonate, joacæ aici un rol principal în mæsura în care se presupune cæ
ele îøi reprezintæ propriile popoare. Adunarea Generalæ a Nafliunilor Unite
e poate cel mai proeminent simbol al acestei democraflii a nafliunilor. Cînd
devenim conøtienfli cæ statele-nafliune nu-øi reprezintæ de fapt în mod corespunzætor popoarele, mai putem recurge totuøi la organizafliile nonguvernamentale, ca instituflii democratice sau reprezentative. Funcflionarea
diferitelor tipuri de ONG ca mecanisme democratice sau reprezentative
e o chestiune extrem de complexæ øi foarte importantæ, pe care nu avem
pretenflia de a o trata aici cum s-ar cuveni. Pe scurt, Imperium e un subiect
suveran unic, ce cuprinde în logica sa toate cele trei forme sau niveluri clasice ale guvernærii [rule]: cea moharhicæ, cea aristocraticæ øi cea democraticæ. Cu alte cuvinte, Imperium e o formæ distinctæ de suveranitate, datoritæ
capacitæflii sale de a cuprinde øi de a administra diferenfla [to include and
manage the difference] în cadrul structurii sale.
Din aceastæ perspectivæ putem vedea cæ funcfliile øi autoritatea
statelor-nafliune n-au dispærut încæ. Probabil ar fi mult mai exact dacæ
am spune cæ funcfliile primare ale statelor-nafliune – reglementarea
monedelor naflionale, a fluxurilor economice, a migrærii populafliei,
a normelor juridice, a valorilor culturale øi aøa mai departe – øi-au
pæstrat importanfla, numai cæ ele au fost transformate de procesele actuale ale globalizærii. Mutaflia calitativæ radicalæ poate fi recunoscutæ mai bine [atunci cînd vorbim] în termeni de suveranitate. Statele-nafliune
nu-øi mai pot revendica rolul de suveran sau de autoritate ultimæ, cum se
întîmpla în era modernæ. Imperium se aflæ acum deasupra statelor-nafliune
ca autoritate supremæ øi aduce færæ îndoialæ la luminæ o nouæ formæ de suveranitate.
Trebuie accentuat însæ cæ asta reprezintæ o mutaflie istoricæ majoræ numai
din perspectiva statelor-nafliune dominante. Nafliunile subordonate n-au fost
niciodatæ cu adeværat suverane. Pæøirea în modernitate a însemnat, pentru multe state-nafliune, intrarea în relaflii de subordonare economicæ øi
politicæ, relaflii ce subminau orice suveranitate pe care øi-ar fi putut-o revendica o nafliune. Mutaflia în ce priveøte forma suveranitæflii – de la suveranitatea modernæ înscrisæ în cadrul statului-nafliune la suveranitatea noastræ
imperialæ postmodernæ – ne afecteazæ totuøi pe tofli. Pînæ øi acolo unde suveranitatea naflionalæ n-a devenit niciodatæ o realitate, trecerea la Imperium
a transformat formele noastre de gîndire øi evantaiul posibilitæflilor noastre
politice. În lumina Imperium-ului trebuie revæzute øi reconcepute toate conceptele-cheie ale filosofiei politice.
Democraflie nerealizatæ, democraflie irealizabilæ
Asta ne aduce înapoi, întîi øi-ntîi, la conceptul de democraflie. Cum spuneam
la început, ideea dominantæ a democrafliei în modernitate era bazatæ pe institufliile øi structurile reprezentative în cadrul spafliului naflional împrejmuit de
granifle øi depindea de suveranitatea naflionalæ.2 Ceea ce era reprezentat
prin institufliile naflionale democratice era poporul øi, prin urmare, suveranitatea naflionalæ modernæ a tins sæ ia forma suveranitæflii populare. Cu alte
cuvinte, pretenflia cæ nafliunea era suveranæ tinsese sæ devinæ identicæ cu aceea

cæ poporul e suveran. Dar ce sau cine e poporul? Poporul nu e o entitate
naturalæ sau empiricæ; nu se poate ajunge la identitatea poporului prin însumarea populafliei sau prin calcularea mediei unei populaflii. Poporul e mai
curînd o reprezentare ce face din populaflie ceva unitar. Trei elemente sînt
cu precædere importante aici. Înainte de toate, poporul e Unu [one], cum
o spun în mod repetat Hobbes øi întreaga tradiflie modernæ. Poporul poate fi suveran numai ca o identitate, ca unitate. În al doilea rînd, cheia pentru construirea poporului e reprezentarea. Multiplicitatea empiricæ a
populafliei e transformatæ într-o identitate prin mecanismele reprezentærii
– øi avem în vedere aici atît conotafliile politice, cît øi pe cele estetice ale termenului „reprezentare“. În fine, aceste mecanisme ale reprezentærii se bazeazæ pe o idee øi o condiflie a mæsurærii – iar prin mæsurare avem în vedere
aici nu atît o condiflie cuantificabilæ, cît mai degrabæ una bine delimitatæ
[bounded]. O multiplicitate delimitatæ sau mæsuratæ poate fi reprezentatæ
ca unitate, însæ ceea ce nu poate fi mæsurat, ceea ce e færæ margini [boundless] nu poate fi reprezentat. Acesta e unul dintre sensurile în care ideea
poporului e legatæ în mod intim de aceea a spafliului naflional împrejmuit de
granifle [bounded]. Pe scurt, poporul nu e nici o identitate nemijlocitæ, nici
una eternæ, ci mai degrabæ el este rezultatul unui proces complex, propriu
unei anumite formafliuni sociale øi unei anumite perioade istorice.
Putem simplifica prefl de-o clipæ aceastæ situaflie complexæ øi sæ examinæm numai mecanismele instituflionale, politice ale reprezentærii,
pentru care procesul electoral e, mæcar ideologic, cel mai important. Ideea de „o persoanæ – un vot“, de pildæ, a fost unul dintre
idealurile spre care au tins feluritele scheme moderne ale reprezentærii populare øi ale suveranitæflii. Nu-i nevoie sæ demonstræm aici
cæ aceste scheme ale reprezentærii populare [popular representation] au fost întotdeauna imperfecte øi, de fapt, în mare mæsuræ iluzorii. Existæ
de mult critici importante ale mecanismelor reprezentærii populare în societæflile democratice moderne. E probabil exagerat sæ descrii alegerile ca fiind
posibilitatea de a decide care membru al clasei conducætoare sæ rateze reprezentarea [misrepresent] poporului în urmætorii doi, patru sau øase ani,
dar cu siguranflæ cæ existæ øi ceva adevær în asta, iar numærul scæzut al votanflilor e færæ îndoialæ un simptom al crizei reprezentærii populare prin intermediul institufliilor electorale. Credem cæ azi reprezentarea popularæ e
subminatæ totuøi într-un mod mult mai elementar øi mai important.
În trecerea la Imperium, spafliul naflional îøi pierde contururile, graniflele naflionale (deøi ræmîn încæ importante) sînt relativizate, pînæ øi imaginarul naflional fiind destabilizat. O datæ ce suveranitatea e înlocuitæ de autoritatea noii
puteri supranaflionale, Imperium, realitatea politicæ îøi pierde unitatea de mæsuræ. În aceastæ situaflie, imposibilitatea de a reprezenta poporul devine din
ce în ce mai claræ øi, astfel, conceptul însuøi de popor tinde sæ se volatilizeze.
Dintr-o perspectivæ instituflionalæ, politicæ, suveranitatea imperialæ intræ în
conflict cu øi chiar neagæ orice concepflie a suveranitæflii populare. Sæ luæm,
de pildæ, funcflionarea institufliilor economice supranaflionale, cum ar fi Banca Mondialæ, FMI sau OMC. În mare mæsuræ, clauzele pretinse de aceste
instituflii sustrag din mîinile statelor-nafliune deciziile asupra politicii lor economice øi sociale. La modul cel mai vizibil, cele supuse dominafliei acestor
instituflii sînt statele-nafliune subordonate, færæ însæ ca asta sæ însemne cæ statele
dominante nu sînt afectate, øi ele, de aceasta.3 E vædit cæ aceste instituflii economice supranaflionale nu reprezintæ øi nu pot reprezenta poporul, decît
[poate] în sensul cel mai îndepærtat øi mai abstract – de pildæ în acela cæ unele
state-nafliune, care într-un fel sau altul îøi reprezintæ popoarele, deleagæ re-
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verso
prezentanfli în cadrul acestor instituflii. Dacæ am cæuta reprezentarea
[poporului] în asemenea instituflii, ar ræmîne întotdeauna, inevitabil, un
„deficit de democraflie“. Cu alte cuvinte, în opinia noastræ, nu e întîmplætor cæ aceste instituflii sînt atît de departe de a reprezenta poporul [popular representation]. Ele funcflioneazæ tocmai în mæsura în care se situeazæ
în afara mecanismelor reprezentærii populare [popular representation].
Cîfliva dintre cei mai strælucifli teoreticieni europeni øi americani ai globalizærii susflin de fapt cæ avem nevoie de o reformæ a sistemului global øi de
o reîntærire [re-enforce] a mecanismelor guvernærii [rule] politice democratice;
dar nici mæcar ei nu-øi imagineazæ cæ asemenea instituflii ar putea deveni vreodatæ reprezentative în vreunul din sensurile ce ar viza poporul. Una din
dificultæflile majore provine din problema de a determina ce sau cine e
poporul într-o atare concepflie. Probabil cæ, pentru a uni întregul umanitæflii,
va trebui elaboratæ o idee a poporului mondial, care depæøeøte orice concepflie naflionalæ sau etnicæ – o provocare ce cade cu mult în afara tuturor
teoriilor liberale de acest fel.
Ce constituie deci o reformæ democraticæ în opinia diverøilor reformatori
liberali de frunte, cum ar fi Robert Keohane, Joseph Stiglitz, David Held,
Richard Falk sau Ulrich Beck? E izbitor de fapt cît de ræspînditæ e utilizarea
termenului democraflie în aceastæ literaturæ øi cît de universal acceptatæ e
democraflia ca flel. Unul din elementele importante ale reformei democratice e pur øi simplu mai marea transparenflæ – glasnost øi perestroika: poate
cæ ar trebui sæ înflelegem o asemenea reformæ ca un proiect asemænætor
celui al lui Gorbaciov, numai cæ gîndit pentru epoca globalizærii. Totuøi, transparenfla singuræ nu e încæ democraflie øi nu înseamnæ [constitute]
reprezentare.4 O idee mai substanflialæ, omniprezentæ în literatura pe acest
subiect, e „responsabilitate“ [„accountability“] (care adesea face pereche cu
„administrare“ [governance]). Conceptul de responsabilitate poate avea în
vedere mecanismele reprezentærii poporului [popular representation], dar
o face numai la nivelul acestor discursuri. Trebuie pusæ întrebarea: „responsabil în fafla cui?“ øi vom afla de îndatæ cæ reformatorii nu propun sæ facæ institufliile globale responsabile în fafla unui popor mondial (sau chiar naflional)
– poporul tocmai cæ lipseøte. Reforma va însemna mai degrabæ ca institufliile
globale sæ fie responsabile în fafla altor instituflii øi, mai ales, în fafla comunitæflii
experflilor. Dacæ FMI ar fi mai transparent øi mai responsabil în fafla experflilor
economici, de pildæ, ar exista o protecflie împotriva punerii în aplicare de
cætre el a unor politici economice dezastruoase, cum ar fi cele privitoare
la Asia de Sud-Est la sfîrøitul anilor 1990. În ce priveøte utilizarea termenilor
„responsabilitate“ øi „administrare“ în aceste dezbateri, ceea ce e crucial øi,
totodatæ, cel mai interesant e totuøi cæ termenii în cauzæ se potrivesc de minune atît domeniului politic, cît øi celui economic. Concepte ca responsabilitate
øi administrare s-au aflat multæ vreme în centrul vocabularului teoretic al corporafliilor capitaliste.5 Responsabilitate øi administrare par sæ fie îndreptate
în modul cel mai vædit spre asigurarea [assuring] eficienflei øi stabilitæflii economice, øi nu spre constituirea vreunei forme populare sau reprezentative
de control democratic. În fine, cu toate cæ termenul „democraflie“ e
omniprezent în aceastæ literaturæ, o versiune mondialæ a democrafliei în forma
sa liberalæ modernæ – adicæ a reprezentærii poporului – lipseøte. Se pare,
de fapt, cæ obstacolul conceptual cel mai mare, care îi împiedicæ pe aceøti
teoreticieni sæ imagineze o schemæ reprezentativæ mondialæ e tocmai
ideea de popor. Cine e poporul mondial? Azi pare imposibil sæ sesizezi
poporul ca subiect politic, færæ a mai vorbi de reprezentarea sa cu ajutorul
institufliilor.6
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Am considerat cæ e important sæ insistæm atîta asupra chestiunii reformærii
democratice a acestor instituflii nu doar pentru a acorda atenflia cuvenitæ argumentelor teoreticienilor reformiøti, ci, de asemenea, øi mai ales, fiindcæ acest
discurs e atît de ræspîndit în rîndul feluritelor facfliuni ale miøcærilor de
protest împotriva OMC, a Bæncii Mondiale øi a FMI. Grupurile reclamæ sæ
fie implicate øi reprezentate într-o mæsuræ mai mare în cadrul procesului
de luare a deciziilor al institufliilor, cerînd, de pildæ, reprezentare sindicalæ
sau de organizaflie nonguvernamentalæ, ori ceva asemænætor. Asemenea
revendicæri pot avea oarecare rezultate pozitive, însæ, în cele din urmæ, ele
se confruntæ cu niøte piedici insurmontabile. Teza noastræ adunæ toate astea într-un cadru mai general. Dacæ vom concepe democraflia în termenii
unei autoritæfli suverane ce reprezintæ poporul, atunci, în epoca imperialæ,
democraflia nu numai cæ nu e realizatæ, ea e chiar irealizabilæ.
Democraflia multitudinii
Trebuie deci sæ cæutæm noi forme ale democrafliei, forme care sînt nonreprezentative sau în mod diferit reprezentative, pentru a descoperi o democraflie
potrivitæ vremurilor noastre. Am arætat deja cæ ideea modernæ a democrafliei
e legatæ în mod intim de suveranitatea naflionalæ øi de un spafliu naflional bine
delimitat, sau, pe scurt, cæ ideea modernæ a democrafliei se bazeazæ pe
mæsurare. Acum trebuie sæ privim îndæræt pentru a examina celælalt element
al ecuafliei, poporul. Poporul, cum spuneam adineauri, e un produs al reprezentærii. În teoria politicæ modernæ, poporul se constituie cel mai ferm
ca produs al actului contractual întemeietor al societæflii burgheze, aøa cum
explicæ tofli teoreticienii liberali moderni, de la Hobbes la Rawls. Contractul
transformæ populaflia într-un corp social închegat [united]. Acest act contractual e totuøi inexistent, mistificator øi perimat. Contractul e inexistent în
sensul cæ nu existæ fapt antropologic sau istoric care sæ ne permitæ asumarea
realitæflii sale; mai curînd, contractul neagæ orice amintire a întemeierii sale
øi cu siguranflæ cæ asta fline de violenfla sa, de fundamentala sa negare a diferenflei. În al doilea rînd, contractul e mistificator în sensul cæ poporul pe care
îl construieøte e prezentat ca fiind caracterizat de egalitate, pe cînd subiecflii
ce îl constituie sînt de fapt inegali; conceptele de justiflie øi legitimitate ce îi
servesc ca temelie se aflæ numai în slujba celor puternici, aceia care exercitæ
o forflæ de dominare øi exploatare asupra restului populafliei. În cele din urmæ,
acest concept al poporului ce a luat naøtere printr-un contract e perimat
fiindcæ el îøi aflinteøte privirea asupra unei societæfli forjate de cætre capital:
contractualismul, poporul øi capitalismul lucreazæ de fapt pentru a transforma
o pluralitate într-o unitate, pentru a transforma diferenflele într-o totalitate
omogenæ, pentru a transforma bogæflia vieflilor singulare ale populafliei în særæcia unora øi puterea altora. Dar asta nu mai fline: aøa ceva a funcflionat atîta
timp cît munca, nevoile øi dorinflele erau atît de neputincioase încît puteau
primi dominaflia capitalului ca pe o binevenitæ uøurare øi o sursæ de siguranflæ,
cînd ele se confruntau încæ cu riscurile pe care le comportæ construirea de
valori, descætuøarea imaginafliei øi organizarea societæflii. Azi situaflia e totuøi
schimbatæ. În joc se aflæ mai curînd monstruoasa noastræ cunoaøtere øi puterile noastre unite: sîntem o multitudine de subiecfli puternici, o multitudine de monøtri inteligenfli.
Trebuie deci sæ mutæm focarul chestionærii conceptuale de pe popor pe multitudine. Aceasta din urmæ nu poate fi surprinsæ în termenii contractualismului øi, în general, în cei ai filosofiei transcendentale. În sensul cel mai general,
multitudinea sfideazæ reprezentarea fiindcæ ea este o multiplicitate, nemærginitæ øi incomensurabilæ. Poporul e reprezentat ca o unitate, însæ multitudinea

nu e reprezentabilæ, fiindcæ ea este ceva monstruos în ochii raflionalismelor
teleologice øi transcendentale ale modernitæflii. Spre deosebire de conceptul
de popor, conceptul de multitudine e o multiplicitate singularæ, un universal concret. Poporul constituise un corp social, dar multitudinea nu – multitudinea e carnea vieflii. Dacæ, pe o anumitæ laturæ, opunem multitudinea
øi poporul, de cealaltæ trebuie s-o opunem pe prima maselor sau gloatei.
„Masæ“ øi „gloatæ“ sînt cuvinte folosite cel mai adesea pentru a desemna o
forflæ socialæ iraflionalæ øi pasivæ, periculoasæ øi violentæ tocmai fiindcæ e
manipulatæ atît de uøor. Multitudinea, în schimb, e un agent social activ –
o multiplicitate ce acflioneazæ. Multitudinea nu înseamnæ unitate, ca în cazul
poporului, ci, spre deosebire de mase øi gloatæ, putem constata cæ ea e organizatæ. E un agent activ, autoorganizîndu-se. Unul din marile avantaje ale
conceptului de multitudine e cæ destituie toate argumentele moderne
bazate pe teama maselor – chiar øi pe acelea despre tirania majoritæflii –,
argumente ce au servit atît de des ca un fel de øantaj care sæ ne forfleze sæ
acceptæm øi chiar sæ cerem sæ fim dominafli.
Ce se poate face cu multitudinea din perspectiva puterii? De fapt, nu e nimic
de fæcut cu ea, întrucît nexul dintre unitatea subiectului (poporul), forma constituirii sale (contractul dintre indivizi) øi modalitatea guvernærii (monarhie,
aristocraflie øi democraflie, separate sau îmbinate) s-a volatilizat.
Modificarea radicalæ a modului de producflie prin hegemonia forflei
de muncæ imateriale øi a muncii vii în colaborare [cooperative living
labor] – aceastæ revoluflie ontologicæ, biopoliticæ øi a producfliei – a
ræsturnat parametrii „bunei guvernæri“ øi a distrus ideea modernæ
a comunitæflii ce funcflioneazæ în vederea acumulærii capitaliste, aøa
cum øi-o imaginase capitalismul la începuturile sale.
Sæ ne fie permisæ aici o scurtæ parantezæ. În secolele al XV-lea øi al XVI-lea,
cînd modernitatea s-a ivit sub forma revolufliei, revoluflionarii se concepeau
pe ei înøiøi drept monøtri. Gargantua øi Pantagruel pot servi ca embleme
pentru tofli uriaøii øi toate figurile extreme ale libertæflii øi inventivitæflii care
au ajuns la noi de-a lungul secolelor, propunîndu-ne uriaøa sarcinæ de a fi
mai liberi. Azi avem nevoie de noi uriaøi øi de noi monøtri care sæ adune
laolaltæ natura øi istoria, munca øi politica, arta øi invenflia pentru a face proba
noii puteri pe care naøterea „spiritului universal“ [general intellect], a hegemoniei muncii imateriale, a noilor pasiuni ale activitæflii abstracte a multitudinii o aduce umanitæflii. Avem nevoie de un nou Rabelais sau, mai bine,
de cît mai mulfli Rabelais.
Spinoza øi Marx vorbeau de democraflia multitudinii sau, mai curînd, de o
formæ de democraflie ce nu mai are nimic de-a face cu acea democraflie care,
împreunæ cu monarhia øi aristocraflia, epuizeazæ formele clasice ale guvernærii.
Democraflia pentru care pledeazæ Spinoza e ceea ce el numeøte o democraflie
absolutæ – absolutæ în sensul de a fi nemærginitæ øi incomensurabilæ.
Concepfliile despre diversele contracte sociale øi despre corpurile sociale bine
delimitate sînt astfel complet respinse. Cînd spunem cæ democraflia absolutæ se aflæ în afara teoriei formelor clasice ale guvernærii (øi a practicii mistificatoare corespunzætoare lor) avem în vedere øi cæ orice încercare de a
realiza democraflia prin reforma institufliilor imperiale e zadarnicæ øi færæ folos.
De asemenea, mai avem în vedere øi cæ singura cale de a realiza democraflia
multitudinii e calea revolufliei. Ce înseamnæ totuøi a chema la o democraflie
revoluflionaræ corespunzætoare lumii imperiale? Pînæ acuma ne-am concentrat
numai asupra a ce nu este [o asemenea democraflie]. Ea nu mai e ceva ce
sæ depindæ de conceptul de nafliune (dimpotrivæ, ea e tot mai des definitæ
de lupta împotriva nafliunii). Am væzut, de asemenea, cæ ea e ceva ce nu core-

spunde conceptului de popor øi, de fapt, e opusæ oricærei încercæri de a
prezenta diferitul ca unitar. În acest punct, e nevoie sæ luæm în considerare
alte concepte care sæ ne ajute sæ înflelegem democraflia multitudinii.
Conceptul de contraputere ni se pare cæ e esenflial dacæ e sæ dæm seama
de aceste noi conflinuturi ale democrafliei absolute a multitudinii.
Contraputerea modernæ
øi paradoxurile insurecfliei moderne
Conceptul de contraputere e compus, la bazæ, din trei elemente: rezistenflæ,
insurecflie øi putere constituantæ. E important sæ recunoaøtem totuøi cæ, asemenea conceptului dominant al democrafliei, conceptul predominant de
contraputere a fost definit în modernitate de spafliul naflional øi de suveranitatea naflionalæ. Rezultatul a fost cæ, de-a lungul erei moderne – începînd
cel puflin cu Revoluflia Francezæ øi trecînd prin lunga fazæ a agitafliei socialiste øi comuniste –, cele trei elemente ale conceptului de contraputere
(rezistenflæ, insurecflie øi putere constituantæ) au tins sæ fie væzute ca fiind exterioare unul faflæ de celælalt, ajungînd sæ funcflioneze astfel ca strategii diferite
sau, cel puflin, ca momente istorice distincte ale strategiei revoluflionare. O
datæ ce aceste elemente au fost despærflite în felul acesta, întregul concept
de contraputere a avut tendinfla de a fi redus la unul din elementele sale, conceptul de insurecflie sau, de fapt, acela de ræzboi civil.
Gîndirea politicæ a lui Lenin e exemplaræ în sensul acesta. Pentru
Lenin, contraputere – sau, în termenii sæi, acest dualism al puterii
ce a constat în ridicarea puterii proletare împotriva burgheziei – poate
exista numai pentru scurtæ vreme, tocmai în perioada insurecfliei.
Rezistenfla, care pentru Lenin ia mai ales forma luptelor sindicale
pentru salarii, a avut un rol politic important, dar ea a ajuns sæ fie în mod
fundamental separatæ de procesul revoluflionar. În viziunea lui Lenin, puterea constituantæ tinde øi ea sæ disparæ, întrucît fiecare pas înainte al puterii
constituante devine de-ndatæ un element al noului stat, adicæ, puterea
constituantæ se transformæ într-o putere nou-constituitæ. Ceea ce a ræmas
din conceptul revoluflionar de contraputere al lui Lenin a fost, astfel, în primul
rînd, marea forflæ a insurecfliei sau, în realitate, ræzboiul civil împotriva dictaturii burgheziei.
O datæ ce ne-am dat seama cum a fost redusæ ideea modernæ de contraputere la insurecflie, ar trebui sæ examinæm mai îndeaproape condifliile øi
destinele insurecfliei moderne. În mod paradoxal øi tragic, chiar øi atunci cînd
insurecflia comunistæ a reuøit sæ învingæ, ea de fapt a pierdut întrucît a fost
numaidecît prinsæ [imprisoned] într-o alternanflæ între ræzboiul naflional øi cel
internaflional. În cele din urmæ, devine clar cæ insurecflia naflionalæ a fost de
fapt o iluzie.
Comunarzii parizieni au stabilit în 1871 modelul pentru toate insurecfliile
comuniste. Exemplul lor ne învaflæ cæ strategia victoriei fuse transformarea
ræzboiului internaflional într-unul civil – naflional øi avînd loc între clase.
Ræzboiul internaflional a fost condiflia de posibilitate a lansærii insurecfliei. Prusacii
de la porflile Parisului nu numai cæ au ræsturnat Cel de al Doilea Imperiu al
lui Ludovic Bonaparte, ci au fæcut de asemenea posibilæ øi præbuøirea lui Thiers
øi a Republicii. Parisul înarmat e revoluflia înarmatæ. Patruzeci de ani mai tîrziu boløevicii au avut øi ei nevoie de ræzboiul intraeuropean, adicæ de Primul Ræzboi Mondial, drept condiflie a insurecfliei. Øi, iaræøi, germanii,
duømanii naflionali, au funcflionat ca o condiflie de posibilitate. Boløevicii au
transformat øi ei ræzboiul internaflional într-unul naflional.
Tragedia insurecfliei moderne e totuøi cæ ræzboiul civil naflional redevine ime-
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diat øi ineluctabil ræzboi internaflional – sau, de fapt, o luptæ defensivæ îndreptatæ
împotriva burgheziei internaflionale unificate. Un ræzboi cu adeværat civil,
naflional nu e posibil de fapt decît în mæsura în care o victorie naflionalæ dæ
naøtere unui nou øi permanent ræzboi internaflional. Prin urmare, tocmai
condiflia ce face posibilæ insurecflia comunistæ naflionalæ – adicæ, ræzboiul internaflional – e øi ceea ce fline ferecatæ insurecflia victorioasæ sau, mai curînd,
o degradeazæ la un permanent regim militar. Comunarzii parizieni au fost
prinøi în acest double bind. Marx a væzut cît se poate de clar erorile Comunei, dar nu a arætat cæ celelalte opfluni deschise în fafla comunarzilor ar fi fost
la fel de eronate. Se putea alege: fie a da întreaga putere Comitetului Central
øi a ataca armata burghezæ la Versailles – adicæ, a deveni un regim militar
–, fie a fi înfrînt øi masacrat. Nici la Versailles nu se putea spera o victorie.
Clasele conducætoare prusace øi engleze n-ar fi permis asta. Victoria Comunei ar fi fost începutul unui interminabil ræzboi internaflional. Victoria sovietelor n-a fæcut decît sæ confirme acest double bind. Victoria militaræ în Rusia,
înfrîgerea completæ a burgheziei naflionale n-a fæcut decît sæ deschidæ un ræzboi
internaflional (fierbinte øi/sau rece) ce a flinut timp de øaptezeci de ani.
În timpul Ræzboiului Rece, insurecflia a funcflionat dupæ aceeaøi structuræ,
numai cæ øi-a mai rafinat modelul, reducînd ræzboiul internaflional la forma
sa esenflialæ. Ræzboiul Rece a fixat condifliile insurecfliei moderne într-un stat
permanent. Pe de o parte, a existat o stare permanentæ de ræzboi internaflional, care era deja codatæ în termeni de clasæ. Structura reprezentaflionalæ a celor douæ puteri opuse øi-a imprimat cu forfla codarea în toate
miøcærile [politice] noi. Alternativa era de asemenea determinantæ în sens
material [the alternative was also determining in material terms], de vreme
ce o miøcare insurecflionalæ putea solicita ajutorul uneia dintre supraputeri
sau sæ le facæ sæ joace una împotriva celeilalte. Formula pentru insurecflia
naflionalæ era datæ. Însæ la fel de gata-fæcute øi de ineluctabile furæ øi limitele
insurecfliei naflionale. Nici o miøcare n-a putut scæpa marii alternative a
Ræzboiului Rece. Pînæ øi miøcærile insurecflionale care nu se concepeau neapærat pe ele însele în termeni de clasæ – miøcærile anticoloniale din Asia øi
Africa, cele antidictatoriale din America Latinæ, miøcærile pentru puterea negrilor [black power] din Statele Unite – au fost forflate în mod inevitabil sæ
fie reprezentate de una sau de cealaltæ parte beligerantæ în confruntarea globalæ. Insurecflia naflionalæ din timpul Ræzboiului Rece a fost în mod fundamental iluzorie. Insurecflia victorioasæ øi nafliunea revoluflionaræ n-au fost decît
pioni în marea partidæ de øah a Ræzboiului Rece.
Ceea ce e relevant pentru zilele noastre din aceastæ scurtæ istorie a insurecfliei moderne e centrat în jurul a douæ fapte sau, într-adevær, în jurul unui
fapt cu douæ faflete. De o parte, o datæ cu declinul suveranitæflii naflionale øi
cu trecerea la Imperium,condifliile care sæ permitæ gîndirea øi, din cînd în cînd,
practicarea insurecfliei moderne sînt azi dispærute. Astæzi pare astfel aproape
imbosibil pînæ øi sæ ne gîndim la insurecflie. De cealaltæ parte totuøi, ceea
ce a dispærut e, de asemenea, condiflia ce flinea blocatæ insurecflia modernæ
în jocul interminabil dintre ræzboaiele naflionale øi cele internaflionale. Astæzi,
aøadar, cînd analizæm chestiunea insurecfliei, sîntem confruntafli cu o dificultate
redutabilæ øi o posibilitate enormæ. Sæ ne fie permis însæ a ne întoarce totuøi
la o privire mai generalæ asupra contraputerii.
O contraputere din carne monstruoasæ
O datæ cu declinul actual al suveranitæflii statului-nafliune, ni se deschide iar
posibilitatea de a explora conceptul de contraputere în forma sa întreagæ
øi de a ne întoarce la fundamentul ei conceptual. Azi, relaflia dintre rezis-
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tenflæ, insurecflie øi putere constituantæ are posibilitatea de a fi una absolut
continuæ øi în fiecare din aceste momente existæ posibilitatea de a exprima
puterea de a inventa. Cu alte cuvinte, fiecare dintre aceste trei momente
– rezistenflæ, insurecflie øi putere constituantæ – poate fi intern în raport cu
celelalte, constituind împreunæ un mijloc comun de expresie politicæ.
Contextul în care – øi împotriva cæruia – acflioneazæ contraputerea nu mai
este suveranitatea limitatæ a statului-nafliune, ci suveranitatea nelimitatæ a
Imperium-ului, iar astfel contraputerea însæøi trebuie reconceputæ, øi ea, întro formæ nelimitatæ sau neîmprejmuitæ de granifle.
Ne confruntæm aici cu o problematicæ teoreticæ øi politicæ nouæ, redutabilæ
øi fascinantæ. În contextul nostru imperial actual, trebuie sæ regîndim conceptele de rezistenflæ, insurecflie øi putere constituantæ – øi, de asemenea,
sæ regîndim legæturile lor interne, adicæ unitatea lor în conceptul øi practica contraputerii. Cînd ne uitæm la domeniul producfliei teoretice contemporane putem vedea cæ avem deja cîteva instrumente cu care sæ lucræm
acest teren. Cu siguranflæ, dezvoltarea foucauldianæ a conceptului de rezistenflæ, împreunæ cu întreaga muncæ de analizæ ce a urmat; nofliunea antropologului James Scott: armele celor slabi øi toate celelalte lucræri despre
rezistenfla micropoliticæ ce au apærut ar trebui sæ constituie fundamentul pentru orice fel de investigaflie în aceastæ problematicæ. Marele neajuns al
acestei munci e totuøi cæ ea nu reuøeøte niciodatæ sæ descopere conexiunile interne pe care le poate avea rezistenfla cu insurecflia øi puterea constituantæ. Cu alte cuvinte, rezistenfla poate fi o armæ politicæ puternicæ, dar
izolatæ; actele individuale de rezistenflæ nu vor reuøi niciodatæ sæ transforme structurile puterii.7 Totuøi, azi, celelalte douæ componente ale contraputerii ræmîn cu totul nedezvoltate. O insurecflie e un gest colectiv de
revoltæ, dar care sînt azi condifliile insurecfliei øi cum poate fi pusæ ea în practicæ? Ar trebui sæ fie clar cæ nu mai putem traduce nemijlocit insurecflia în
ræzboi civil, cum se întîmpla în perioada modernæ, dacæ prin civil avem în
vedere un ræzboi în interiorul spafliului naflional. De fapt, insurecflia mai e
totuøi un ræzboi al dominaflilor împotriva asupritorilor în cadrul unei singure
societæfli, însæ aceastæ societate tinde sæ devinæ azi o societate mondialæ
nemærginitæ, o societate imperialæ væzutæ ca un întreg. Cum se poate pune
în practicæ o asemenea revoltæ împotriva Imperium-ului? Cine poate s-o
autorizeze? Unde se aflæ legætura internæ dintre micropolitica rezistenflei øi
insurecflia imperialæ? Øi cum putem concepe noi, astæzi, o putere constituantæ,
adicæ o inventare comunæ a unei constituflii sociale øi politice noi? În cele
din urmæ, trebuie sæ gîndim rezistenfla, insurecflia øi puterea constituantæ ca
un proces indivizibil, cele trei fiind sudate între ele într-o contraputere deplinæ
øi, în cele din umæ, într-o formafliune socialæ nouæ øi alternativæ. Acestea sînt
întrebæri imense øi ne aflæm abia la primii paøi spre punerea lor.
Decît sæ le confruntæm direct, ni se pare mai înflelept sæ schimbæm registrele
øi sæ aruncæm o privire diferitæ asupra întregii acestei problematici. Trebuie
sæ gæsim o modalitate de a ne descotorosi de obstacolele rezonabilului, sæ
stræpungem [break out] formele comune de a gîndi despre democraflie øi
societate, sæ creæm perspective mai imaginative øi mai inventive. Sæ ne fie
permis a începe prin a examina cel mai elementar fundament [foundation]
al contraputerii, unde cele trei elemente ale sale – rezistenfla, insurecflia øi
puterea constituantæ – se aflæ în cel mai intim acord. Materialul prim al contraputerii e carnea, substanfla comunæ vie în care corporalul øi intelectualul
coincid øi sînt indistincte. „Carnea nu e materie, nu e spirit, nu e substanflæ“,
scrie Merleau-Ponty. „Pentru a o numi am avea nevoie de vechiul termen
«element», în sensul în care era utilizat acesta pentru a vorbi despre apæ,

aer, pæmînt øi foc, adicæ în sensul unui lucru general… un fel de principiu
întrupat ce aducea un stil de a fi peste tot unde existæ un fragment de fiinflæ.
În acest sens carnea e un «element» al Fiinflei.“8 Carnea e puræ potenflialitate, materia primæ a vieflii, un element al fiinflei. Ar trebui sæ fim atenfli totuøi
sæ nu confundæm carnea cu nici o nofliune a vieflii, care exprimæ o formæ
vie despuiatæ de toate calitæflile ei, o limitæ negativæ a vieflii.9 Carnea e orientatæ în cealaltæ direcflie, cætre plinætatea vieflii. Noi nu ræmînem carne, carnea
e numai un element al fiinflei; noi facem întotdeauna o formæ de viaflæ din
carnea noastræ.
În dezvoltarea formelor de viaflæ, ne descoperim pe noi înøine ca o multitudine de corpuri øi, în acelaøi timp, recunoaøtem cæ fiecare corp e deja în
sine însuøi o multitudine – de molecule, dorinfle, forme de viaflæ, invenflii [inventions]. În fiecare dintre noi locuieøte o legiune de demoni sau, poate, de îngeri
– acesta e temeiul de bazæ, gradul zero al multitudinii. Ceea ce acflioneazæ
asupra cærnii øi îi dæ formæ sînt puterile invenfliei, acele puteri care lucreazæ
prin singularitæfli pentru a îmbina hibridizæri ale spafliului øi metamorfoze ale
naturii – puterile, pe scurt, ce modificæ modurile øi formele existenflei.
În acest context, e clar cæ cele trei elemente ale contraputerii (rezistenfla,
insurecflia øi puterea constituantæ) izbucnesc împreunæ din fiecare singularitate øi din orice miøcare a corpurilor ce constituie multitudinea. Acte
de rezistenflæ, gesturi colective de revoltæ øi inventarea comunæ a
unei constituflii sociale øi politice noi trec, împreunæ, prin nenumærate
circuite micropolitice – øi astfel în carnea multitudinii e înscrisæ o nouæ
putere, o contraputere, un lucru viu care e împotriva Imperium-ului.
Aici se nasc noii barbari, monøtri øi uriaøi sublimi ce apar færæncetare din læuntrul interstifliilor puterii imperiale øi împotriva acestei puteri înseøi. Puterea invenfliei e monstruoasæ fiindcæ e excesivæ. Orice
act cu adeværat inventiv, orice gest, adicæ, ce nu repetæ pur øi simplu
norma e monstruos. Contraputerea e o forflæ excesivæ, reværsîndu-se, øi
într-o zi va fi nemærginitæ øi de nemæsurat. Aceastæ tensiune între reværsare
øi nemærginire e locul unde însuøirile monstruoase ale cærnii øi ale contraputerii primesc o importanflæ mai înaltæ. Cît timp aøteptæm arætarea în plinæ
luminæ a monøtrilor (ce opun rezistenflæ, se revoltæ øi constituie putere), creøte
conøtiinfla faptului cæ sistemul imperial, adicæ forma actualæ a reprimærii
voinflei de putere a multitudinii, se aflæ acum la strîmtoare, la margine [at
the margins], precar, hærfluit færæ-ncetare de crize. (Acesta e punctul în care
filosofiile slabe ale marginilor, diferenflei øi ale nuditæflii apar ca figuri mistificatoare øi drept conøtiinflæ nefericitæ a hegemoniei imperiale.)
Împotriva acestui lucru, puterea invenfliei (sau, de fapt, contraputerea) transformæ carnea în corpuri comune. Aceste corpuri nu au nimic din imensele
animale pe care Hobbes øi alfli teoreticieni ai statului modern le-au imaginat
cînd au fæcut din Leviathan instrumentul sacru, pit-bull-ul burgheziei ce-øi apropriazæ orice lucru [appropriative]. Multitudinea cu care avem de-a face azi e,
în schimb, o multiplicitate de corpuri; fiecare dintre aceste corpuri e bræzdat
de puterile intelectuale øi materiale ale rafliunii øi ale afectului; sînt corpuri-cyborg
ce se miøcæ liber, færæ a mai lua în considerare vechile granifle ce separau pînæ
nu demult umanul de maøinal. Aceste corpuri multiple ale multitudinii autorizeazæ o continuæ inventare de forme de viaflæ noi, de noi limbaje, noi forfle
intelectuale øi etice. Corpurile multitudinii sînt monstruoase, irecuperabile pentru logica capitalistæ ce încearcæ neîncetat, în cadrul organizærii Imperium-ului,
s-o controleze. Corpurile multitudinii sînt, în cele din urmæ, corpuri excentrice [queer] ce sînt nepæsætoare la forflele disciplinei øi ale normalizærii, fiind
sensibile numai la propriile lor puteri ale invenfliei.

Cînd indicæm puterile invenfliei ca fiind cheia formærii unei contraputeri în
epoca Imperium-ului, nu ne gîndim sæ ne referim la vreo tagmæ exclusivistæ
de artiøti øi filosofi. În economia politicæ a Imperium-ului, puterea invenfliei
a devenit condiflia generalæ øi comunæ a producfliei. Asta avem în vedere
cînd susflinem cæ munca imaterialæ øi spiritul universal [general intellect] au
ajuns sæ ocupe o poziflie dominantæ în economia capitalistæ.
Dacæ, aøa cum am arætat, forma dominantæ a democrafliei pe care modernitatea øi istoria europeanæ ne-au læsat-o moøtenire – democraflia popularæ, reprezentativæ – e nu numai nerealizatæ, dar øi de nerealizat, nu
trebuie ca asta sæ facæ propunerea noastræ – cea a unei democraflii alternative a multitudinii – un vis utopic. Imposibilitatea de a realiza vechea idee
a democrafliei trebuie mai degrabæ sæ ne împingæ sæ mergem mai departe.
Asta înseamnæ, de asemenea, cæ noi ne aflæm pe deplin în øi, totodatæ, cu
totul împotriva dominafliei imperiale – færæ sæ existe vreo cale dialecticæ de
urmat aici. Singura invenflie care ne-a mai ræmas e aceea a unei noi democraflii, a unei democraflii absolute, nemærginite, incomensurabile. O democraflie a multitudinilor puternice, øi nu numai a indivizilor egali, ci a puterilor
deschise în mod egal cooperærii, comunicærii, creærii. Aici nu sînt programe de propus – øi cine ar mai îndræzni azi sæ comitæ aøa ceva, dupæ secolul XX ce tocmai s-a terminat? Tofli protagoniøtii modernitæflii – preoflii,
jurnaliøtii, predicatorii, politicienii – pot fi încæ folositori puterii imperiale, dar nu øi noi. Elementele artistice øi filosofice din fiecare dintre noi, practicile muncii în carne øi confruntarea cu multiplicitæflile
ei ireductibile, puterile invenfliei nemærginite – acestea sînt træsæturile
principale ale multitudinii. Dincolo de democraflia noastræ nerealizatæ, existæ o dorinflæ pentru o viaflæ comunæ ce are nevoie sæ fie
realizatæ. Poate cæ [în sfîrøit] noi am putea, îmbinînd carnea øi intelectul multitudinii, sæ generæm o nouæ tinerefle a umanitæflii printr-o imensæ acfliune
colectivæ [enterprise] a iubirii.
Traducere de Al. Polgár
Note:
1. Cel mai detaliat øi mai influent argument conform cæruia globalizarea nu a compromis atribufliile
statului-nafliune øi cæ globalizarea este, în acest sens, un mit e prezentat de Paul Hirst øi Graham
Thompson, Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance
[Globalizarea în chestiune: economia internaflionalæ øi posibilitæflile guvernærii], ediflia a doua,
Cambridge, Polity, 1999.
2. Acesta e principalul argument al lui David Held, Democracy and the Global Order [Democraflia øi
ordinea mondialæ], Stanford, Stanford University Press, 1995.
3. Numeroøi autori descriu øi deplîng aceastæ deplasare în privinfla luærii deciziilor de la institufliile naflionale
la cele supranaflionale, precum øi dominaflia crescîndæ a economicului asupra politicului (cu presupoziflia
cæ statul-nafliune e singurul cadru în care se poate practica politica). Mai mulfli dintre aceøti autori
îl invocæ pe Karl Polányi în ce priveøte ideea de a încastra pieflele economice în piefle sociale. Vezi,
de pildæ, James Mittleman, The Globalization Syndrome [Sindromul globalizærii], Princeton, Princeton
University Press, 2000 øi John Gray, False Dawn [Faløii zori], New York, The New Press, 1998.
În ce ne priveøte, consideræm cæ e o greøealæ sæ se separe economicul øi politicul în felul acesta øi
sæ se insiste pe autonomia politicului. Institufliile economice supranaflionale sînt øi ele, la rîndul lor,
instituflii politice. Deosebirea fundamentalæ e cæ aceste instituflii nu îngæduie (nici mæcar pretenflia
la) reprezentarea popularæ.
4. Joseph Stiglitz, odinioaræ economistul-øef al Bæncii Mondiale, susfline cæ „transparenfla øi dezbaterile publice asiguræ un anumit tip de democraflie“ („Globalization and Its Discontents“ [Globalizarea
øi disensiunile ei], conferinflæ publicæ la Universitatea Duke, 27 martie 2001.
5. Sîntem îndatorafli lui Craig Borowiak pentru analizele sale privitoare la conceptul de responsabilitate [accountability] în discufliile de azi asupra globalizærii.
6. Din acest punct de vedere, proiectul construirii unei Europe politice le poate pærea unora ca soluflia
la puzzle-ul democrafliei în epoca globalizærii. Ipoteza e cæ Europa poate funcfliona ca un substitut
al rafliunii øi sæ reînvie mecanismele democrafliei reprezentaflionale. Aceasta ni se pare a fi totuøi o
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falsæ soluflie. Chiar dacæ ar putea exista o reprezentare a poporului european ca un subiect coerent, o Europæ politicæ nu e capabilæ sæ pretindæ a fi o autoritate suveranæ. Puterile regionale, ca
statele-nafliune, sînt pur øi simplu elemente ce funcflioneazæ în cadrul suveranitæflii fundamentale a
Imperium-ului.
7. Din punctul nostru de vedere, Félix Guattari, în special în lucrærile scrise în colaborare cu Deleuze,
e unul dintre cei care au mers cel mai departe în a împinge conceptul de rezistenflæ cætre o concepflie a revolufliei moleculare.
8. Maurice Merleau-Ponty, The Visible and the Invisible [Vizibilul øi invizibilul], Claude Lefort (ed.), Alphonso
Lingus (trad.), Evanston, Northwestern University Press, 1968, p. 139. Vezi øi concepflia lui Antonin Artaud despre carne: „Existæ strigæte [cries] intelectuale, strigæte næscute din profunzimea vitalitæflii. Asta e ce înfleleg prin Carne. Nu separ gîndirea mea de viafla mea. Cu fiecare vibraflie a limbii
retrasez toate pistele gîndului meu în carnea mea“. „Situation of the Flesh“ [Starea Cærnii], in Selected
Writings, Helen Weaver (trad.), Berkeley, University of California Press, 1988, p. 110.
9. Vezi Giorgio Agamben, Homo Sacer, Daniel Heller-Roazen (trad.), Stanford, Stanford University
Press, 1998.

Teoria crizei într-o societate în crizæ
Interviu cu Norbert Trenkle (Krisis), realizat de

Timo Ahonen øi Markus Termonen

NORBERT TRENKLE e membru fondator al Gruppe Krisis øi redactor al revistei neomarxiste de analizæ socio-politicæ Krisis, Germania.

Cum sæ reacflionæm la situaflia postindustrialæ, aceastæ situaflie reprezentatæ
în mod curent ca o mutaflie færæ precedent øi în al cærei context unii væd soluflii
exclusiv înæuntrul actualului model al muncii salariate, iar alflii susflin un
anume venit fix al cetæfleanului ca pe forma centralæ a garanfliilor sociale [social
security]? Cu alte cuvinte, cum pot fi supuse criticii mecanismele ce dizolvæ
solidaritatea în cadrul relafliilor de producflie capitaliste, færæ a bate pasul pe
loc pe poziflia apærærii statului bunæstærii sau færæ ca aceastæ criticæ sæ fie una
adaptatæ doar formei fostelor clase industriale?
Întrebærile acestea øi altele se aflæ în discuflie în interviul de faflæ în care stæm
de vorbæ cu Norbert Trenkle, membru al colectivului german Krisis.
Grupul, avînd ca obiectiv productivitatea teoreticæ, flinteøte la o criticæ funciaræ a societæflii capitaliste, prin concentrarea asupra unor chestiuni cruciale
cum sînt munca, capitalul øi producflia de mærfuri. Printre subiectele abordate în acest interviu se aflæ øi acela al sensului actual al „stîngii“ øi unele întrebæri privind metode de acfliune.
π Mai înainte de toate, ne-ai putea da o idee despre originile voastre, stadiile parcurse, despre producfliile øi strædaniile grupului vostru?
∫ Krisis – numele, ca sæ încep cu asta – se referæ la o publicaflie de facturæ socio-criticæ pe care o scoatem începînd din 1986. Publicaflia se chema
iniflial Marxistische Kritik, ceea ce spune deja ceva despre originea noastræ
„politicæ“. Ne-am format pornind din marxism, mai precis neomarxism, în
siajul aøa-numitei „miøcæri din 1968“, cu toate cæ majoritatea membrilor
grupului sînt prea tineri pentru a fi putut participa ca atare la miøcarea aceasta. În anii 1980, cînd limitele marxismului au devenit tot mai limpezi – mæ
refer la incapacitatea acestuia de-a formula o criticæ socialæ adecvatæ stærii
actuale a evolufliei capitalismului – nu am væzut nici un motiv pentru a ne
alætura propovæduitorilor economiei de piaflæ øi susflinætorilor statului.
Dimpotrivæ. Am væzut øi vedem eøecul marxismului în aceea cæ el n-a fost
defel o criticæ a societæflii îndeajuns de radicalæ. În ansamblu, el ræmînea o
teorie burghezæ a modernizærii øi, invers faflæ de ceea ce el pretindea, nu
s-a miøcat înspre o criticæ fundamentalæ a societæflii capitaliste. O asemenea
criticæ trebuie sæ porneascæ de la formele fundamentale ale societæflii:
marfæ, valoare, muncæ øi bani. Nu e o întîmplare cæ Marx, în lucrarea lui
principalæ, Capitalul, începe exact cu aceste categorii øi cæ le alege ca
puncte de pornire ale analizei øi criticii sale în ansamblu. Asta fiindcæ aceste categorii sînt constitutive pentru societatea capitalistæ.
Interviul a fost realizat iniflial pentru revista finlandezæ Megafoni (http://megafoni.kulma.net/). Textul
în englezæ e disponibil pe site-ul www.krisis.org. Le adresæm celor de la Krisis mulflumirile noastre øi
pe aceastæ cale.
TIMO AHONEN øi MARKUS TERMONEN sînt redactori ai revistei finlandeze Megafoni, pentru care
a fost realizat iniflial acest interviu.
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Totuøi, cu cîteva rare excepflii, marxismul n-a înfleles niciodatæ asta. El s-a
concentrat mereu pe ordinea de chestiuni secundaræ øi derivatæ a dominafliei øi exploatærii de clasæ. În consecinflæ, dimensiunea decisivæ a teoriei
lui Marx a fost neglijatæ. Primii ani ai evolufliei noastre s-au caracterizat de
aceea printr-o muncæ de analizæ a marxismului sau, mai bine zis, printr-o
criticæ fundamentalæ a marxismului. Pentru noi færæ îndoialæ cæ n-a fost
vorba niciodatæ sæ dezghiocæm vreun „adeværat Marx“ pe care sæ-l opunem
marxismului [ca-ism]. Fireøte, Marx trebuie situat øi el istoric, ceea ce
înseamnæ cæ el, ca oricare alt teoretician, a fost în multe feluri limitat de perspectivele propriei epoci. Însæ el a aøezat bazele pentru o criticæ socialæ care
abia astæzi devine cu adeværat semnificativæ: critica la adresa capitalismului
ca producflie de mærfuri sau, cu alte cuvinte, ca sistem al fetiøismului mærfii. Pe scurt, asta înseamnæ o înflelegere øi o criticæ a capitalismului ca societate în care relafliile sociale au devenit autonome în raport cu oamenii, s-au
înstæpînit asupra acestora din urmæ øi îi dominæ ca relaflii între lucruri – între
mærfuri adicæ.
Strædaniile noastre s-au îndreptat cætre ducerea mai departe a acestei critici, focalizînd-o pe o direcflie mai precisæ øi, mai presus de orice, concretizînd-o în raport cu dezvoltarea realæ a sistemului capitalist global. Pot
adæuga la asta cæ nu ne mærginim la a publica Krisis o datæ sau de
douæ ori pe an, ci organizæm øi seminarii, ieøim la dezbateri, publicæm articole øi în alte periodice øi ziare øi scriem cærfli – pe scurt,
cæ intervenim în discursul de criticæ socialæ la multe niveluri.
π Pe ordinea voastræ de zi un loc central îl ocupæ propunerea referitoare la o (re)organizare pe baze antisalariale a raporturilor de
muncæ [an anti-wage labour proposition]. Într-o conceptualizare
marxistæ, asta ar însemna apærarea „muncii vii“ [„living labour“] (o
muncæ nonalienatæ øi netransformatæ în marfæ). Ce posibilitæfli ori opreliøti
– privitor la aceastæ apærare – vedefli apærînd în dezvoltarea noilor forme
de muncæ, aøa-numita muncæ imaterialæ (producerea informafliei, comunicærii øi a afectelor)? Totodatæ, care este critica voastræ generalæ la adresa
ideii unui „venit al cetæfleanului“?
∫ Critica noastræ nu e îndreptatæ doar împotriva „muncii salariate“ [„wage
labour“], ci øi împotriva muncii [work] ca atare. De aceea, bunæoaræ, am publicat acum doi ani un pamflet pe care intenflionat l-am intitulat Manifest împotriva muncii [Manifesto Against Work]. Se ascunde aici o diferenflæ fundamentalæ
în raport cu marxismul tradiflional. Vasæzicæ, marxismul a criticat dintotdeauna
capitalismul de pe poziflia celor care reprezintæ socialmente munca [from
the position of labour]. Munca [activitatea: work, n. tr.] a fost privitæ ca o antitezæ
pozitivæ la capital øi de aceea øi flelul væzut pentru lupta claselor a fost acela
de a elibera de capital „munca vie“. Însæ munca este o categorie inerentæ
a societæflii burgheze, e o formæ cum nu se poate mai determinatæ de activitate øi e caracteristicæ pentru capitalism sau, mai precis, ea constituie
miezul socializærii [societalization] capitaliste. Ce înseamnæ asta? Înainte de
toate, specificitatea muncii se datoreazæ faptului cæ, în capitalism, conexiunile sociale sînt produse de aceasta. Oamenii se angajeazæ în relafliile lor sociale
producînd, cumpærînd øi vînzînd produsele muncii, adicæ mærfurile, øi
vînzîndu-se pe sine ca forflæ de muncæ [labour power]. De aceea nu conteazæ atîta ce se produce sau cum se produce, cît mai degrabæ dacæ aceste lucruri care se transformæ în marfæ pot fi vîndute. În aceste condiflii, ceea
ce are loc e o abstractizare a proprietæflilor produsului øi a condifliilor de producflie.
Forfla motrice a acestei miøcæri necontenite a producfliei de dragul producfliei

e valorificarea capitalului, adicæ scopul – abstract în el însuøi – de-a scoate
din [niøte] bani øi mai mulfli bani. Totuøi, forma de activitate a aceleiaøi miøcæri este munca [labour] însæøi. Aceasta din urmæ, precum capitalul, este ceva
[în sine] indiferent faflæ de procesul în ansamblul lui. Asta capætæ o expresie cu totul evidentæ în lozinca social-democratæ a lui „munceøte, munceøte,
munceøte“ [„work, work, work“]. Øi devine cu deosebire limpede atunci cînd
lucrætorii salariafli se luptæ pentru slujbele lor chiar øi în zone ale producfliei
vædit periculoase sau dæunætoare din punct de vedere ecologic, precum
nuclearul ori industria automobilelor. Desigur, atîta timp cît nu se poate altfel, nu le pofli face vreo vinæ din asta, fiindcæ ei, la fel ca majoritatea oamenilor în societatea noastræ, depind, pentru a træi, de vînzarea forflei lor de
muncæ. Însæ, din chiar aceeaøi rafliune, se vede astfel cæ munca [work – inclusiv, øi cu atît mai mult, în ipostaza ei de labour, n. tr.] nu e o contraparte antagonistæ a capitalului, ci numai celælalt pol al sæu, înæuntrul sistemului de
referinflæ acceptat al societæflii bazate pe marfæ.
Bineînfleles cæ existæ un conflict inerent de interes între muncæ øi capital. Cæci
interesele lucrætorilor în obflinerea de salarii cît mai bune øi a unor condiflii
de muncæ oarecum tolerabile øi nu prea dæunætoare sænætæflii sînt un factor de cost pe care orice întreprindere ar vrea sæ-l reducæ cît mai mult cu
putinflæ. Oricum, tendinfla generalæ astæzi este aceea de a aøeza acest
conflict de interese direct pe umerii indivizilor înøiøi. Asta se vede
limpede din armadele de subcontractanfli, pseudoautopatroni øi mici
întreprinzætori care reprezintæ øi capitalul, øi munca într-o aceeaøi
persoanæ. Dar øi noile concepte ale managementului, precum
cele de „ierarhie orizontalæ“ [„flat hierarchy“] øi de automotivare –
mai ales în noile sectoare ale informafliei, comunicærii øi industriilor
serviciilor –, au ca ideal pe „întreprinzætor în întreprindere[a lui]“.
Acelaøi lucru e valabil însæ øi pentru sectoarele acelea tot mai largi ale mizeriei din „economia informalæ“ unde oamenii sînt silifli sæ munceascæ de pe
poziflia celui mai mic dintre întreprinzætori. Aici identitatea fundamentalæ a
capitalului øi a muncii [labour] ca principii sociale de coerciflie, care ræmîn
încæ în vigoare øi atunci cînd indivizii nu mai sînt de trebuinflæ din punctul de
vedere al valorificærii, devine în mod perfid vizibilæ.
Asta nu înseamnæ cæ luptele salariatului [categorial: labour struggles, n. tr.]
nu sînt necesare sau cæ ar fi o greøealæ. E necesaræ totuøi o schimbare de
perspectivæ. Nu e vorba de a elibera munca, ci de eliberarea de muncæ
[work]. Adicæ de crearea acelor condiflii sociale în care oamenii pot decide
în mod liber asupra felului cum, a formei în care øi a intenfliilor cu care ei
vor sæ devinæ activi. În contextul acesta, un venit [garantat] al cetæfleanului
este o revendicare cu totul paradoxalæ. Pe de-o parte, ea vrea sæ elimine
constrîngerea de a fi nevoit sæ munceøti prin eliberarea oamenilor de necesitatea de-a avea de cîøtigat bani cu orice prefl. Dar o datæ cu banii (care
ar trebui sæ fie disponibili pentru toatæ lumea), ea acceptæ în mod necritic
producflia de mærfuri, øi prin urmare munca. Deøi cererea are iniflial un caracter pozitiv – deoarece ea pune în chestiune fetiøismul dominant al muncii
–, critica ræmîne una cu jumætate de guræ øi ricoøeazæ îndæræt înainte de-a
apuca sæ atingæ chestiunea fundamentalæ. Apropo, venitul garantat al cetæfleanului are practic o øansæ doar în flærile avînd o poziflie centralæ pe piafla
mondialæ, øi øi aici în cea mai mare mæsuræ doar sub un anumit nivel de særæcie øi înlocuind beneficiile sociale existente, întocmai cum aøa ceva fusese
deja cerut în anii ’60 de neoliberalul timpuriu Milton Friedman.
π Este oare cu putinflæ ca regresul institufliei muncii salariate sæ aducæ cu
sine – cel puflin temporar – o reducere a serviciilor øi beneficiilor sociale ele-
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verso
mentare („asigurarea [socialæ]“ [„security“]) øi oare sæ deschidæ asta posibilitæfli mai degrabæ pentru o cooperare spontanæ a oamenilor decît pentru
dispariflia colectivitæflii? Aceste chestiuni se leagæ øi de întrebæri în privinfla
felului cum oamenii ar putea fi încurajafli sæ participe sau sæ punæ osul la
aceastæ cooperare, pe fundalul procesului de atomizare generalæ; øi, de
asemenea, de întrebæri despre cum anume sæ te foloseøti de situaflii de crizæ
socialæ (cum sæ creezi rupturi, dar evitînd în acelaøi timp confruntæri inutile
cu „avangarde revoluflionare“ øi cu maøinæria represivæ?).
∫ Reducerea constantæ a muncii [work] în arii centrale ale producfliei este
o expresie a crizei fundamentale a capitalismului, care a început în anii ’70,
cînd s-a terminat cu fordismul. Cauza rezidæ în enormul spor la nivelul productivitæflii în decursul aøa-numitei „revoluflii microelectronice“, care a fæcut
cu putinflæ o øi mai mare producflie de mærfuri cu întrebuinflarea unei cantitæfli tot mai mici de forflæ de muncæ. Luatæ în sine, aceastæ evoluflie ar putea
fi una pozitivæ, fiindcæ ea creeazæ o øansæ pentru o abundenflæ de producflie
materialæ øi de timp liber pentru oricine în lume. Øi totuøi, în societatea capitalistæ fructificarea acestei øanse nu e ceva realizabil, deoarece criteriul pentru a produce nu este satisfacerea nevoilor oamenilor, ci valorificarea
capitalului. „Revoluflia microelectronicæ“ duce de aceea la rezultatul paradoxal al pauperizærii în creøtere în cadrul unui enorm potenflial pentru
bogæflie. Tot mai mulfli øi mai mulfli oameni devin inutili pentru valorificarea
capitalistæ, nu au øanse sæ-øi vîndæ forfla de muncæ øi sînt excluøi de la
canalele de acces la bogæflia societæflii fiindcæ nu mai pot cîøtiga bani într-un
„fel normal“ [„regular way“]. În acelaøi timp, asta înseamnæ cæ baza valorizærii
capitaliste, care constæ în utilizarea economicæ a forflei de muncæ vii, se îngusteazæ tot mai tare. Iar asta înseamnæ øi urmætorul lucru: „criza muncii“
e, cu necesitate, øi una a capitalului. Ea se manifestæ printr-o intensificare a
concurenflei la scaræ mondialæ, o tot mai sporitæ centralizare a capitalului (preluæri øi fuziuni de corporaflii) øi o concentrare a producfliei globale profitabile
în cîteva, pufline locuri.
Unul din rezultatele acestei crize e demantelarea sisemului social care are
loc pretutindeni. Cred însæ cæ ar fi din cale afaræ de optimist sæ spunem cæ
ea deschide posibilitæfli pentru o cooperare spontanæ. Dimpotrivæ. Întîi øintîi, cu aceastæ demantelare concurenfla în viafla de zi cu zi sporeøte øi se
creeazæ un climat de desolidarizare. Desigur, ca reacflie la aceastæ crizæ øi
dezagregare socialæ, se creeazæ simultan øi diverse forme de autoajutorare, însæ de regulæ ele au caracterul unor mæsuri de urgenflæ; ele ræmîn,
mai ales, restrînse la cadrul unui grup øi rareori se alæturæ unei orientæri sociocritice. De aceea, ele sînt cu uøurinflæ înghiflite øi asimilate de gestiunea neoliberalæ a crizei. Nu e uøor de ræspuns la întrebarea privind gæsirea unei cæi
de ieøire din aceastæ situaflie penibilæ. În tot cazul, e necesaræ o rezistenflæ
împotriva cerinflelor tot mai aspre øi nerezonabile ale gestiunii neoliberale
a crizei. Însæ aceastæ rezistenflæ nu se poate opri doar la o simplæ apærare
a statului bunæstærii [welfare state] – ceea ce, oricum, ar fi o perspectivæ numai
în cele cîteva flæri din centrul capitalist, øi øi asta numai pe spezele restului
omenirii –, ci ea mai trebuie încæ sæ se øi dezvolte ca o miøcare care sæ punæ
radical în chestiune temeliile capitalismului: marfa øi banii, statul øi nafliunea,
munca øi relafliile patriarhale dintre sexe.
π Perspectivele voastre par sæ evite pozifliile demodate, rigide „de stînga“, dar
ele ræmîn cu toate astea „la stînga“ în epoca aceasta în care stînga social-democratæ a „progresat“ cætre o „a treia cale“, neoliberalæ, a prædæciunii [into a „third
way“ neo-liberal rip-off] (situafliile în Finlanda øi în Germania fiind de fapt cu
totul similare). Ce miøcæri sociale de astæzi pun în practicæ perspectiva voas-
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træ de stînga? Øi de asemenea, mai este oare o identitate de stînga realmente
utilæ? Care sînt revendicærile cele mai de esenflæ ale acestor miøcæri?
∫ Cînd vorbim de „dreapta“ øi de „stînga“ poate fi util sæ examinæm mai
îndeaproape originea acestor nofliuni. Ele provin din felul cum erau aøezate
forflele politice în Convenflia Naflionalæ francezæ în vremea Revolufliei
Franceze: iacobinii radicali øedeau la stînga, forflele conservatoare la dreapta øi, în aceastæ privinflæ, nofliunile acestea descriu doar o polaritate internæ
a ordinii sociale burgheze. Or, de-a lungul ultimilor douæ sute de ani, stînga s-a înfleles pe sine ca o forflæ socialæ ce dorea sæ transceandæ capitalismul. Examinînd însæ retrospectiv øi mai în detaliu programele ei politice, se
vede destul de limpede cæ ea a reprezentat numai un element al evolufliei
istorice prin intermediul cæreia societatea mærfii s-a putut afirma. Nu e nevoie
sæ reamintesc decît, bunæoaræ, atitudinea [ei] aproape religioasæ faflæ de stat
øi faflæ de muncæ. În decursul procesului istoric, stînga n-a jucat niciodatæ rolul
unei forfle care transcende sistemul. Ea a contribuit în schimb la generalizarea
muncii øi a producfliei de mærfuri ca forme sociale.
De aceea, cînd Tony Blair øi tofli ceilalfli reprezentanfli ai „Noii Democraflii
Sociale“ pretind sæ se situeze „dincolo de stînga øi de dreapta“, ei dezvæluie
atunci mai multe decît øtiu ei în privinfla unui lucru: øi anume identitatea fundamentalæ a ambilor acestor poli, care în prezent se dezvæluie de la sine,
cæci sistemul ei de referinflæ, societatea producætoare de mærfuri, øi-a atins
limitele istorice. Fireøte cæ Blair øi compania nu stau deloc în afara acestui
sistem de referinflæ. Ceea ce ei numesc „realism“ sau „pragmatism“ nu e
nimic altceva decît pur øi simplu gestiunea crizei lui într-o epocæ în care
antitezele inerente dintre stînga øi dreapta au devenit în realitate tot mai
desuete.
În schimb, o criticæ radicalæ a capitalismului se îndreaptæ cu adeværat în direcflia
unui „dupæ aceea“ – în raport cu ordinea socialæ dominantæ –, øi astfel nu
mai poate fi numitæ „de stînga“ într-un sens strict. Însæ nu-i vorba aici de o
chestiune de cuvinte. Ci despre o nouæ orientare anticapitalistæ care
depæøeøte øi transcende vechea „stîngæ“ într-un sens emancipatoriu. Miøcæri
sociale cu o asemenea orientare încæ nu existæ; øi nu în ultimul rînd fiindcæ
stînga tradiflionalæ ocupæ încæ, simbolic, locul unei opoziflii la sistem, deøi ea
poate împlini din ce în ce mai puflin aøteptærile faflæ de o asemenea opoziflie.
π Principala strategie a miøcærilor anticapitaliste actuale a fost aceea de
a organiza momente de acfliune globalæ (Seattle, Washington, Praga etc.);
acestea însæ e posibil sæ fi ajuns la capætul posibilitæflilor lor, o datæ ce formele
de acfliune încep sæ se repete, o datæ ce interesul mediilor dominante
[mainstream media] slæbeøte, pe mæsuræ ce dispare caracterul lor de surprizæ, øi o datæ ce structura de putere neoliberalæ îøi practicæ represiunea
mai deschis (violînd drepturile civile ale demonstranflilor etc.). Ce cæi de ieøire
din acest eventual „cul de sac“ vedefli voi – poate deschiderea spre societatea
civilæ øi asumarea mai desluøitæ a alternativelor la nivelul vieflilor noastre cotidiene? Pe de altæ parte, organizarea a numeroase miøcæri e legatæ foarte
strîns de aceastæ treabæ foarte dificilæ...
∫ Øi eu væd pericolul ca protestele antiglobalizare sæ se sleiascæ, deøi represiunea masivæ de la Genova a contribuit mai întîi atît la o lærgire a prizei de
conøtiinflæ, cît øi la o anume solidaritate a publicului în genere. Dar nici o altæ
formæ de acfliune nu poate preveni acest pericol, întrucît rafliunile lui cele mai
importante rezidæ în altceva. Pericolul constæ în aceea cæ protestele ræmîn
foarte difuze cît priveøte critica øi orientarea lor øi, într-o largæ mæsuræ, ele
nu au un caracter anticapitalist, ci vizeazæ un fel de „reforme“ iluzorii ale sis-

temului mondial producætor de mærfuri. Asta, la început, face cu putinflæ o miøcare largæ, însæ, pe de altæ parte, se creeazæ numai o solidaritate foarte laxæ,
precaræ, ce se poate risipi în orice moment. Øi asta se va întîmpla cu atît mai
iute cu cît procesul de crizæ socio-economicæ se va face simflit mai drastic
în flærile pînæ acum foarte privilegiate în cadrul pieflei mondiale. Dar, înainte
de toate, revendicærile øi interesele pe deplin contradictorii care pînæ acum
putuseræ coexista paønic înæuntrul miøcærii vor intra în conflict reciproc. Mæ
gîndesc, de pildæ, la contradicflia dintre interesele sindicatelor occidentale
pentru mæsuri protecflioniste øi cererile pentru o deschidere a pieflelor la
importurile din Lumea a Treia. Ori øi la contradicflia dintre vociferærile keynesiene de stînga în favoarea creærii de slujbe, pe de o parte, øi exigenflele
ecologice pe de alta.
În al doilea rînd, se va vædi de asemenea cæ reclamatele „reforme“ ale pieflei
financiare internaflionale øi apelul la stat pentru a reglementa mai puternic
piafla sînt complet iluzorii. Øi nu fiindcæ voinfla politicæ ar lipsi – o miøcare ar
putea cu siguranflæ sæ dea o mînæ de ajutor la asta, dacæ e îndeajuns de puternicæ –, ci fiindcæ temelia economicæ pentru ea nu mai existæ. Mai ales credinfla iluzorie în stat e un exemplu tipic arætînd cæ færîme øi supraviefluiri parfliale
ale stîngii tradiflionale ræmîn încæ sæ impregneze ideologic miøcarea antiglobalizare, cu toate cæ ele sînt deja de mult desuete. Cæci miøcarea
muncitoreascæ, fie ea „reformistæ“ sau „revoluflionaræ“, a fost întotdeauna fixatæ pe stat în cea mai mare mæsuræ (asta e adeværat pentru curentul principal al miøcærii muncitoreøti). Dar nu existæ cale de
întoarcere spre vremurile keynesianismului øi ale fordismului, care
– apropo – n-au fost chiar atît de „aurite“ pe cît ar vrea s-o credem nostalgicii social-democrafliei. La fel, nu existæ nici drum înainte
cætre un nou sistem de „reglementare“, la nivel european sau mondial, de
exemplu, deoarece criza statului øi a politicii e ea însæøi o parte din procesul atotcuprinzætor øi fundamental al crizei. De aceea n-ar trebui sæ ne aøteptæm la nici o soluflie de pe partea asta. Cu toate astea, în centrele crizei
capitaliste statul ar trebui sæ ræmînæ pentru o vreme o autoritate puternicæ;
nu în ultimul rînd datoritæ funcfliei sale represive. Prin urmare, miøcærile sociale
vor continua, firesc, sæ se încleøteze cu el øi sæ-l înfrunte. Dar asta e cu totul
altceva decît cultivarea unei credinfle iluzorii în stat.
Oricum, în miøcarea antiglobalizare existæ totodatæ øi iluzia unei „societæfli
civile“. Deoarece conceptul acesta e atîta de nebulos øi de vag, fireøte cæ
aproape orice poate fi proiectat asupra ei. Dar ea se menfline la nivelul unui
ræspîndit consens elementar, øi anume ideea de a fi în stare sæ controlezi
capitalismul, sæ-l îmbogæfleøti cu elemente de autoorganizare øi sæ-l „civilizezi“.
De aceea nofliunile despre „societatea civilæ“ în general nu sînt în contradicflie
cu credinfla iluzorie în stat, ci numai o completeazæ. Se trece complet cu
vederea peste faptul cæ societatea modernæ a producfliei de mærfuri nu e
totuøi un sistem binevoitor, altminteri tofli oamenii ar putea lua permanent
decizii despre ce anume trebuie sæ se întîmple; iar astfel logica elementaræ
a sistemului este luatæ de bunæ întotdeauna. De aceea, deciziile nu pot fi
luate decît în privinfla unor alternative care sînt compatibile cu aceastæ logicæ elementaræ. Orice autoorganizare înæuntrul formelor existente va fi astfel redusæ la a fi o absurditate, deoarece ea duce la o autoorganizare a
concurenflei, a „raflionalitæflii economice“ øi în privinfla reducerii costurilor.
Este, în plus, experienfla dureroasæ pe care toate cooperativele øi întreprinderile autogestionate au avut-o de fæcut de nenumærate ori.
Cu deosebire în momentele de crizæ, un control democratic sau „civil-social“
se reduce la nimic altceva decît la o autogestiune a unei mizerii care

sporeøte, aøa cum se poate observa în cazul a numeroase municipalitæfli unde
asociafliilor øi inifliativelor cetæfleneøti etc. li se îngæduie sæ participe la distribuirea
unor bugete tot mai diminuate. Acestea pot atunci decide ele însele cui i
se va tæia sau nu i se va tæia finanflarea, exact aøa cum stipuleazæ øi conceptele
managementului modern, prin prisma cærora angajaflii pot decide cum
anume vor atinge flelul general, întotdeauna predeterminat, al unei maxime
performanfle posibile în muncæ – øi, prin urmare, [pot decide] cum sæ se
(auto)controleze permanent ei înøiøi. Asta e nu doar deosebit de perfid, ci
are, în cea mai mare mæsuræ, øi un efect de stabilizare a sistemului, fiindcæ
cei interesafli se identificæ atunci øi mai tare cu imperativele øi constrîngerile predeterminate. Ei par atunci sæ-øi asume „de bunævoie“ poziflia [în sistem] øi devine øi mai dificil sæ stai de vorbæ cu ei asupra acestui lucru.
Prin asta nu vreau sæ spun cæ ideea autoorganizærii sociale e rea. Dimpotrivæ.
O emancipare faflæ de sistemul societæflii bazate pe marfæ poate sæ însemne
numai un singur lucru: cæ interconexiunea societæflii globale nu mai poate
fi una care se transmite prin spatele oamenilor, pe canalele represive ale
pieflei øi statului, ci în mod conøtient, prin intermediul unor structuri de autoorganizare socialæ cumpænitæ, diferenfliatæ, øi nonierarhice. Dar asta e exact
ceea ce nu e avut în vedere prin nofliunea de „societate civilæ“! Conceptul
acesta oferæ iluzia dupæ care capitalismul ar putea fi „îmblînzit“ øi „civilizat“. Prefluirea „societæflii civile“ îmi aduce aminte pînæ la un punct
de mistificarea „proletariatului“ øi a „poporului“. Societatea civilæ apare
ca incarnare a „ceea ce e bun“ versus [ceea ce e ræu în] „capitalismul ræu“ øi [în] „statul ræu“, cu toate cæ nu e totuøi decît o parte integrantæ a sistemului însuøi. Asta nu eliminæ posibilitatea ca o miøcare
anticapitalistæ sæ se poatæ dezvolta provenind din sectorul acela al
societæflii numit în mod obiønuit „societate civilæ“. Dar aøa ceva are la bazæ
condiflia preliminaræ a distrugerii iluziei „societæflii civile“. Într-un fel, øi asta
face parte din crizæ. Cæci devine tot mai vizibil cæ promisiunile pe calea
îmbunætæflirilor inerente sistemului nu pot fi niciodatæ flinute (sæ ne gîndim
numai la protecflia climei øi la pauperizarea la scaræ mondialæ), ci dimpotrivæ, standardele sînt coborîte tot mai mult, pretutindeni. E decisiv
totuøi felul cum aceste experienfle sînt asimilate. Dezamægirile se pot transforma în resemnare sau pot fi asimilate regresiv în tipare de comportament
rasiste, antisemite ori social-darwiniste.
De aceea e foarte important sæ fie dezvoltat un discurs [în privinfla aceasta] øi ca el sæ fie adus în miøcarea antiglobalizare. Acesta trebuie sæ insiste
pe faptul cæ o ieøire din spirala mondialæ a mizeriei, a violenflei øi a distrugerii
bazelor sociale øi ecologice ale vieflii nu poate exista decît cu preflul punerii în chestiune a fundafliilor sistemului global al producfliei de mærfuri. Dacæ
e cu putinflæ ca asta sæ fie fæcut limpede, scînteia s-ar putea aprinde øi miøcarea – ori o parte din ea – va evolua într-una radical anticapitalistæ.
Potenflialul pentru asta existæ cu siguranflæ, deoarece disconfortul produs de
caracterul tot mai de nesuportat al capitalismului în situaflia de crizæ globalæ este larg ræspîndit, chiar dacæ pînæ acum el s-a exprimat cel mai adesea
în forme care sînt difuze sau inerente sistemului.
π Discuflia privitoare la Cartea neagræ a comunismului a fost una însufleflitæ øi s-a ræspîndit de la o flaræ la alta (în Finlanda, de pildæ, ea a fost
publicatæ în traducere în toamna lui 2000) øi unul dintre voi, Robert Kurz,
a scris Cartea neagræ a capitalismului, în mod evident ca o reacflie la întreaga harababuræ. Ce avem de învæflat din aceste discuflii øi care crezi cæ a fost
funcflia lor cea mai importantæ – legitimarea „sfîrøitului istoriei“ (ca în lucrarea
lui Francis Fukuyama) sau o puræ îngrijorare øi un øoc de pe urma genocidurilor?
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verso
∫ Cartea neagræ a capitalismului a lui Robert Kurz nu este o reacflie la Cartea
neagræ a comunismului, chiar dacæ titlul sugereazæ aøa ceva la prima vedere
øi face, firesc, o aluzie polemicæ la aceasta. Ea are un caracter cu totul diferit. Ea înfæfliøeazæ istoria sîngeroasæ, sinistræ øi represivæ a societæflii moderne
a mærfii øi atrage în mod special atenflia asupra interconectærii proceselor
istorice reale øi asupra reflectærilor lor ideologice. Bunæoaræ, ea aratæ ce rol
au avut Luminile în împlinirea øi interiorizarea constrîngerilor capitaliste, cum
e aceea de a fi nevoit sæ munceøti.
În comparaflie cu asta, Cartea neagræ a comunismului e o lucrare extrem
de dezgustætoare, ce nu are alt scop decît sæ legitimeze condifliile predominante øi sæ propage mesajul cæ nu existæ alternativæ la capitalism. Din punct
de vedere empiric, cartea nu aduce aproape deloc lucruri care sæ nu fi fost
øtiute; iar cît priveøte o reflecflie teoreticæ fundamentalæ, desigur cæ aceasta lipseøte. Øi fireøte cæ autorii nu ajung la ideea cæ crimele sævîrøite de Stalin
øi compania n-au fost deloc rezultatele unei încercæri pe undeva ratate de
a transcende capitalismul, ci trebuie înflelese ca o expresie veritabilæ a
logicii capitaliste. Cæci „socialismul real“ n-a fost un sistem alternativ la capitalism, ci o formæ istoricæ determinatæ de modernizare în care s-a încercat prinderea din urmæ a capitalismului [a specific historical form of catch-up
capitalist modernization]. A fost forma în care sistemul producfliei de mærfuri în statele de la periferie (adicæ statele ræmase în urmæ ale pieflei mondiale) a fost fæcut sæ meargæ mai departe. Brutalitatea cu care asta s-a
petrecut este, într-un sens, repetarea comprimatæ temporal a ceea ce lea fost fæcut oamenilor în Europa Occidentalæ øi în coloniile ei în ultimele patru
secole. Nu spun asta deloc pentru a relativiza lucrurile, dar nici nu e ceva
care sæ vorbeascæ în favoarea capitalismului, ci – e limpede – împotriva lui.
E ceva ce este parte integrantæ din istoria capitalismului, chiar dacæ autorii
Cærflii negre a comunismului øi majoritatea cititorilor ei nu vor sæ vadæ
aceastæ implicaflie logicæ, fireøte. În tot cazul, sentimentul lor de oroare nu
e cu adeværat ipocrit, ci are un caracter de proiecflie. În crimele aøa-numitului comunism ei recunosc inconøtient imaginea în oglindæ a propriei lor
istorii întunecate. Iar asta, bineînfleles, e ceva ce trebuie evitat cu tærie.
π Activitatea voastræ a fost „doar“ teoreticæ. Mai precis, ce fel de funcflie
vezi tu pentru teoreticieni øi pentru teorie în cadrul miøcærilor sociale? Cum
pot fi evitate rolurile de conducætori ale intelectualilor øi pozifliile lor de reprezentare?
∫ Teoria e o formæ anume de reflecflie, care e la fel de specificæ societæflii
capitaliste precum munca, politica, statul-nafliune øi altele asemenea. E o formæ
de reflecflie care e separatæ de viafla de zi cu zi. E ceva necesar fiindcæ relafliile sociale se genereazæ aproape automat prin dosul membrilor societæflii,
iar ele trebuie neobosit descifrate dupæ aceea cu multæ caznæ. Asta e valabil de asemenea, øi în mod deosebit, pentru teoria socio-criticæ. Ea e ceva
necesar, fiindcæ logica socialæ împotriva cæreia aceasta e îndreptatæ nu e de
îndatæ transparentæ. Dar în felul acesta teoria socio-criticæ se regæseøte prinsæ într-o contradicflie fundamentalæ: ea se miøcæ în cadrul a ceea ce ea criticæ. Øi, de altfel, aceasta e o contradicflie de care nu poate scæpa nici mæcar
o miøcare anticapitalistæ ce se desfæøoaræ la nivelul practicii, cæci nimeni nu
iese în afara ordinii sociale existente, chiar dacæ luptæ împotriva ei.
Nu existæ, cu siguranflæ, nici o ieøire pe scurtæturæ din aceastæ contradicflie.
Cu toate cæ teoria socio-criticæ, în concordanflæ cu propria ei pretenflie, preseazæ spre a deveni ceva practic, aceastæ pretenflie nu poate fi degrabæ realizatæ. În orice caz, „unitatea teoriei cu practica“, care adesea e iute
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psalmodiatæ de stînga, e ceva greøit. Cæci asta înseamnæ întotdeauna cæ teoria comandæ practica, sau invers, cæ teoria se supune comandamentelor tactice ale unei practici devenite de mult nereflexive. Pînæ la urmæ, ambii versanfli
se næruie, aøa cum se poate remarca studiind istoria miøcærii muncitoreøti.
Raportul dintre teorie øi practicæ poate fi numai acela al unor schimburi reciproce. Ambele pærfli trebuie sæ se respecte una pe cealaltæ ca fiind independente, trebuie sæ-øi recunoascæ meritele reciproc øi trebuie sæ se refere
una la cealaltæ sub aceastæ condiflie.
Ceea ce noi, ca teoreticieni, putem în primul rînd realiza în acest proces
este descifrarea logicii fetiøiste distructive a acestei societæfli øi, în felul acesta, sæ desfæøuræm din asta critica ei. Fæcînd acest lucru øi încercînd sæ concretizæm critica diverselor fenomene, la diferite niveluri ale societæflii, apare
ceva precum un punct negativ de reper pentru o posibilæ practicæ anticapitalistæ. Negativ, în sensul cæ astfel devine clar împotriva a ce trebuie luptat øi ce trebuie sæ fie surmontat. Dar teoria socio-criticæ trebuie sæ fie totodatæ
conøtientæ de limitele sale. Ea nu poate øi nu trebuie sæ furnizeze instrucfliuni pentru o asemenea practicæ; nici mæcar sæ traseze planuri de viitor care
sæ fie de „realizat“. Mai presus de orice, ea nu trebuie sæ încerce postularea
nici unui principiu pentru o societate postcapitalistæ. Cæci dacæ se poate spune
ceva, în genere, despre societatea postcapitalistæ, e tocmai faptul cæ ea nu
va fi subordonatæ nici unui principiu central, abstract-universal, pretutindeni
valabil, precum e cazul societæflii care precumpæneøte astæzi, ce trebuie sæ
se supunæ – în ce-i mai bun øi, totodatæ, în ce e mai ræu aici – comandamentului valorificærii. Cu toate cæ, pe baza acestei critici, se pot obfline formulæri în mare despre ce-ar putea însemna depæøirea societæflii bazate pe
marfæ, ele trebuie sæ ræmînæ la un nivel foarte abstract øi sæ poate fi în cele
din urmæ concretizate numai de o miøcare socialæ. Poate fi spus, de pildæ,
cæ într-o societate postcapitalistæ oamenii nu vor mai forma pe o cale indirectæ relafliile sociale în care vor fi prinøi, prin dosul lor, prin intermediul
formelor fetiøiste ale banilor, muncii, ale condifliei salariate øi ale statului.
Adineaori descriam ceva de felul acesta prin expresia „structuri de autoorganizare socialæ“.
Dar, în acelaøi timp, din acest aperçu teoretic decurge cæ o miøcare anticapitalistæ nu trebuie sæ fie orientatæ înspre cucerirea statului (ceea ce
corespunde modelelor revoluflionare tradiflionale). Ca o perspectivæ pentru acfliune se poate susfline mai degrabæ urmætorul lucru: începerea unui
proces de apropriere directæ a legæturilor sociale (de la mijloacele de producflie, existenflæ øi comunicare, trecînd prin mijloacele de expresie culturalæ,
pînæ la relafliile din viafla cotidianæ) în decursul cæruia trebuie cæ se vor dezvolta noi forme de acord øi de înflelegere sociale. Ce anume înseamnæ asta
precis, nu se poate anticipa, ci trebuie „descoperit“ într-un proces îndelungat øi pe calea a numeroase experienfle øi încercæri. Iar pe parcursul acestui proces relaflia dintre teorie øi practicæ fireøte cæ se va modifica în cele din
urmæ, corespunzætor mæsurii în care reflecflia este angajatæ ca o componentæ
esenflialæ în cadrul performanflelor sociale ale acfliunii.
Dar în nici un caz n-am atins încæ punctul acela øi nici mæcar nu e sigur cæ
îl vom atinge vreodatæ. Astæzi problema care se ridicæ e aceea de a øti ce
teorie socio-criticæ poate contribui la a închega o miøcare anticapitalistæ
pornind de la protestul øi rezistenfla împotriva condifliilor dominante. Nu
existæ o „strategie“ pentru asta. Dar prin intervenflia criticii sociale la nivelul
discursului øi prin îngînarea de cætre acesta a condifliilor dominante sub forma
replicii la adresa lor – ca ecou al propriei lor melodii –, aøa cum frumos o
spunea Marx*, o criticæ socialæ poate cæ va funcfliona ca un catalizator în

închegarea unei asemenea miøcæri.
π Teoria postmodernæ e un subiect polemic în lucrærile voastre. Au avut
intelectualii postmoderni vreo influenflæ utilæ pentru noile miøcæri sociale?
Trebuie subliniat cæ postmodernitatea nu „se întîmplæ“ numai în lucrærile intelectualilor postmoderni: multe din fenomenele sociale actuale – precum
reflelele rizomatice de comunicare, fluxul rapid al capitalurilor, orientarea socioculturalæ cætre ironie øi autoreflecflie, ridiculizarea ideologiilor, fragmentarea
culturii populare etc. – fac parte din vieflile noastre de zi cu zi. De aceea e
rezonabil sæ punem întrebarea dacæ pe undeva postmoderniøtii nu se luptæ
cu un vechi duøman, cæci Imperiul (suveranitatea globalæ actualæ, aøa cum
e definitæ ea de Negri øi Hardt) e capabil sæ-øi asimileze fenomene postmoderne sau cel puflin sæ le „recupereze“...
∫ Avem de fapt niøte raporturi destul de critice faflæ de teoria postmodernæ sau în orice caz faflæ de cele mai multe din teoriile putînd fi incluse sub
aceastæ etichetæ. Cred însæ cæ unele dintre acestea au adus contribuflii
socio-culturale importante. Asta e adeværat mai ales în privinfla criticii logicii
identitæflii øi a politicii identitare, cu mecanismele lor represive de excludere, respectiv includere, criticæ legatæ strîns øi cu analiza øi critica rasismului,
a sexismului, naflionalismului øi a tuturor structurilor asemenea cu care ele
comunicæ. Din nefericire, consecinfla a fost cel mai adesea un pluralism øi un relativism necritice, care, ca atare, neîndoielnic sînt compatibile cu logica [economico-culturalæ] capitalistæ. Mai mult,
pluralismul øi relativismul în formele acestea necritice corespund întrun sens fazei actuale a dezvoltærii sociale în care atomizarea socialæ
avanseazæ necontenit, în care e cerutæ o mare flexibilitate øi mobilitate øi în care capitalismul submineazæ institufliile øi identitatea (de
exemplu, politica øi raporturile heterosexuale) de care el însuøi
depinde, dar færæ a fi în stare sæ punæ nimic nou în loc. Adesea,
pomenitele virtufli ale ironiei øi ambivalenflei se potrivesc cu aceastæ
situaflie precum capacul pe oala lui. Ele sînt critice cel mult pînæ la
punctul (øi în mod obiønuit nici mæcar pînæ acolo) pornind de la care
formele esenfliale ale societæflii ar fi de pus în chestiune. Ele nu sînt
altceva decît o prelungire a acestora din urmæ în condiflii sociale ale
cæror granifle absolute au devenit vizibile de o bunæ bucatæ de vreme; asta
este ceva ce, în aceste teorii, e totuøi suspectat, însæ nu-øi aflæ o expresie
conøtientæ. În aceastæ mæsuræ, se poate spune aøa: criza fundamentalæ a capitalismului se reflectæ într-un sens în teoriile postmoderne, dar færæ ca acestea sæ fie în stare sæ gîndeascæ acest lucru, deoarece la nivelul totalitæflii ele
au promulgat o proscriere a gîndirii.
Traducere øi adaptare de Adrian T. Sîrbu
* În original: ... by the intervention of [the] social critique on the level of discourse, and by playing the
own melody of the prevailing conditions back to them, as was nicely expressed by Marx [...]. (N. tr.)
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