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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, odatæ scæpat de forfla de frecare a aerului, ar putea zbura cu mult mai liber. Dacæ
is toria 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)

Unirea factory, Cluj, 1967–1973, “Where Have You Worked?”, Tranzit House, Cluj, courtesy of Minerva Photographic Archive

On the cover: Details from the Walls/The Unseen (2015) by Liliana Basarab & Tuomo Väänänen to accompany the artist's project in the gallery section of this issue.
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arhiva: Uniunea Artiøtilor Plastici din România – elemente pentru un studiu de caz

UAP între „sisteme“: contradicflii, diviziuni øi cezuri
Magda Radu

Textul de faflæ este o sumaræ incursiune în problematicile generate de reflecflia în jurul Uniunii Artiøtilor Plas-
tici, o instituflie care a modelat arta postbelicæ în România øi care îøi extinde relevanfla asupra sistemului artis-
tic actual. Deøi discuflia despre relevanfla actualæ a UAP-ului nu formeazæ miza centralæ a celor ce urmeazæ,
o parte dintre considerafliile pe care le invoc aici sînt ghidate în subsidiar de realitæflile lumii artistice actuale,
o lume incomparabil mai diversæ din punct de vedere instituflional, funcflionînd dupæ o logicæ deopotrivæ
localæ øi globalæ, dar care e din ce în ce mai tributaræ regulilor pieflei. Statutul fragil al artistului (øi în gene-
re al lucrætorului cultural) în sistemul capitalist actual e elementul din surdinæ care acompaniazæ demersul
în mare mæsuræ retrospectiv pe care îl schiflez aici, nu pentru a evidenflia contraste sau opoziflii binare între
trecut øi prezent, ci mai ales pentru a activa o relaflie dialecticæ ce ar putea sæ punæ în luminæ atît condiflionæri-
le artei în timpul socialismului, cît øi dilemele prezentului.
Uniunea Artiøtilor Plastici a fost înfiinflatæ în 1950, dupæ o perioadæ de reforme începute în 1948 care au
condus treptat la subordonarea întregii organizæri sociale, economice, culturale, educaflionale øi administra -
tive a flærii autoritæflii politice a Partidului Comunist Român (partid subordonat la rîndul sæu puterii politice
de la Moscova). UAP avea un precedent în Sindicatului Artelor Frumoase, organizaflie care din 1921 pî -
næ în 1949 acflionase pe multiple cæi pentru a proteja drepturile artiøtilor øi a le promova activitatea. În 1949
s-a næscut prin decret Fondul Plastic (entitatea cæreia statul îi aloca bani pentru activitæflile de propagandæ
vizualæ), iar un an mai tîrziu a fost fondatæ Uniunea, care l-a avut ca prim preøedinte pe sculptorul Boris
Caragea.1

Uniunile de creaflie s-au constituit ca organisme excesiv de birocratizate, concepute dupæ modelul institu -
fliilor similare din URSS, înfiinflate în anii 1930. Structura acestora calchia organizarea internæ a Partidului
Comunist.2 În primii ani de existenflæ ai UAP s-a urmærit consolidarea aparatului birocratic, pe mæsuræ ce
in stituflia creøtea prin asimilarea noilor membri. Instanflele superioare pe linie politicæ erau reprezentate de
Secflia de Artæ øi Culturæ a Comitetului Central, dirijatæ ea însæøi de Secflia de Propagandæ. În interior, structu -
ra organizaflionalæ conflinea la vîrf Comitetul de conducere øi Biroul executiv, urmînd apoi secfliile, dotate
fiecare cu cîte un preøedinte øi un birou aferent. În plus, aceastæ compartimentare stufoasæ acomoda øi o
serie de comisii: Comisia de îndrumare, care se implica în urmærirea corectitudinii ideologice a lu crærilor
de artæ în perioada de implantare a realismului socialist, sarcinæ ce se desfæøura uneori cu concursul con-
silierilor sovietici; mai existau comisii de evaluare, înfiinflate pentru fiecare secflie în parte, avînd rolul de a
stabili baremurile de prefluri pentru lucræri, comisii de repartiflii, comisii de acordare a premiilor etc. 
Nu e aici locul pentru a intra în detaliile modului de funcflionare a UAP sau pentru a schifla evoluflia aces-
tui complicat angrenaj instituflional. De-a lungul timpului, structura UAP a suferit multiple modificæri (cîte-
va momente notabile au fost fondarea Cenaclului Tineretului øi aceea a Combinatului Fondului Plastic),
dupæ cum øi entitatea politicæ responsabilæ cu organizarea øi supravegherea sectorului cultural (Ministerul
Cultu rii) øi-a schimbat de mai multe ori denumirea, diminuîndu-øi componenta propagandisticæ odatæ cu
ieøirea din regimul de orientare proletcultistæ a creafliei artistice. UAP a funcflionat în mare mæsuræ ca un
releu între puterea politicæ øi comunitatea artisticæ, trecînd de la un stadiu de înregimentare aproape com-
pletæ faflæ de factorul politic la o relativæ autonomie. Dacæ în anii 1950 UAP era instrumentul prin care se
lansau comenzile de stat, cu listele de subiecte pe care artiøtii aveau obligaflia sæ le abordeze în cadrul expoziflii-
lor de stat, acest lucru avea sæ se modifice odatæ cu depæøirea paradigmei realismului socialist øi intrarea
într-un stadiu diferit de utilizare politicæ a creafliei artistice, unul în care conflinutul operelor nu mai era dic-
tat a priori, deøi existau în continuare limitæri ale libertæflii de manifestare artisticæ. 
Aceastæ modificare s-a produs destul de lent. Urmærind transcrierile plenarelor UAP pe o perioadæ de douæzeci
de ani, în intervalul 1952–1972, se poate lesne observa schimbarea de ton, de atitudine øi dezinvoltura
în exprimarea unor opinii care nu ar fi putut fi vehiculate pînæ la un moment dat. Poate pærea suprinzætoa-

1. Pentru o istorie concentratæ a UAP, vezi Radu
Ionescu, Uniunea Artiøtilor Plastici din Româ-
nia, Bucureøti, Editura UAP, 2003.

2. Pentru o discuflie detaliatæ despre structura
uniunilor de creaflie, cu aplicaflie pe Uniunea
Scriitorilor din România, vezi Lucia Dragomir,
L’Union des Écrivains. Une institution trans-
nationale à l’Est, Paris, Editions Belin, 2007,
p. 18.

MAGDA RADU este curator øi istoric de artæ, stabilitæ la Bucureøti. În 2011 a fondat împreunæ cu Alexandra Croitoru programul curatorial
Salonul de proiecte, care este susflinut de Muzeul Naflional de Artæ Contemporanæ.
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re prin radicalismul ei afirmaflia lui Ovidiu Maitec, care pleda într-o luare de cuvînt pentru „desfiinflarea ramu-
rilor înguste øi tradiflionale“3, gîndindu-se la o reformæ a Uniunii care sæ renunfle la compartimentarea dupæ
criteriul mijloacelor de exprimare artistice. Însæ în orice etapæ a existenflei ei în perioada socialistæ, la toate
eøaloanele administrative, Uniunea era infiltratæ de informatori ai Securitæflii, iar activiøtii de partid partici-
pau constant la øedinfle øi alte tipuri de întruniri. În plus, funcfliile de conducere nu puteau fi în genere ocu-
pate decît de persoane înscrise în PCR.
E important ca Uniunea Artiøtilor Plastici sæ fie integratæ într-o discuflie mai largæ referitoare la caracteristi-
cile producfliei culturale în perioada comunistæ, discuflie care nu se referæ doar la zona artisticæ, ci øi la ansam-
blul domeniilor reglementate de stat prin înfiinflarea uniunilor de creaflie. Afilierea la UAP însemna
dobîndirea unui statut special în societate, asimilat cu exercitarea unei profesii independente, artiøtii nein-
trînd în categoria salariaflilor la stat. Acest statut face ca profesia de creator sæ fie înzestratæ cu un grad de
autonomie, chiar dacæ, aøa cum consideræ Jérôme Bazin într-un studiu dedicat organizafliei echiva lente UAP
din RDG, e vorba de o „autonomie plasatæ sub controlul partidului“, cæci „în contextul socialismului de stat
partidul are dreptul øi puterea de a interveni în toate sferele sociale“.4

Uniunea garanta membrilor ei o serie de drepturi, iar stagiarii beneficiau, de asemenea, de o serie de avan-
taje. Atragerea de noi membri era organizatæ øi controlatæ de comisii interne ale UAP-ului. Deøi intrarea
în UAP trecea prin proba verificærii dosarului personal, ce presupunea demonstrarea „originii sociale sæ -
nætoase“, procedurile de admitere au devenit mai permisive spre sfîrøitul anilor 1950. Calitatea de stagiar
presupunea participarea la programe de documentare în care artiøtii erau trimiøi în diverse regiuni ale flærii,
pe cheltuiala Uniunii, pentru a-øi perfecfliona competenflele artistice, luînd contact direct cu mediile de lucru
din zonele agrare øi industriale. În anii 1950, „ruperea de mase“ era invocatæ ca argument pentru a con-
tracara tendinflele formalist-burgheze ale artiøtilor, de aceea cælætoriile respective erau considerate indis-
pensabile formærii viitorilor artiøti. Odatæ ajuns membru, se iveau øi alte avantaje. Un aspect intens disputat,
sursæ de conflicte øi de perpetue ajustæri post-factum, era acela al împrumuturilor contractate de artiøti.
Acestea se puteau face în contul comenzilor primite de la UAP, ca un avans pentru acoperirea cheltuieli-
lor pe perioada execufliei lucrærii. Se întîmpla adeseori ca lucrarea sæ nu fie livratæ la timp sau sæ nu mai fie
livratæ deloc, færæ ca banii sæ se întoarcæ la UAP. Se puteau solicita împrumuturi øi pentru alte necesitæfli –
de exemplu, achiziflionarea de locuinfle –, sumele primite urmînd a fi restituite în tranøe. Unul dintre prin-
cipalele avantaje care decurgeau din statutul de membru era posibilitatea de a avea atelier øi de a expu-
ne în sælile aflate sub egida UAP. Pe perioada vacanflelor, artiøtii, criticii øi angajaflii UAP dispuneau gratuit de
casele de creaflie de la mare øi de la munte, unde se puteau relaxa (sau lucra) alæturi de familiile lor. De
aseme nea, în anii 1950 s-a instituit øi un sistem de acordare de pensii øi de ajutoare de boalæ pentru cei
care fæceau dovada cæ nu dispuneau de alte surse de venit.5

În ceea ce priveøte sursele de venit ale artiøtilor, un alt aspect spinos care stîrnea dezbateri la øedinflele Uni-
unii erau tarifele pentru lucræri, stabilite de comisii interne alcætuite pe fiecare secflie în parte, pe baza cæro-
ra se fæceau ulterior achizifliile de cætre comisiile ministeriale ce inspectau marile expoziflii periodice
(republi canele, anualele, bienalele etc.). Uneori, disputele referitoare la prefluri se consumau în registrul
absurdu lui. Iatæ ce afirma la un moment dat Constantin Piliuflæ, nemulflumit de criteriile pe baza cærora se
stabileau tarifele lucrærilor, criterii ce acordau preeminenflæ (conform grilelor stabilite în anii 1950) elemen-
telor figura tive în picturæ: „Eu fac parte din Comisia de Evaluare øi pot sæ væ spun cæ ne lovim într-una de
o formulare neinteresantæ a evaluærii tarifelor. [...] Dupæ aceea mai existæ figural øi nefigural: dacæ existæ un
om în peisaj în compoziflia respectivæ – aøa a stabilit ministerul pe vremuri – atunci e figural øi i se dæ un
tarif; dacæ nu existæ un om, dar existæ o pasære sau o frunzæ, aceea nu e figural øi i se dæ o altæ categorie
la tarif“.6 Aceastæ insatisfacflie camufla probabil doleanflele artistului, care-øi exprima pe aceastæ cale frus-
trarea cæ propriile lucræri nu puteau fi vîndute statului pe bani mai mulfli. 
UAP nu era doar o structuræ complet subordonatæ administrafliei publice centrale; ea avea øi libertatea de
a acfliona pe cont propriu. În anii 1970 a fost inifliat un program de construcflii de locuinfle pentru mem-
brii UAP. În acest scop s-au construit blocurile de pe stræzile Brezoianu øi Eforie din Bucureøti. În primul
bloc, unele apartamente au fost proiectate pentru a include øi o încæpere generoasæ dedicatæ atelierului,
în cazul în care ocupantul era artist. De asemenea, UAP a fost activæ în negocierile purtate cu primæriile
pentru a obfline spaflii destinate amenajærii de galerii øi magazine ale Fondului Plastic, care s-au ræspîndit în
oraøele unde existau filiale ale Uniunii. Aceste puncte de vînzare ofereau o gamæ variatæ de produ se uni-

cate sau de serie micæ – îmbræcæminte, accesorii, obiecte de interior etc. –, realizate manual øi comercia -
lizate la prefluri ridicate. Fondul Plastic alimenta substanflial bugetul Uniunii; afiliaflii la Fondul Plastic intrau
mai degrabæ în categoria meøteøugarilor, ei neavînd statutul de artiøti.7 De altfel, achizifliile fæcute de stat øi
comerflul desfæøurat prin intermediul Fondului Plastic îi asigurau Uniunii un venit care o fæcea rentabilæ din
punct de vedere economic, aøa încît se poate considera cæ Uniunea „funcfliona ca o întreprindere cvasi-
privatæ într-un sistem economic etatist“.8 Tot în anii 1970 a fost renovat øi impozantul sediu central de pe
strada Nicolae Iorga, iar aceastæ inifliativæ, la fel ca altele din perioada respectivæ, se datora, se pare, compe -
tenflelor manageriale ale secretarului general al UAP de atunci (devenit ulterior vicepreøedinte), Viorel
Mærgineanu.9

Aceste avantaje par sæ confere membrilor UAP veritabile privilegii. În realitate, mecanismele prin care se
obflineau unele avantaje nu erau deloc transparente øi favorizau persoanele aflate în posturi de condu cere.
Perspectiva cuiva ca Ion Grigorescu este edificatoare în acest sens: „Blocuri de locuinfle. Cine a avut bani
øi relaflii a putut intra acolo. Erau pe sprînceanæ. Nu erai membru al UAP øi fli se deschideau uøile. Trebu-
ia sæ-fli faci prietenii, sæ cunoøti personal, sæ mai dai cadouri funcflionarilor, sæ îi întrebi sæ te mai anunfle cîte
ceva, cæ se afiøeazæ ceva. În general lumea venea sæ vadæ afiøele. Dacæ funcflionarii aveau dreptul sæ publi-
ce pentru toatæ lumea, era pentru toatæ lumea. Dacæ veneau liste secrete, se împærfleau la cine trebuie“.10

La fel se întîmpla øi cu cælætoriile în stræinætate. Secretarii UAP, cei care lucrau la Serviciul de ex poziflii sau per-
soanele din Biroul executiv ajungeau inevitabil sæ cælætoreascæ mai mult decît membrii de rînd. UAP primea
constant invitaflii pentru a organiza expoziflii sau pentru a facilita participæri ale artiøtilor români la ex poziflii în
stræinætate, nu doar în flærile ex-socialiste cu care se stabiliseræ relaflii bilaterale. Exista øi o prevedere con-
form cæreia cei înscriøi în UAP aveau posibilitatea de a merge într-o excursie în flærile socialiste o datæ la
doi ani. Doritorii trebuiau sæ se înscrie, sæ facæ cerere, însæ informaflia nu era distribuitæ în mod oficial, pe
ca nale publice. Într-o astfel de situaflie, singura cale de a deveni informat era dacæ cineva în cunoøtinflæ de
cauzæ îøi punea în temæ colegii. Excursiile de acest tip se organizau pentru vulg, însæ ele erau plætite inte-
gral de Uniune øi se organizau prin ONT (Oficiul Naflional de Turism).
Se poate întrezæri un paradox care rezultæ din întrepætrunderea rolului protector al UAP faflæ de comuni-
tatea artisticæ øi spiritul de castæ al celor plasafli în vîrful ierarhiei, care erau adeværaflii privilegiafli ai sistemu-
lui. Acest fapt nu reprezintæ o træsæturæ specificæ a contextului românesc, ci caracterizeazæ modul tipic de
funcflionare a uniunilor de creaflie din URSS încæ din timpul stalinismului. Într-un studiu dedicat acestei proble -
matici, Vera Tolz consideræ cæ „La sfîrøitul anilor 1940 øi începutul anilor 1950, [øefii culturii] au acumulat
puterea cea mai mare, inclusiv controlul strict asupra producfliei, distribufliei øi recompensei muncii litera-
re øi artistice. Întærirea controlului asupra profesiilor creative mergea mînæ în mînæ cu întærirea propriului
lor statut, ca unul dintre cele mai privilegiate grupuri din punct de vedere material din societatea sovie-
ticæ. În aceastæ perioadæ, øefii culturii au dobîndit o putere financiaræ øi profesionalæ færæ precedent faflæ de
membrii de rînd ai profesiei lor. Aceastæ inegalitate în ce priveøte distribuflia puterii øi a bogæfliei între mem-
brii profesiilor creative, mai mult decît represiunea politicæ øi ideologicæ a regimului, a devenit sursa princi -
palæ de insatisfacflii din partea artiøtilor, a scriitorilor øi a muzicienilor de rînd“.11 Deøi existæ diferenfle
semnificative între contextele culturale proprii fiecærui stat din blocul sovietic, se poate afirma cæ acest cli-
vaj s-a perpe tuat, iar el evidenfliazæ pluralitatea tiparelor identitare care s-au format încæ din timpul stalinis-
mului. Nu se (mai) poate susfline cæ a existat o unicæ subiectivitate, monoliticæ, a artistului în socialism, dupæ
cum øi viziunea binaræ care opune ideologiei represive individul supus, pasiv, înregimentat trebuie demon-
tatæ. Aøa cum aratæ cele expuse mai sus, în multe cazuri colegii de breaslæ aflafli pe treptele superioare ale
ierarhiei instituflionale erau impulsionafli sæ acflioneze în detrimentul celorlalfli (sau sæ-øi menflinæ o suitæ de
avantaje la care alflii nu aveau acces), mai mult decît o fæcea Partidul prin mecanismele sale de cenzuræ øi
control. Cele ce urmeazæ fac vizibilæ o logicæ similaræ, aplicatæ unui alt tip de conflict. 
Un moment de cumpænæ din istoria Uniunii a fost acela al schimbærii conducerii revistei Arta în anul 1975.
Revista trecuse printr-o perioadæ fertilæ în timpul mandatului lui Anatol Mândrescu. Amprenta Ancæi
Arghir, cea care se ocupa preponderent de direcflia editorialæ a revistei, a constat într-o selecflie judicioasæ
a artiøtilor care beneficiau de cronici øi analize (Horia Bernea, Ion Grigorescu, Ana Lupaø, Geta Brætescu,
Pavel Ilie figurau printre artiøtii promovafli de revistæ), ea punînd totodatæ accent pe un discurs teoretic racor-
dat la tempoul artei contemporane internaflionale. Echipa de la Arta a lucrat, de asemenea, la construirea
unei platforme curatoriale, organizînd grupaje tematice în interiorul revistei, precum Artistul øi cuvîntul12,

3. Arhivele Na flionale, Fond UAP, Dosar 4/
1972, Stenograma Comitetului pe flaræ al UAP
din 6–7 iunie 1972, fila 3. La vremea res pecti -
væ, Ovidiu Maitec era øi membru al Comi tetu-
lui Central al PCR øi unul dintre vicepreøedinflii
UAP. Acest dublu statut îi oferea o anumitæ
relaxare în a aborda subiecte care pu teau fi
considerate radicale chiar øi pentru pe rioada
liberalizærii. 

4. Jérôme Bazin, Réalisme et égalité – Une his-
toire sociale des arts en République Démocra-
tique Allemande (1949–1990), Dijon, Les
presses du réel, 2015, p. 26–27.

5. Radu Ionescu, Uniunea Artiøtilor Plastici din
Ro mânia, p. 22. 

6. Arhivele Naflionale, Fond UAP, Dosar 4/
1972. 

7. În perioada 1975–1976 „se înfiinfleazæ ate-
lierele tipografice din cadrul Combinatului
Fon du lui Plastic, unde se puteau tipæri afiøe,
cataloage, reviste [...]. Se trece la fabricarea
culorilor (tempera, ulei, guaøe etc.) de bunæ
calitate øi la prefluri rezonabile, exportate øi
în flæri cu ve che tradiflie (Olanda). În Combi -
natul Fondului Plastic se puteau executa în
serie lucræri de ceramicæ, sticlæ, textile, metal
dupæ prototipurile artiøtilor“. Vezi http://uap.
ro/istoric/.

8. Conversaflie cu Ioana Vlasiu din data de 27
august 2015.

9. Ibid.

10. Conversaflie cu Ion Grigorescu din data de
3 iulie 2015.

11. Vera Tolz, „‘Cultural Bosses’ as Patrons and
Clients: the Functioning of the Soviet Crea-
tive Unions in the Postwar Period“, Contem-
porary European History, vol. 11, nr. 01,
februarie 2002, p. 88.

12. Arta, nr. 12, 1973, p. 11–42. 
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mai defline la fel de multe avantaje øi susflinere din partea statului, ar avea încæ puterea sæ împingæ pe agen-
da publicæ chestiuni referitoare la drepturile artiøtilor, se întrepætrunde în continuare cu UAP, defline în con-
tinuare ateliere øi spaflii de expoziflii, iar în 2008 a fost votatæ o lege prin care statul oferea o indemnizaflie
de 50% membrilor uniunilor de creaflie (între care øi UAP). O mæsuræ importantæ, avînd în vedere cæ pen-
siile multora dintre cei care beneficiazæ de aceastæ indemnizaflie erau extrem de joase. Statutul artistului øi
situaflia lui economicæ øi materialæ s-au degradat considerabil în perioada capitalismului agresiv al anilor 1990
øi 2000. În urma retrocedærilor, Uniunea a pierdut dreptul de a utiliza mai multe imobile de care dispu-
nea (inclusiv sediul ei principal), iar Combinatul Fondului Plastic a dat faliment. În plus, existæ øi destule aspec-
te cefloase care vor fi poate descîlcite la un moment dat. Ce s-a întîmplat de pildæ cu colecflia UAP-ului care
s-a format în perioada socialistæ øi s-a evaporat în anii 1990? Colecflia s-a constituit în mare parte din lucræri
cedate de artiøti în schimbul împrumuturilor bæneøti care nu erau restituite. Un patrimoniu pierdut, aøa cum
multe alte bunuri aflate în proprietate publicæ au fost confiscate prin manevre care serveau intereselor per-
sonale.
O întrebare de ordin general este de ce Uniunea funcflioneazæ azi preponderent ca un organism refrac-
tar la schimbæri, de ce e în continuare legitim sæ fie ridicate aceleaøi probleme care reitereazæ, de fapt, vechiul
conflict între profesionalizare (înflelegînd prin asta rigoarea øi consecvenfla în asumarea unui program) øi repre-
zentativitate, între problematizarea actului artistic øi acceptarea nediferenfliatæ a oricæror moduri de mani-
festare artisticæ. De ce se perpetueazæ cu atîta înverøunare viziunea ierarhicæ asupra mijloacelor de
exprimare artistice, evacuarea spiritului critic øi respingerea experimentului artistic? O mare parte a mem-
brilor Uniunii resping categoric formele øi mizele artei contemporane, inclusiv pe cele care interogheazæ
condifliile de muncæ ale artistului în societatea actualæ, expunînd modurile de exploatare a creativitæflii artis-
tice. Toate aceste observaflii reveleazæ un tip de culturæ vizualæ care e imbricatæ cu numeroasele deficienfle
ce pot fi detectate în registrul mai larg al institufliilor publice autohtone.
Existæ øi voci care susflin cæ UAP ar putea juca un rol activ în contextul precarizærii accelerate a celor care
lucreazæ în domeniul cultural, întinzînd o plasæ de siguranflæ artiøtilor øi curatorilor care nu îøi ghideazæ par-
cursul dupæ regulile pieflei, care nu au la dispoziflie ateliere sau surse constante de venit. UAP ar putea funcflio-
na ca un sindicat care sæ se lupte pentru a oferi un minimum de securitate socialæ membrilor sæi. Din pæcate,
bunele intenflii se lovesc adeseori de un mecanism instituflional stagnant, interesat sæ-øi protejeze puflinul pe
care îl mai defline. Poate cæ lucrurile se vor schimba în viitor øi poate cæ UAP va gæsi totuøi calea de a extra-
ge elementele pozitive din trecut pentru a-øi construi o identitate care sæ o plaseze de partea artiøtilor.

prilej cu care a fost alcætuitæ o antologie de texte scrise de artiøti. În introducere, Anca Arghir justifica „ros-
tul“ antologiei pledînd pentru „instruirea în modul øi cota nevoii de gîndire conceptualæ“. Tot ea a avut un
rol central în organizarea unor expoziflii tematice organizate de Biroul Secfliei de criticæ a UAP øi desfæøura-
te la Galeria Nouæ, expoziflii care erau concepute în jurul unor teme precum Artæ øi energie (1974), Arta
øi oraøul (1974/’75). Artiøtii erau invitafli sæ propunæ lucræri noi, care porneau de la premisele teoretice enunflate
de critici. Ultima expoziflie din acest ciclu a fost Artæ øi istorie13, iar la puflin timp dupæ aceea conducerea
revistei a fost schimbatæ. 
Evenimentele enumerate mai sus – împreunæ cu programul editorial al revistei – par sæ formeze un øir
ne întrerupt de reuøite. În realitate, Anatol Mândrescu, principalul pion care crease condifliile pentru dez-
voltarea acestei direcflii inovatoare, era sistematic atacat în øedinflele Uniunii. Un exemplu edificator e ofe-
rit de Conferinfla Naflionalæ a UAP din 197314, cînd una dintre temele de discuflie, amplu dezbætutæ, a fost
„exclusivismul“ revistei Arta, faptul cæ unica publicaflie periodicæ finanflatæ de Uniune nu era suficient de repre-
zentativæ pentru spectrul larg de practici artistice al membrilor sæi. Aici e sesizabilæ o diferenflæ majoræ faflæ
de cîmpul vieflii literare. Scriitorii, poeflii, criticii øi istoricii literari aveau la dispoziflie o paletæ largæ de ziare
øi reviste, de variate profiluri, prin care puteau sæ-øi canalizeze activitatea publicisticæ.15 Presiunea faflæ de
agenda editorialæ a revistei Arta, care deflinea monopolul în zona artelor vizuale, nu avea cum sæ nu fie
acutæ, mai ales în intervalul expansionist al anilor 1970 timpurii. 
Revenind la dezbaterea din timpul Conferinflei Naflionale, un apærætor al viziunii promovate de Anatol
Mândrescu (care era øi unul dintre vicepreøedinflii Uniunii) a fost artistul Ion Nicodim. În pætimaøa sa luare
sa de poziflie, Nicodim considera cæ lui Mândrescu i se fæcea o mare nedreptate, læudînd „climatul“ inte-
lectual pe care acesta îl imprimase multiplelor activitæfli pe care le coordona, între care øi expozifliile deja
pomenite: „Cine a instaurat acest climat în virtutea cæruia se alcætuiesc aceste expoziflii pe criterii temati-
ce øi øtiin flifice, nu acel alandala care se întîmplæ în continuare prin sælile noastre de expoziflii?“16 Nicodim
afirma cæ lui Mândrescu i se reproøa inclusiv procesul lent de organizare a expozifliilor: „Încetineala care
[...] li s-a atribuit în alcætuirea materialelor [...] este încetineala omului responsabil. Dupæ opinia mea nu
[se poate] face o expoziflie peste noapte – numai serviciul de expoziflii poate sæ facæ lucrul acesta – în care
oamenii sînt de multe ori niøte simpli funcflionari care privesc ora trei, færæ sæ se gîndeascæ cum alcætuiesc
un material sau nu“.17 Unul dintre oponenflii vehemenfli ai lui Mândrescu, care øi-a manifestat în mai multe
rînduri dezacordul cu privire la maniera acestuia de a proceda, a fost criticul Adrian Petringenaru. Pentru
Petringenaru, viziunea promovatæ de Mândrescu era incompatibilæ cu principiile care ghidaseræ pînæ
atunci selecflia lucrærilor în expozifliile colective: „Ideea expozifliilor de autor, adicæ a unor expoziflii cu lucræri
selecflionate de 2–3 critici, dupæ criterii care sæ le aparflinæ, este un lucru nou în practica expozifliilor noas-
tre colective. [...] Procedeul de a se întocmi selecflii de autor mereu de cætre aceleaøi trei persoane, evi-
tîndu-se dupæ aceea sistematic dezbaterea acestui punct de vedere atît în cadrul secfliei, cît øi în revista de
specialitate a Uniunii, nu poate sæ ducæ decît la efecte negative, la compromiterea ideii. Este cu totul inad-
misibil ca dintr-o oricît de personalæ concepflie, cît de cît serioasæ, asupra artei contemporane româneøti,
sæ lipseascæ nume cum sînt Corneliu Baba sau Vida Géza“.18 Putem bænui cæ mulfli artiøti care nu figurau
în expozifliile organizate la Galeria Nouæ erau în asentimentul lui Petringenaru. 
Ceea ce s-ar putea deduce din recapitularea acestor divergenfle este cæ argumentul reprezentativitæflii putea
fi oricînd invocat pentru a contracara inifliativele care nu se conformau modului clasic de funcflionare al apa-
ratului Uniunii. Conform cutumelor încetæflenite în anii 1950, includerea lucrærilor în marile expoziflii colec-
tive se fæcea pe baza negocierilor de culise între artiøtii care ocupau birourile secfliilor (pictura øi sculptura beneficiind
de un capital simbolic consi derabil mai mare decît restul secfliilor). Deøi Uniunea era o instituflie ierarhicæ, orga-
nizatæ birocratic, raportu rile informale øi relafliile interpersonale dictau de cele mai multe ori constituirea relee-
lor prin care activitatea artisticæ devenea vizibilæ. Apoi, episodul evocat mai sus evidenfliazæ o datæ în plus fricfliunile
existente între artiøti øi critici (sau curatori, dacæ ne gîndim la rolul pe care øi-l asuma cineva ca Anca Arghir).
Faptul cæ Biroul de criticæ decidea componenfla unor expoziflii ample – ce beneficiau în plus de un tratament
generos în paginile revistei Arta – a suscitat aversiunea celor care considerau cæ accesul în expoziflii nu tre-
buia sæ treacæ prin filtrul criticilor, criticul avînd cel mult sarcina de a contribui, prin cronici øi discursuri rostite
la vernisaje, la consolidarea renumelui artistului øi la propulsarea acestuia cætre o carieræ de succes.
Fæcînd un salt în timp pentru a ajunge la perioada actualæ, lucrurile sînt la fel de complicate din punctul de
vedere al încrengæturilor instituflionale. Impulsurile reformiste se lovesc de rezistenfla breslei, care, deøi nu

13. Ion Grigorescu îøi aminteøte de o confrun-
tare din timpul unei øedinfle care s-a
desfæøurat la Casa Cerchez, care a funcflio-
nat ca sediu central al UAP pînæ la cutremu-
rul din 1977. Øedinfla a avut loc dupæ ce s-a
deschis expoziflia Artæ øi istorie: „În faflæ
stæteau [Ion] Frunzetti, [Dan] Hæulicæ, Radu
Bogdan. Era øi Paul Gherasim în primul
rînd, Ion Nicodim poate, fratele meu [Octav
Grigorescu]. În rîndul urmætor erau Raoul
Øorban, Constantin Cræciun øi Adrian Petrin-
genaru, care au luat pe rînd cuvîntul. Raoul
Øorban a vorbit printre ultimii øi a tras con-
cluzia cæ nu era læsat sæ vorbeascæ. A ieøit
afaræ, strigînd de la uøæ: «Mæ duc la Scînte-
ia sæ væ reclam!». Costicæ Cræciun a spus niø -
te prostii: de pildæ (ceea ce mi-a ræmas pentru
cæ era rizibil) cæ semnul crucii vine de la
sfoara pusæ în cruciø care leagæ piatra de bæfl
în topoarele primitive øi nu are nicio semnifi -
caflie religioasæ. Probabil încerca sæ spunæ cæ
lucrærile arætate în expoziflia Artæ øi istorie erau
mistice... Pe urmæ, domnul Mândrescu,
care era la prezidiu, a spus cæ æsta e un asasi -
nat moral“. Conversaflie cu Ion Grigorescu
din data de 3 iulie 2015.

14. Arhivele Naflionale, Fond UAP, Dosar nr.
149/1973.

15. Îi mulflumesc Ioanei Vlasiu, care m-a fæcut
atentæ la acest aspect.

16. Arhivele Naflionale, Dosar nr. 149/1973, fila
172.

17. Ibid., fila 173.

18. „Lucrærile Conferinflei Naflionale a Uniunii
Artiøtilor Plastici“, Contemporanul, 15 iunie
1973. 
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Interviu cu Petru Lucaci, 
preøedintele Uniunii Artiøtilor Plastici din România
Discuflie condusæ de Raluca Voinea øi Igor Mocanu

PETRU LUCACI s-a næscut în 1956, la Arad. Træieøte øi lucreazæ în Bucureøti. Educaflie: absolvent cu diplomæ de merit al Institutului de Arte
Plastice „N. Grigorescu“, Bucureøti, Departamentul Picturæ, 1982. Doctorat în arte vizuale 2006. Poziflii: conf. univ. dr. la Universitatea Naflio-
nalæ de Arte Bucureøti; preøedinte al Uniunii Artiøtilor Plastici din România; director al revistei Arta; director artistic al Victoria Art Center, Bucu-
reøti. Genuri artistice: picturæ, graficæ, fotografie, obiect/instalaflie, happening øi noile media.Expoziflii: 40 de expoziflii personale øi peste 250
de expoziflii de grup/colective în flaræ øi stræinætate.

πSæ pornim de la problema lipsei de perspectivæ pentru producflia artisticæ. Ce se întîmplæ cu lucrærile artiøtilor
din Uniune acum øi ce se întîmpla înainte de ’89? Existau variante care astæzi s-au pierdut?

∫Uniunea Artiøtilor Plastici din România øi-a asumat de-a lungul timpului atît rolul de a proteja artistul, cît øi
acela de a stimula creaflia artisticæ. Era recunoscutæ ca o forflæ culturalæ, socialæ øi chiar economicæ echiva-
lentæ unui minister. Din pæcate, lucrurile s-au schimbat radical. Øi amîn puflin ræspunsul la întrebare fæcînd
o parante zæ explicativæ la ce era Uniunea øi cum este perceputæ astæzi. Am participat zilele trecute la o dezba -
tere în Parlament, la Comisia de culturæ, pe teme legate de bugetarea domeniului. Am asistat la reacflia unui
tînær parlamentar împotriva uniunilor de creatori, pe motiv cæ sînt instituflii comuniste, øi propunea desfiin -
flarea acestora, pentru cæ træim într-o altæ epocæ. Sigur cæ o poveste din asta te blocheazæ pentru cæ e spusæ
færæ a cunoaøte realitatea. Ce a fost øi ce a mai ræmas comunist din imaginea Uniunii Artiøtilor Plastici? Adeværul
este cæ UAP era o organizaflie capitalistæ într-un sistem comunist, o organizaflie care funcfliona indepen-
dent, avea un bogat patrimoniu de ateliere de creaflie, galerii de promovare, dar øi de vînzare, o fabricæ
uni cat în flaræ, care acoperea întreaga paletæ de necesitæfli pentru producflia artisticæ, agenflie de publicita-
te, tipografie øi edituræ, pînæ øi casæ de pensii. Uniunea acorda øi împrumuturi artiøtilor, bani pe care artiøtii
nu prea îi dædeau înapoi, ci li se achiziflionau lucræri de valoarea respectivæ. Sigur cæ la Revoluflie mulfli au
ræmas cu împrumuturile luate, pæstrîndu-øi bine-mersi øi lucrærile. UAP era beneficiara unui sistem de achiziflii
oficiale din partea statului, sistem care existæ în toate flærile civilizate. Peste tot, cultura este ajutatæ. În Franfla
e o sumæ impresionantæ care se varsæ în culturæ. Pe domeniul nostru, existæ fonduri naflionale, regionale
øi locale, toate pentru arta contemporanæ. Sînt investiflii semnificative, prin care lucrærile artiøtilor se tezau-
rizeazæ, constituind un patrimoniu cultural contemporan impresionant, dar implicit se stimuleazæ øi pro-
ducflia de artæ contemporanæ. Færæ sæ fac apologia sistemului comunist care ne-a traumatizat pe tofli, atunci
existau aceste fonduri de achiziflii pentru artæ contemporanæ. Artiøtii nu lucrau pe stoc ca acum. Ateliere-
le sînt doldora de lucræri, pentru cæ nu intereseazæ pe nimeni sæ le cumpere. Nu este nici o piaflæ privatæ
suficient de mare încît sæ absoarbæ aceastæ producflie culturalæ contemporanæ, øi nici program naflional care
sæ susflinæ fenomenul. Ca sæ revin la întrebare, pot sæ subliniez cæ asta este diferenfla fundamentalæ între
atunci øi acum. Atunci se cumpæra, acum nu. Sigur cæ înainte achizifliile erau dirijate spre lucræri care reflec-
tau intenfliile propagandei comuniste. Instituflii ale statului, muzeele de artæ din flaræ aveau fond de achiziflii
pentru artæ contemporanæ. Îmi amintesc de cînd eram la Arad, elev la Liceul de Artæ, Muzeul de Artæ din
Arad avea, alæturi de øcoala francezæ, øcoala austriacæ, øcoala germanæ, øcoala maghiaræ, øcoala româneascæ,
øi o secflie de artæ contemporanæ, în care se regæseau øi profesorii mei din liceu. Aøa se întîmpla peste tot.
Mai achiziflionau Consiliul Culturii, UTC-ul, sindicatele, pînæ øi pionierii aveau fond de achiziflii pentru arta
contemporanæ. În acest fel, artiøtii îøi valorificau producflia. Consiliul Culturii, principalul instrument de pro-

pagandæ al regimului, era foarte activ. Organiza foarte des expoziflii, avînd la îndemînæ ne numærate pre-
texte, cum ar fi de ziua lui, de ziua ei, de Ziua Recoltei, ziua lui Øtefan cel Mare, ziua lui Mihai Viteazul, a
lui Eminescu, nu ratau niciun prilej aniversar. Desigur, de fiecare datæ, erau comandate cîteva lucræri pe
temæ, dar restul erau la liber. Se gæseau de fiecare datæ artiøti care sæ ræspundæ propagandei, pentru cæ erau
foarte bine recompensafli. Un portret oficial pe vremea aceea, ca sæ ne raportæm øi la sistemul de aprecie -
re, avea preflul unei maøini sau al unui apartament cu douæ camere. Dacæ era o compoziflie, cu mai multe
personaje øi de dimensiuni mari, pentru cæ øi dimensiunea intra în evaluare, putea sæ ajungæ la 150–200
de mii de lei. Cu banii aceøtia îfli cumpærai o vilæ. Pînæ la urmæ, era un sistem de apreciere care servea øi
intereselor artiøtilor. Sigur cæ au beneficiat de asta în primul rînd cei care s-au angajat în sistemul de propa -
gandæ, dar pe lîngæ ei, se achiziflionau tone de naturi moarte, de peisaje, alte lucræri neangajate, iar artiøtii
puteau sæ supraviefluiascæ øi sæ producæ.
Existau øi alte comenzi de stat, de exemplu, pentru restauræri. La Palatul Cotroceni au lucrat armate întregi
de pictori, sculptori, sticlari, restauratori de tot felul, pentru picturæ, pietrærie, stucaturæ, vitralii, mobilier
etc. Au fost øi comenzi toxice, precum cele de la Casa Poporului, care au înghiflit din nou armate de artiøti,
sigur, în slujba unei aberaflii. 

πNeangajate nu însemna însæ neapærat critice sau experimentale, pentru cæ, pe lîngæ cenzura oficialæ, mai exis-
ta øi autocenzura…

∫Da, unii aveau aceastæ teamæ de a nu greøi, dar sînt artiøti, chiar din structurile de conducere ale Uniunii,
care nu øtiu sæ fi fæcut vreun compromis. La Alin Gheorghiu sau Ion Nicodim n-am væzut lucræri care sæ-i com-
promitæ. Au existat øi enclave experimentale, precum cele de la Timiøoara, Grupul 111, ulterior Sigma,
dar øi alfli artiøti, ca de exemplu Diet Sayler, Ana Lupaø, Mihai Olos, Ion Grigorescu, o numeroasæ genera -
flie optzecistæ. Catalogul øi expoziflia Experiment inventariazæ o prezenflæ importantæ a celor care nu s-au
aliniat ideologiei comuniste, ba chiar au mizat pe experiment, pe cercetare øi chiar introspecflie într-un uni-
vers incomod regimului comunist. Din cauza acestui inconfort, mai mulfli artiøti au preferat libertatea, pæræ -
sind flara.
Sistemul de achiziflii funcflioneazæ în mai toate flærile din lume. Noi am scos acest sistem øi n-am pus altce-
va în loc sæ funcflioneze. Dacæ Uniunea Artiøtilor Plastici revendicæ povestea asta, e acuzatæ de atingeri cu
ideologii expirate, ceea ce e absurd. Uniunea a avut tot timpul, încæ de la înfiinflare, chiar øi în formula Sin-
dicatului Artelor Frumoase, o dimensiune protectivæ faflæ de  condiflia artistului øi sæ-i ofere cît de cît un cadru
în care sæ se poatæ desfæøura. De aceea a încercat sæ-øi creeze în timp un patrimoniu de ateliere, de gale-
rii de artæ, pe care, din pæcate, dupæ Revoluflie, l-am pierdut în proporflie de vreo 60%, dacæ nu mai mult,
în condifliile în care numærul artiøtilor a crescut, pentru cæ numærul absolvenflilor de învæflæmînt artistic s-a
mærit considerabil. Nu mai sînt douæ øcoli de artæ în România, sînt vreo douæsprezece, nu mai sînt cîte cinci-
øase locuri pe disciplinæ, ci treizeci-patruzeci. Numai la Universitatea Naflionalæ de Arte din Bucureøti sînt
cam 1500 de studenfli. Aproape atîflia sînt øi la Cluj, la Iaøi, la Timiøoara, plus toate celelalte nenumærate
universitæfli care au înfiinflat øi secflii de artæ, cum sînt în Constanfla, Galafli, Tîrgu-Jiu, Arad, Oradea, Baia Mare
ø.a.m.d. Pînæ la urmæ ajungem sæ ne întrebæm ce fac tofli aceøti absolvenfli. Ei au nevoie de un loc de muncæ,
de un atelier, de un climat stimulativ pentru creaflie.

πCam cîfli dintre ei, în ce proporflie, intræ în UAP?
∫Uniunea Artiøtilor Plastici din România are la ora asta aproximativ 5000 de membri. Nu tofli cei care ter-

minæ o øcoalæ superioaræ de artæ intræ în Uniune, unii pentru cæ preferæ sæ ræmînæ independenfli, se orga-
nizeazæ pe grupuri de interese, alflii pentru cæ la intrarea în Uniune existæ øi un filtru, un concurs, un proces
de selecflie cu douæ etape, unul la nivel de filialæ, altul la nivel naflional, concurs ce  presupune  activitate în
domeniu. Pot sæ væ spun cæ în ultimul an au intrat în Uniune cam 300 de noi membri. Dar este foarte greu
sæ le asiguræm noilor membri un minim de condiflii de lucru. Imaginafli-væ cæ în Bucureøti, la vreo trei mii
de artiøti membri ai Uniunii, sînt cam 300 de ateliere. Ceilalfli unde lucreazæ? În sufragerie? În garaj? În deba-
ra? Ies la peisaj? Este absurd. Toate acestea s-au pierdut de regulæ prin retrocedæri, dar øi prin manevre
dubioase care le-au trecut în altæ proprietate. Aøa am pierdut øi sediul Uniunii. În condifliile expuse mai sus,
în loc sæ creascæ sprijinul statului pentru identificarea unor spaflii de creaflie øi galerii de artæ în plus, noi con-
tinuæm sæ le pierdem øi pe cele existente acum.
Uniunea mai încearcæ un lucru important, acela de a defini statutul artistului. Cine protejeazæ artistul în Româ-
nia? O datæ, profilul artistului este incert, nu existæ legi care sæ-l protejeze øi care sæ defineascæ profilul spe-

RALUCA VOINEA este critic de artæ øi curator, stabilitæ la Bucureøti. Din 2012 este codirector al Asocia fliei tranzit.ro øi coordoneazæ spafliul
tranzit.ro din Bucureøti. În 2013 a fost curator al Pavilionului României la cea de-a 55-a edifle a Bienalei de la Veneflia, cu proiectul O retro -
spectivæ imaterialæ a Bienalei de la Veneflia, al artiøtilor Alexandra Pirici øi Manuel Pelmuø. Este redactor al IDEA artæ + societate din 2008.

IGOR MOCANU este critic de artæ øi curator, træieøte øi lucreazæ la Bucureøti. Publicæ articole de opinie øi cri ticæ în diverse reviste øi ziare,
precum CriticAtac, Observator cultural, Art Dance News, Art Ploshadka, Arta ø.a. A realizat împreunæ cu Sanda Watt expozifliile-manifest
Cheap replicas (Paradis Garaj, 2009) øi Tæcere os ten tativæ (subBUFET, 2009). A curatoriat expozifliile de fotografie semnate de Bogdan
Gîrbovan øi proiectul Avangarda revizitatæ. Avangarda europeanæ (1919–1939) în Arhiva Naflionalæ de Filme a României (ANF, Ci ne mateca
Românæ, Sala Eforie/Jean Georgescu, 2012–2013).



12 13

arhiva: Uniunea Artiøtilor Plastici din România – elemente pentru un studiu de caz

cific. Pe zona de arte vizuale, un artist absolvent de studii superioare de artæ, adicæ picturæ, sculpturæ, gra-
ficæ, multimedia, design ø.a.m.d., nu se regæseøte în nomenclatorul de profesii. Dupæ o viaflæ în care se implicæ
în societate, fiind creator de patrimoniu cultural contemporan, ajunge la pensie, iar acolo este echivalat
cu muncitorul necalificat øi primeøte un ajutor social, nu o pensie. Din prima zi cînd se înscrie la o faculta-
te de artæ, un artist îøi asumæ riscul cæ poate sæ moaræ de foame sau poate sæ fie umilit de o societate care
nici nu-i recunoaøte statutul, nici nu-l ajutæ în vreun fel. În Germania, de exemplu, organizaflia similaræ Uniu -
nii Artiøtilor Plastici, BBK, îi scoate pe artiøti în øomaj dacæ se dovedeøte cæ nu au un venit. Mai sînt øi alte
avantaje pe care societæflile occidentale, adicæ Italia, Olanda, Franfla, le oferæ, øi poate le catalogæm øi pe
acestea comuniste pentru cæ ajutæ cultura. S-au gæsit tot felul de mecanisme prin care sæ fie sprijinitæ cultu -
ra. În flærile de care spuneam, 1% sau 2% din investifliile în construcflii sînt direcflionate spre culturæ. Aces-
te fonduri sînt investite în comenzi de artæ, care sæ creeze o altæ calitate esteticæ clædirilor, dar øi sæ ofere
unor artiøti øansa sæ træiascæ decent.

πSe discutæ destul de mult în ultima vreme despre aceste probleme în rîndul operatorilor culturali din Româ-
nia, care încearcæ sæ punæ presiune pe schimbarea legislafliei.

∫Uniunile de creatori organizate în Alianfla Naflionalæ a Uniunilor de Creatori au inifliat mai multe intervenflii
pentru atragerea de fonduri pentru culturæ. S-a reuøit cu timbrul cultural øi cu finanflarea unor reviste cul-
turale de interes naflional. Sînt bine-venite toate intervenfliile operatorilor independenfli pentru îmbunætæflirea
finanflærii domeniului culturæ. Solidaritatea poate aduce beneficii domeniului, øi acesta este cel mai impor-
tant lucru.
UAP, ca organizaflie de utilitate publicæ, beneficiazæ acum de o finanflare pentru revista Arta øi de timbrul
artelor plastice, din care, conform metodologiei, putem finanfla proiecte culturale øi acorda ajutoare socia-
le. De curînd s-a inifliat un proiect de lege care sæ desfiinfleze acest timbru cultural. Dacæ ar reuøi o astfel
de inifliativæ, færæ sæ se punæ ceva în loc, ar fi un adeværat dezastru pentru noi. Eu nu flin neapærat sæ exis-
te formula asta a timbrului cultural, dar sæ se gæseascæ un mecanism prin care sæ se aducæ bani în culturæ.
Ministerul Culturii nu are bani pentru cultura vie, bugetul este foarte mic, øi atunci trebuie gæsite alte for-
mule. Varianta aceasta a timbrului evitæ presiunea asupra bugetului statului, banii provin din vînzærile efec-
tuate de operatorii comerciali øi trebuie redirecflionfli spre culturæ. Ceea ce este minunat.
Sursa principalæ de venit a Uniunii o constituie cotizafliile, pe care mulfli artiøti nu le plætesc pentru cæ nu
au de unde. Din aceste cotizaflii plætim toate cheltuielile de funcflionare a organizafliei, însemnînd perso-
nal, chirii la galeriile de artæ øi ateliere, impozite etc. Toate acestea înseamnæ costuri. Ce face artistul? Pre-
siunea este la fel de mare øi pentru artist. El îøi plæteøte locul de muncæ, adicæ atelierul, dacæ îl are, plæteøte
chirie, utilitæfli, plæteøte producflia operei de artæ, materialele care sînt foarte scumpe, plæteøte sæ expunæ,
plæteøte pentru promovare, materiale publicitare etc., în contextul în care o galerie de artæ nu are taxæ la
intrare, are uøa larg deschisæ pentru cetæflean. Uniunea øi-a asumat dintotdeauna øi funcflia educaflionalæ,
formativæ øi patrimonialæ, de a crea patrimoniu cultural contemporan. Dar vezi cæ nimeni nu are nevoie
de chestia asta, nimeni nu apreciazæ acest efort. Atunci te întrebi de ce acest domeniu trebuie sæ funcflio-
neze doar pe generozitatea artistului sau pe dorinfla lui de a se promova. Artistul produce în orice condiflii
øi creeazæ o producflie ce ræmîne pe stoc. Nimeni nu are nevoie de aceastæ producflie. Ea ar trebui sæ ajungæ
în colecflii, muzee, instituflii sau colecflii private. Nu existæ la ora asta un program de achiziflii pentru arta con-
temporanæ, muzeele noastre nu încorporeazæ activitatea ultimilor 20–30 de ani, ca øi cum nu s-ar fi întîm-
plat nimic, ca øi cum ar fi un gol în producflia de artæ contemporanæ. 

πIar timbrul ar stimula cumva umplerea acestui gol?
∫Timbrul poate stimula producflia de artæ, poate ajuta artiøtii sæ creeze, sæ expunæ, sæ-øi promoveze opera.

Nu se pot face achiziflii din aceøti bani, nu se pot plæti salarii, dar se pot acorda ajutoare sociale. Øi cred cæ
nu e puflin lucru. Din cotizaflii plætim toate cheltuielile administrative, uneori plætim øi atelierele în locul artiøti-
lor. Atelierele au niøte costuri, artiøtii nu le pot acoperi, contractele atelierelor cu primæria sînt semnate de
Uniune, iar nota de platæ vine la noi. Artiøtii nu plætesc la timp, vin penalitæfli, se mæresc sumele de platæ,
iar Uniunea este obligatæ sæ aibæ un fond care sæ acopere aceste costuri, altfel le putem pierde. Pentru pro-
iecte culturale nu ræmîne niciun leu. Toate galeriile noastre, care ar trebui sæ funcflioneze dupæ un program
curatorial profesionist, au nevoie de bani pentru curatoriat øi alte costuri de producflie, amenajæri øi pro-
movare.

π Artiøtii sæ nu mai plæteascæ taxæ, în schimb sæ primeascæ onorarii…

∫ Desigur, efortul lor ar trebui ræsplætit. Dar un eveniment expoziflional ar trebui însoflit øi de un catalog, poate
ar trebui sæ dai niøte premii. Banii necesari nu pot fi acoperifli decît din acest timbru cultural. Dacæ se va
abroga Legea timbrului, Uniunea nu mai poate sæ facæ proiecte culturale sau sæ ofere ajutoare sociale. Øtifli
cæ avem nenumærafli artiøti în dificultæfli majore? Artiøti în cærucior, care nu se pot deplasa, care nu au cum
sæ se întreflinæ de pe o zi pe alta. Uniunea încearcæ sæ acopere aceste nevoi din puflinii bani care se colec-
teazæ din timbru. Pînæ la urmæ, dacæ statul nu se implicæ într-o formæ sau alta în procesul de promovare
øi de stimulare a culturii contemporane, s-a terminat.

πRevenind puflin, afli putea face o comparaflie similaræ cu cea a artiøtilor, înainte øi dupæ 1989, pentru situaflia
criticilor? Cum erau plætifli, din ce fonduri øi care era statutul lor prin regulament? Apoi, dacæ putem preciza,
care este mai exact natura timbrului artelor plastice? Cine îl plæteøte, mai exact? Evident, editorii de carte –
cei care au pornit întreaga discuflie legatæ de timbrul cultural – au transferat responsabilitatea la cititor. Ceea
ce este fals, fiindcæ se plæteøte din profit. Pe acelaøi principiu, ar trebui eliminate øi libræriile, care adaugæ un pro-
centaj de 60% peste costurile de producflie. Cum se vede asta în artæ? Al cui este timbrul, la origine, de la cine
pleacæ? O altæ întrebare ar fi dacæ uniunea are protocoale de cooperare cu alte instituflii omoloage din lume.

∫Situaflia criticilor de artæ. Puflini cîfli erau, pentru cæ øcoala primea maximum øapte locuri pe an, criticii absol-
venfli de învæflæmînt superior de artæ aveau øanse mai mari sæ profeseze decît acum. Mulfli deveneau muzeo-
grafi, erau locuri în muzee, chiar la secflii de artæ contemporanæ. Unii fæceau ziaristicæ. Toate ziarele, atîtea
cîte erau, aveau rubrici culturale, inclusiv rubricæ de arte vizuale, øi apæreau zilnic sau sæptæmînal. Revista
Arta avea o apariflie lunaræ øi nu era singura platformæ culturalæ. Cred cæ putea oricum sæ absoarbæ capa-
citæflile de producflie ale criticilor la ora aia. În toate judeflele existau reviste culturale, unele mai existæ øi acum,
dar apar o datæ pe an, fiindcæ nu mai existæ subvenflii. Pînæ la urmæ, cetæfleanul era informat cu ce se întîmplæ,
toate manifestærile erau reflectate øi în presæ. Criticii, pînæ la urmæ, aveau unde sæ se exprime. Ei erau anga-
jafli ai revistelor. Scînteia tineretului avea angajat pe arte vizuale, România liberæ la fel, Scînteia etc. Revista
Arta era destul de bine organizatæ, implica un numær mare de critici credibili, iar dacæ ne uitæm pe istori-
cul revistei, în afaræ de primele pagini care erau întotdeauna dedicate propagandei, revista avea un confli -
nut serios. Erau articole serioase, bine scrise, erau promovafli artiøtii valoroøi din epocæ. Nu discutæm acum
despre starea aberantæ a culturii în genere, cæ n-am avut contact cu lumea, n-am putut dialoga cu artiøtii
din exterior, cæ nu øtiam în ce secol ne aflæm øi cum sæ ne poziflionæm în contemporaneitate, erau multe
drame, dar criticii de artæ îøi puteau exercita profesia.
Efortul de acum al Uniunii de a reedita revista Arta în cele douæ formate, tipærit øi online, redæ criticilor øansa
sæ-øi exercite profesia. Sînt douæ platforme de dialog cultural care au atras deja un numær semnificativ de
critici, foarte mulfli tineri, øi cu siguranflæ domeniul se va dezvolta mult mai mult.

πCum funcfliona sistemul de comenzi? Cine îøi lua maøinæ?
∫Încæ un lucru semnificativ aø puncta, exista Editura Meridiane, care tipærea cu regularitate cærfli de artæ. Era

o edituræ de stat dedicatæ spafliului artelor vizuale, artæ modernæ, artæ veche, esteticæ, criticæ, monografii,
eseuri etc.
Acum noi ne-am propus sæ dezvoltæm în jurul revistei Arta o edituræ care sæ preia ceva din programul Edi-
turii Meridiane. Sper sæ øi reuøim. Ar livra cercetætorilor un important conflinut de documente, asa cum
revista Arta istoricæ serveøte øi acum informaflii utile din epocæ.

πO avem øi-acum în bibliografie…
∫Mai exista Secolul 20, cu spaflii mari dedicate artei. Eu spun cæ cei care operau pe zona asta de criticæ de

artæ øi de istoria artei îøi gæseau øanse mai multe sæ se exprime. Nu øi liber, dar asta este o altæ temæ, care
ne-a durut foarte tare.

πAltæ zonæ pe care aceøtia o ocupau era cea a comisariatului de expoziflii, ceea ce astæzi numim curatoriat.
∫Da, se organizau multe expoziflii oficiale, naflionale øi chiar internaflionale. Agenda de expoziflii internaflio-

nale româneøti era foarte bogatæ. Sigur cæ se desfæøurau cu predilecflie în perimetrul nostru socialist. Erau
implicafli øi tineri curatori sau comisari cum se chemau la ora aia. Øtiu cæ la un moment dat Adrian Guflæ a
organizat la Belgrad o expoziflie legatæ de desenul în arta româneascæ. Expozifliile erau însoflite de un cata-
log, de un concept curatorial, mæ rog, aøa cum se putea la ora aia. Redacflia revistei Arta era activæ. Criti-
cii de acolo aveau obiceiul sæ intre prin ateliere. Mihai Driøcu, de exemplu, fæcea zi de zi turul atelierelor
din Bucureøti, stætea de vorbæ cu artiøtii, îi provoca, încerca sæ înfleleagæ care este traseul pînæ la finalizarea
unei lucræri de artæ, erau mai înæuntrul fenomenului. Bun, altæ epocæ, mai mult timp, alte vremuri, el avea
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un job, era redactor la revista Arta, cerceta, descoperea artiøti, oameni, preocupæri, încerca sæ-i promo-
veze, scria øi o fæcea foarte bine, nu øtiu dacæ a fæcut vreun compromis, eu nu flin minte sæ fi fæcut vreun
gest de curtoazie pentru propagandæ, pentru sistem. Au fost øi oameni care øi-au pæstrat verticalitatea.
A doua temæ: natura timbrului cultural. Am spus cæ acest timbru este folosit dupæ o metodologie care a
fost publicatæ odatæ cu legea. Destinaflia lui este numai pentru proiecte culturale øi pentru ajutoare socia-
le. Nu poate fi folosit în alte scopuri, cum ar fi utilitæfli sau salarii. Pe zona noastræ, timbrul cultural se obfline
de la agenflii comerciali. Agenflii comerciali, în momentul în care vînd o lucrare de artæ, trebuie sæ vireze
în maximum 30 de zile 0,5% Uniunii. Nu intræ în buzunarul comerciantului, ci se întorc spre culturæ. Øtifli
foarte bine ce înseamnæ un proiect cultural, de la producflie, curatoriat øi pînæ la promovarea proiectului.
Acestea sînt cheltuieli pe care nu are cine sæ le acopere. Niciun critic de artæ nu poate sæ scrie gratuit, niciun
curator nu poate sæ imagineze un proiect cultural, care înseamnæ investiflie de competenfle, energie, timp,
færæ a fi remunerat. 

πCei care trebuie sæ plæteascæ acest timbru sînt casele de licitaflii øi galeriile comerciale. Unele dintre obiecfliile aces-
tor galerii se referæ la faptul cæ nu existæ legæturæ între artiøtii pe care ei îi reprezintæ øi Uniune. Are UAP capa-
citatea de a deveni mai inclusivæ? Iar operatorii comerciali sæ se simtæ mai motivafli sæ contribuie la acest proces?

∫Cred cæ aici e o falsæ problemæ. Majoritatea artiøtilor activi pe scena de artæ contemporanæ româneascæ
sînt øi membri ai Uniunii. Sînt desigur øi artiøti independenfli, care ar putea opta pentru dirijarea timbrului
spre alte organizaflii de utilitate publicæ pe domeniul artelor vizuale. Din ce cunosc eu, nu existæ încæ o ast-
fel de organizaflie care sæ întruneascæ condifliile impuse de lege. Dar poate sæ aparæ. UAP susfline din aceøti
bani nu doar membrii Uniunii. A finanflat øi continuæ sæ finanfleze proiecte culturale produse øi de operatori
culturali independenfli. Dar noi îi încurajæm pe tofli artiøtii buni, absolvenfli ai øcolilor de artæ, sæ intre în Uni-
une pentru a consolida prestigiul organizafliei, dar øi pentru a beneficia de aceste finanflæri. Unii nu-øi doresc
asta din diverse motive, unii poate cæ au prins culoare internaflionalæ øi poate cæ opereazæ în alt spafliu, cu
altæ eficienflæ, øi-atunci nu mai este relevantæ pentru ei Uniunea. Totuøi UAP este organizaflia care poate
oferi la ora asta un atelier, un spafliu de expoziflie, un ajutor social, niøte bani pentru proiecte, publicitate
prin revista Arta, ediflia tipæritæ øi ediflia online. În fiecare an intræ în organizaflie cîteva sute de tineri artiøti.
Eu nu cred cæ existæ operatori comerciali care lucreazæ numai cu nemembri în Uniune. Totuøi tinerii vin spre
Uniune øi solicitæ ajutorul acesteia. Avem cîteva spaflii pe care le finanflæm pentru tineri, øi nu tofli sînt membri
ai Uniunii. Este vorba de cei care activeazæ în Atelier 35, expun la Multimedia Center, la Combinatul Fon-
dului Plastic, în  cele douæ spaflii, Tipografia øi Art Halle. Finalizæm acum încæ douæ spaflii pentru tineri. Este
vorba de Suborizont øi de spafliul de la galeria Galla, subsol. Noi nu ne-am opus niciodatæ colaborærilor
cu organizafliile independente, ba chiar am sprijinit organizaflii independente, pe care le-am susflinut sæ-øi
deruleze programele în galeriile noastre. La Centrul Artelor Vizuale a funcflionat pepluspatru, a funcflionat
øi Electroputere Craiova sau Nucleu. Uniunea Artiøtilor Plastici, prin istoria ei de aproape o sutæ de ani, a
reuøit sæ fie pe lista organizafliilor de utilitate publicæ. Dacæ alte organizaflii îøi vor crea acest statut, se pot
distribui banii din timbru øi altor organizaflii. De exemplu, în muzicæ sînt vreo opt operatori culturali care
îøi împart acest timbru. Cel care produce un concert poate sæ opteze pentru unul dintre cei opt. Noi nu
vrem sæ deflinem monopolul asupra acestui timbru. Dar trebuie sæ ne uitæm øi în partea cealaltæ, au apærut
o mulflime de operatori culturali independenfli care øtiu sæ scrie bine proiecte, dar care nu cunosc dome-
niul artelor vizuale øi produsul finalul este un fiasco. Dacæ banii din timbrul cultural ar intra, ar fi suficienfli
sæ putem face în continuare concursuri de proiecte la care sæ participe øi operatorii culturali independenfli.
Aceøti bani gestionafli de Uniunea Artiøtilor Plastici din România sînt pentru domeniul artelor vizuale.
În afaræ de proiecte culturale, Uniunea are intenflia sæ dezvolte în jurul revistei Arta o edituræ, care ar tre-
bui sæ publice texte critice, studii, monografii, cataloage de expoziflie care sæ documenteze aceastæ
perioadæ. Revista Arta a beneficiat de finanflare din timbrul artelor plastice øi nu reflectæ doar activitatea artis-
ticæ a membrilor Uniunii. O mare parte a colaboratorilor revistei provin din mediul independent. 

πAltæ întrebare era dacæ existæ cooperare între structuri similare cu Uniunea din alte zone geografice ale lumii.
∫Avem schimburi culturale cu asociaflii similare din Republica Moldova, Bulgaria, Coreea de Sud, Ungaria,

Republica Cehæ, Slovacia, Croaflia, Serbia etc. Din pæcate, nu avem un sprijin financiar suficient ca sæ putem
dezvolta relaflii internaflionale importante.
Existæ de asemenea colaboræri cu ECA – Consiliul European al Artiøtilor – øi cu IAA/AIAP – Asociaflia Inter-
naflionalæ a Artiøtilor, partener oficial al UNESCO, la care cotizæm øi în care sîntem activi, am avut chiar repre-

zentanfli în boardul ECA. Aceste organizaflii încearcæ sæ creeze un cadru legislativ la nivel european, care
înseamnæ libera circulaflie a operelor de artæ øi a artiøtilor contemporani, chiar un paøaport al artistului care
sæ fie folosit nu numai în spafliul european, ci øi în relafliile cu toatæ lumea. Aici se discutæ probleme de legis -
laflie, de fiscalitate, de statut social al artistului. Multe dintre discufliile de aici au fost transferate Parlamen-
tului European, care ar trebui la un moment dat sæ legifereze cîteva dintre temele propuse. Dacæ acolo
s-ar clarifica problemele legate de un statut al artistului øi normele ar fi impuse în toate flærile Uniunii Euro-
pene, eu cred cæ am avea de cîøtigat. Oricum, pot sæ spun cæ statutul istoric al UAP a fost discutat cu inte-
res øi apreciat pentru eficienfla lui capitalistæ implementatæ într-un sistem comunist.

πNu cæ ar exista un aspect intrinsec pozitiv în a fi capitalist, nu?
∫Nu, dar este chiar o acuzæ aberantæ. Se presupune cæ UAP este o relicvæ comunistæ. Desigur, cultura epo-

cii avea øi o dimensiune propagandistæ, iar unii artiøti s-au aliniat. Dar organizaflia a funcflionat ca o instituflie
capitalistæ. Dacæ singurul element de apropiere de sistemul comunist era cel propagandistic, de ce sæ nu-l
folosim øi acum pentru propagandæ liberalæ sau pentru propagandæ democratæ?

πÎn povestea cu ideologia trebuie adusæ în completare øi perioada 1939–1945, cînd artiøtii fæceau propagandæ
carlistæ, dupæ aceea legionaræ. A existat o continuitate. Nu acesta era punctul slab. Înainte de a adresa o
altæ întrebare, aø vrea sæ sintetizez puflin ce-am vorbit pînæ acum. Din ce spunefli dumneavoastræ, Uniunea,
dacæ nu o are deja, îøi asumæ ca scop mæcar o politicæ destul de aplicat asistenflialæ asupra evolufliei artei.
Întrebarea ce decurge de-aici este cum se pot implica artiøtii contemporani, fie ei øi nemembri în UAP, în con-
struirea politicii UAP sau a unui front comun politic.

∫Politica Uniunii ar trebui sæ fie una legatæ de performanfla culturalæ. Recunoaøterea øi respectul pentru sta-
tutul social al artistului ar fi o altæ temæ majoræ. Øi pentru toate astea este nevoie de solidaritate de breaslæ.
Nu conteazæ cui aparflii, ci cît faci pentru acest domeniu. Uniunea încurajeazæ colaborærile cu celelalte orga-
nizaflii independente, derulînd deja astfel de cooperæri. Prin contribuflia la producerea revistei Arta, tipæritæ
øi online, øi implicarea curatorilor independenfli în organizarea unor expoziflii în galeriile Uniunii se poate
consolida un dialog cu siguranflæ benefic pentru domeniul artelor vizuale. 

π Noi ne refeream mai degrabæ la aspectul acesta care fline de statutul artistului, mai puflin de conflinutul a
ceea ce face el. În ce fel øi dacæ putem gæsi platforme comune, pe care sæ ne întîlnim cei care nu sîntem în
Uniune cu Uniunea, în sensul în care avem un interes comun øi luptæm pentru o cauzæ comunæ, dar existæ
tot felul de confuzii, neînflelegeri øi prejudecæfli, de o parte øi de alta…

∫O astfel de platformæ comunæ ar putea sæ fie intensificarea dialogului cu autoritæflile, atît administrative, cît
øi legislative. O platformæ care sæ punæ presiune pe autoritæfli. Cînd am prezentat Uniunea noastræ la un
congres al artiøtilor europeni ce s-a flinut la Paris, la Centrul Pompidou, ea a fost uøor invidiatæ de alte orga-
nizaflii europene, pentru cæ este o structuræ mare, care poate sæ facæ presiune asupra autoritæflilor øi sæ soli-
cite rezolvarea unor probleme ale artiøtilor. Cred cæ împreunæ cu artiøtii independenfli am putea intensifica
eforturile de a convinge autoritæflile cæ este nevoie de o infuzie mai mare de bani în culturæ, cæ trebuie crea-
te øi alte organisme prin care putem consolida domeniul nostru. Un fond naflional pentru artæ contem-
poranæ este imperativ. La nivel legislativ putem identifica øi alte forme de recunoaøtere a statutului artistului
øi de susflinere a actului de creaflie. Noi, pînæ la urmæ, luptæm pentru domeniul acesta; dacæ acest dome-
niu primeøte ajutoare øi pentru partea independentæ, este absolut minunat. Spre exemplu, am obflinut Legea
finanflærii revistelor culturale. Asta a fost o muncæ de vreo trei ani de zile, e un procedeu destul de com-
plicat, care trece prin toate nivelurile Parlamentului. Cum instabilitatea politicæ la noi este mare, riøti ca o
ast fel de lege sæ fie blocatæ odatæ cu schimbarea la nivel politic. Se schimbæ partidul, se schimbæ intenfliile,
se schimbæ ideologiile øi te trezeøti cæ nu mai ai susflinere. Este frustrant sæ constafli dacæ ai reuøit sæ obflii
un lucru cæ vine cineva din afaræ øi revendicæ ceva pentru care nu a fæcut nimic. Pæi cine te-a oprit sæ fii øi
tu acolo de la început? Sæ lupfli pentru aceeaøi cauzæ, sæ te solidarizezi cu cei care au fæcut efortul acesta,
au pierdut timp, nervi øi energie?! La noi, de obicei, aøa se întîmplæ. Cînd obfline cineva un avantaj, îl reven-
dicæ tofli. Trebuie sæ existe solidaritate øi în efortul de dobîndire a acelui avantaj. De aceea, eu cred cæ este
important un dialog între organizafliile interesate sæ ajute domeniul artelor vizuale. Cred cæ domeniul arte-
lor vizuale este cel mai neglijat domeniu din sfera culturii.
Nu existæ departament de arte vizuale în cadrul Ministerului Culturii, nu existæ bani pentru arta vie. Cele-
lalte domenii din sfera culturii au instituflii de interes public, øi astfel beneficiazæ de bugetul statului. Teatre,
sæli de concerte, cinema, dans ø.a.m.d.. Sigur, øi noi avem Muzeul Naflional de Artæ Contemporanæ, dar
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care beneficiazæ de un buget mult prea mic, n-are un fond de achiziflii care sæ-i îmbogæfleascæ patrimoniul.
Nu are o colecflie semnificativæ de artæ contemporanæ, de aceea el trebuie sæ facæ expoziflii temporare øi
cu bani puflini. Domeniul nostru este cel mai subfinanflat. Noi am încercat de cîfliva ani sæ avem pe agendæ
cel puflin încæ trei teme, pe lîngæ cele pe care am reuøit sæ le promovæm. Una este legatæ de statutul artis-
tului, dar nu am gæsit pînæ acum susflinere din interiorul Parlamentului, fiindcæ inifliativa trebuie sæ vinæ din
interior. Alta ar fi crearea unui Fond Naflional de Artæ Contemporanæ. Sîntem creatori de patrimoniu cul-
tural contemporan, care nu se regæseøte nicæieri. Am tot dat exemple din astea, uite, Øcoala de la Cluj a
început sæ aibæ cotæ internaflionalæ, statul român nu o sæ-øi mai permitæ achiziflionarea acestor artiøti, fiindcæ
nu o sæ aibæ bani. Dacæ vrem sæ cumpæræm acum un Brâncuøi, trebuie sæ dæm cel puflin 20 de milioane
de euro. De aceea el trebuia cumpærat la timp. A treia inifliativæ ar fi legatæ de o bienalæ internaflionalæ în
România. Am dat exemplul Festivalului Enescu, care pune România pe harta lumii, într-un context inter-
naflional favorabil. Acelaøi lucru s-ar putea întîmpla cu o bienalæ internaflionalæ de arte vizuale. Astfel putem
atrage atenflia asupra scenei vizualului românesc. Prin aceste ultime douæ proiecte am putea consolida un
patrimoniu cultural contemporan.

πDa, bine, bienale am tot avut. Prioritare par a fi, mai degrabæ decît reprezentarea artiøtilor, producflia øi susfline-
rea lor în primul rînd dincolo de nivelul de subzistenflæ. Ca sæ avem ce prezenta în bienalæ, trebuie ca artiøtii
sæ lucreze mai întîi; or, cum spuneafli, nu mai sînt ateliere, bani de producflie…

∫Acestea sînt în continuare pe agenda noastræ, dialogul cu autoritæflile locale, nu numai din Bucureøti, ci øi
din celelalte centre din flaræ. Se întîmplæ lucruri grave nu numai în Bucureøti. Øi în flaræ, filialele noastre îøi
pierd galeriile, atelierele... Cred cæ aici am putea iniflia un proiect la nivel naflional de trecere în patrimo-
niul Uniunii a obiectivelor utilizate în acest moment de artiøti, øi mæ refer aici la ateliere, galerii øi sedii ale
filialelor, pentru a se stopa mæcar pierderile. 

πAsta era o altæ întrebare. Ce se întîmplæ cu artiøtii din flaræ? Uniunea era un caz special øi prin faptul cæ avea
aceastæ acoperire naflionalæ øi cæ în toate oraøele exista o galerie, tofli artiøtii din provincie aveau de lucru, puteau
øi sæ lucreze, øi sæ expunæ. Acum ce se mai întîmplæ? Dacæ træieøti la Focøani, de exemplu…

∫La Focøani existæ o filialæ øi o galerie de artæ foarte activæ. Chiar se fac proiecte interesante acolo, unele naflio-
nale øi chiar internaflionale. Dacæ nu ar fi Uniunea Artiøtilor Plastici implicatæ acolo, la Focøani n-ar exista
nicio activitate în domeniul artelor vizuale. Øi cred cæ ar fi un lucru trist. Avem filiale în toate oraøele mari
din flaræ, unele destul de active. Cred cæ este vital sæ existe astfel de formafliuni, pentru ca cetæfleanul sæ nu
fie privat de un domeniu care contribuie la profilul lui cultural.
Sæ nu uitæm nici de taberele de creaflie. Cele de sculpturæ, de exemplu, care în acel context dædeau pri-
lejul unor întîlniri ale artiøtilor din diverse generaflii. Pentru un sculptor tînær absolvent era ocazia sæ se con-
frunte cu monumentalul, piatra, lemnul sau altæ materie. Tabæra era un fel de prelungire a øcolii. 
Mai erau apoi casele de creaflie. Ele funcflionau pe sistemul de rezidenfle. Aveam patru vile numai la Sina-
ia, fiecare cu nu øtiu cîte camere. Acum nu mai existæ, toate s-au pierdut prin retrocedare. Acest patrimo-
niu a început sæ disparæ øi nu s-a pus nimic în loc, cale de zeci de ani. Øi nici nu se întrevede cæ s-ar putea
întîmpla altceva. 

πCare mai este situaflia Combinatului Fondului Plastic?
∫Dupæ ’90, CFP-ul, ca toatæ industria româneascæ, a început sæ intre într-o cædere liberæ. Asta pentru cæ nu

era pregætit pentru o competiflie. Utilajele nu mai erau performante, era nevoie de retehnologizare. Piafla
a fost invadatæ de produse europene øi treptat au început sæ se închidæ secfliile de producflie. Combinatul
a fost o fabricæ unicæ în România, distribuitor unic pentru necesarul artiøtilor. Se fæceau pînze, øasiuri, erau
acolo o tîmplærie, o tipografie, un atelier de ceramicæ øi sticlæ, artiøtii îøi fæceau lucrærile acolo, apoi le dis-
tribuiau prin magazinele Fondului Plastic. Exista refleaua de magazine a Fondului Plastic, care punea pe piaflæ
opere de artæ, unicate sau în serie, pe toate domeniile. Apoi mai erau turnætoria øi fabrica de culori, apre-
ciate în epocæ. 

πE celebru exemplul Olandei, care importa în anii ’80 materiale plastice de la Combinatul din România…
∫Øi acum sînt competitive culorile pe care le facem noi, sigur, folosind tehnologii depæøite, care nu mai au

aceeaøi eficienflæ.
Pentru cæ nu avem nicio øansæ sæ mai reabilitæm fabrica, de cîfliva ani încercæm sæ ne gîndim la o reconver-
sie a spafliului industrial într-un spafliu cultural. Sæ facem acolo un centru internaflional de artæ. Am avut mai
multe tentative. Sigur cæ ne-am documentat în Europa, sæ vedem cum funcflioneazæ aceste centre, cu ce

bani au fost fæcute, ce regim au. Iniflial am vrut sæ-l transformæm într-un muzeu de artæ contemporanæ, pro-
punîndu-l celor de la Guggenheim, care aveau de gînd sæ construiascæ la Bucureøti un astfel de muzeu.
Dupæ o corespondenflæ de un an, am ajuns la concluzia cæ nu e posibil. Acum, dupæ mai multe tatonæri,
am realizat cæ varianta fondurilor europene ar putea fi salvarea. Am solicitat øi un parteneriat cu Primæria
capitalei, dar încæ nu s-a concretizat nimic. Am documentat totuøi mai în detaliu oferta reconversiei, ajun-
gînd la concluzia cæ avem nevoie de un muzeu de artæ contemporanæ, care ar putea sæ expunæ un fond
de lucræri luate în custodie de la familiile artiøtilor decedafli øi care n-au condiflii de depozitare. Ele ar putea
sæ constituie, cel puflin temporar, un fond de artæ contemporanæ la care publicul sæ aibæ acces. Sæ fie un
fel de depozit deschis, vizitabil, de artæ contemporanæ. Am dori, de asemenea, spaflii de rezidenflæ pen-
tru artiøti øi acces de lucru pe domeniile în care s-a consacrat combinatul, adicæ ateliere de ceramicæ, de
sticlæ, turnætorie, ateliere de gravuræ în metal, xilogravuræ, litografie etc. Artiøtii ar putea sæ stea în rezidenflæ,
sæ lucreze în ateliere, sæ  expunæ în galeriile de artæ ce ar urma sæ fie construite acolo. De asemenea, ne
doream un spafliu polivalent, în care sæ fie atrase øi celelalte domenii incidente cu artele vizuale, zona de
DJ øi VJ, performance, film de artæ, film experimental, spaflii de spectacole, festivaluri. În plus aveam în vede-
re prezenfla unor spaflii comeciale, galerii comerciale, librærie, chiar øi restaurante, cafenele. De aseme-
nea, am fi dorit sæ extindem zona de ateliere de creaflie, pentru a constitui o comunitate mai puternicæ
de artiøti în incinta centrului. 

πPoate n-ar trebui sæ vorbifli aøa, la trecut…
∫Din pæcate, de cîfliva ani n-am gæsit înflelegere øi sprijin din partea unor instituflii cu care, de fapt, ar trebui

sæ fim parteneri. 
πEste un proiect deschis, care are øanse sæ fie realizat…
∫Este un proiect deschis, vrem sæ insistæm. Pînæ ce lucrurile vor prinde contur øi vom gæsi banii necesari unei

intervenflii majore, vrem sæ extindem acolo, în regie proprie, zona de ateliere øi de galerii de artæ. Chiar
dacæ nu vor fi condiflii ideale de lucru øi nici de expunere, este un prim pas care poate atrage atenflia asu-
pra imensului potenflial cultural al locului.
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Aderarea Uniunii Artiøtilor Plastici la organisme internaflionale
Studiu de caz: Asociaflia Internaflionalæ a Artelor Plastice (AIAP)

Magda Predescu

Devenind, dupæ al Doilea Ræzboi Mondial, satelit moscovit, România a început sæ funcflioneze într-o logicæ
binaræ de tip bun (Uniunea Sovieticæ, „lagærul pæcii“) vs. ræu (Occidentul, „lagærul ræzboiului“). Frontierele
identitare erau foarte bine definite. Destalinizarea care a început în 1953, deopotrivæ în URSS øi în flærile
din blocul comunist, a permis apariflia unor configuraflii spafliale mai tolerante la diversitate, locuri hibride
în care dialogul a devenit posibil, dincolo de antagonismele ideologice ale Ræzboiului Rece. Deschiderea
canalelor de comunicare culturalæ în timpul primului „dezghefl“ (1953–1957) a permis aderarea Uniunii
Artiøtilor Plastici la Asociaflia Internaflionalæ a Artelor Plastice (AIAP), structuræ a UNESCO creatæ în 1954.1

Asociaflia reunea artiøti din ramurile picturæ, sculpturæ øi gravuræ, promova organizarea de expoziflii interna -
flionale, constituirea de arhive de artæ contemporanæ øi alte schimburi culturale. La întîlnirile AIAP se discu -
tau probleme legate de statutul artei øi al artistului, de formare (activitatea øcolilor de artæ), problema atelierelor,
a drepturilor de autor, abolirea piedicilor vamale, posibilitæfli de burse. 
Constituirea Comitetului Român AIAP a fost o inifliativæ a Uniunii øi a Ministerului de Externe, care dorea
afilierea la UNESCO prin diverse organizaflii. Ion Receanu (directorul UAP) a prezentat problema în cadrul
Biroului executiv în øedinfla din 28 iunie 1956. Biroul a numit o comisie restrînsæ (Maxy, Dorio Lazær, Eugen
Schileru, Ion Receanu) care sæ analizeze øi sæ pregæteascæ materialul în legæturæ cu aderarea.2 În øedinfla
Biroului executiv din 18 iulie 1956, Receanu dæ citire scrisorii Asociafliei UNESCO referitoare la aderarea
UAP. Biroul este de acord øi hotæræøte ca materialul documentar trimis de AIAP3 sæ fie tradus øi trimis mem-
brilor Biroului executiv al UAP4 pentru analizæ. Acesta urma sæ se întruneascæ în plen în 25 septembrie 1956
pentru constituirea Comitetului Naflional AIAP. Øedinfla a avut loc în 24 septembrie, iar Biroul executiv al
UAP a hotærît constituirea unei comisii de inifliativæ5, care a organizat øedinfla de înfiinflare a Comitetului în
data de 1 octombrie 1956, în sala de festivitæfli a Uniunii. Cu aceastæ ocazie, artiøtii prezenfli øi-au expri-
mat nelæmuririle øi au pus o serie de întrebæri incomode. Redæm o parte dintre acestea, pentru cæ ni se
par relevante pentru contextul în care se afla Uniunea în 1956. Receanu: „Domnul Vlasiu întreabæ la punc-
tul 1 dacæ acest Comitet Naflional are un caracter particular? – Da, Asociaflia Internaflionalæ de Arte Plas-
tice este o asociaflie neguvernamentalæ øi Comitetele naflionale sînt comitete neguvernamentale, adicæ în
afara autoritæflii de stat. Legæturæ cu statul o face prin Comisia Naflionalæ UNESCO, care este o comisie
de stat unde sînt numifli [sic!] de guvern o serie de personalitæfli [indescifrabil] din flaræ. Noi avem în aceastæ
comisie internaflionalæ pe domnul Boris Caragea, care este membru în aceastæ comisie øi reprezintæ punc-
tul de vedere al guvernului. Comitetul Naflional nu reprezintæ guvernul, ci masa artiøtilor plastici. Cînd acest
Comitet naflional crede cæ anumite drepturi ale unor artiøti ar fi lezate el poate interveni direct la Comi-
sia naflionalæ UNESCO sau la Asociaflia Internaflionalæ UNESCO prin care sæ arate cæ o serie de acfliuni
sînt sau nu sînt în conformitate cu acestea. Deci este o acfliune neguvernamentalæ, o Asociaflie particularæ
[!] care este un element de reprezentare a întregii mase de artiøti plastici. – A doua întrebare în legæturæ
cu statutul Asociafliei. Din cele citite în material afli væzut cæ reprezentantul Iugoslaviei, pictorul Czelepo-
novick spunea: «Crede cæ ar fi bine ca statutele Uniunii Artiøtilor Plastici din Iugoslavia sæ constituie øi sta-
tutul Comitetului naflional iugoslav». Din discufliile avute în timpul øedinflelor øi-au dat seama cæ nu se poate
acest lucru. Fiecare Uniune îøi are statutul ei cu obiective precise, cu sprijinirea unui anume sistem de artæ,
în schimb Comitetul Naflional trebuie sæ reprezinte toate tendinflele [!] el fiind dator sæ intervinæ pe lîngæ
Asociaflia internaflionalæ pentru tot felul de necesitæfli. Acest Comitet Naflional trebuie sæ-øi formuleze el sin-
gur un statut care sæ reprezinte necesitæflile artiøtilor plastici din RPR øi cele de legæturæ cu Asociaflia Inter-
naflionalæ de Arte Plastice. – La punctul 3 în privinfla caracterului relafliilor dintre Comitetul Naflional øi UAP.
Comitetul Naflional de Arte Plastice îøi va avea probabil sediul aici, pentru cæ nu are deocamdatæ posibi-
litatea sæ aibæ un alt sediu øi aceasta nu poate decît sæ aducæ avantagii artiøtilor. Astfel, Comitetul Naflional

de Arte Plastice este o asociaflie independentæ de Uniune [!]. Comitetul Naflional de Arte Plastice poate
insista sæ discute cu conducerea Uniunii o serie de probleme pe care el gæseøte cæ Uniunea nu le duce
aøa cum prevæd intenfliile øi scopul Asociafliei Internaflionale de Arte Plastice. Din materialul citit care va tre-
bui cercetat øi adîncit de dumneavoastræ nu cred sæ reiasæ cæ ar existæ vreo relaflie de subordonare øi ierar-
hie între Comitet øi Uniune. Nu existæ niciun fel de legæturæ. Uniunea este o instituflie cu caracter obøtesc,
cu caracter de stat, cu un drum precis stabilit øi Comitetul Naflional de Arte Plastice are mai multe sarcini
pe linie internaflionalæ øi internæ, însæ pe linie de intervenflii, nu de hotærîri. Uniunea Artiøtilor Plastici fiind
un organ de stat intervine øi hotæræøte uneori în anumite probleme, bineînfleles cu ajutorul organelor de
stat. Acestea sînt raporturile de viaflæ între Uniune øi Comitet. Vor mai fi raporturi strînse pînæ cînd acest
Comitet va avea fonduri proprii øi sediu propriu, situaflie din care vor decurge desigur numai avantagii pen-
tru artiøti. – Tot la acest punct: cine garanteazæ libertatea de acfliune a Comitetului Naflional? Libertatea de
acfliune a Comitetului Naflional este garantatæ prin însuøi statutul UNESCO. RPR a aderat la 22 septem-
brie 1956 la statutul UNESCO. Guvernul a însærcinat Comisia Naflionalæ UNESCO sæ se ocupe de aces-
te chestiuni øi în cadrul statutului existæ aceastæ libertate. Aceastæ garanflie este datæ însuøi de stat printr-o
hotærîre a Consiliului de Miniøtri. [...] la punctul 5 în privinfla orientærii realist-socialiste: eu aici nu pot sæ
ræspund decît la ultima parte a întrebærii. Asociaflia Internaflionalæ de Arte Plastice nu include numai artæ for-
malistæ, dupæ cum afli reflinut din materialul pe care l-am citit“. [...] Ressu (care s-a retras foarte repede din
Comitetul AIAP): „Comitetul acesta care urmeazæ sæ ia fiinflæ este în afaræ de orice preferinflæ esteticæ. [!]
Statutul care va fi fæcut de noi va fi altul decît cel al Uniunii“. [...] Receanu: „Mai este o întrebare: dacæ cele-
lalte Uniuni din RPR au aderat la UNESCO? Numai Uniunea Arhitecflilor. Trebuia øi Uniunea Scriitorilor,
dar nu a fæcut-o încæ øi pentru aceasta este criticatæ“. 6

Dupæ cum se poate observa, aderarea la AIAP, o asociaflie internaflionalæ cu caracter privat (cel puflin aøa
este prezentatæ), care riscæ sæ promoveze toate tendinflele estetice, inclusiv arta formalistæ (într-un moment
în care nu se læmurise problema acesteia), este doritæ chiar de statul român. Øi asta în toamna anului 1956,
într-un moment tensionat al blocului comunist. Comitetul Naflional, numit pentru o perioadæ de patru ani,
a fost ales prin vot secret. Preøedinte al Comitetului a devenit Ion Jalea7, iar vicepreøedinfli Alexandru Ciucu -
rencu øi Corneliu Baba. Din Comitetul AIAP mai fæceau parte Øtefan Constatinescu, Dumitru Ghiaflæ, Lucian
Grigorescu, Gheorghe Ivancenco, Aurel Jiquidi, Schweitzer-Cumpænæ, Ion Vlad, Nicolae Dæræscu, Ion
Irimescu, Cornel Medrea, Gy. Szabó Béla, Øtefan Barabas, Dan Hatmanu, Ion Receanu (secretar general).
Pînæ la obflinerea de fonduri proprii, Comitetul Naflional AIAP urma sæ fie finanflat de UAP. Artiøtii din filia-
la Cluj, care ar fi dorit sæ fie invitafli la preliminarii, cer o lærgire a Comitetului. Pentru rezolvarea proble-
mei se decide ca o delegaflie formatæ din Ion Jalea, Øtefan Constatinescu øi Schweitzer-Cumpænæ sæ se
deplaseze la Cluj, Tîrgu-Mureø øi, eventual, oraøul Stalin. Ion Jalea: „Trebuie, dar, sæ ne ducem la cei din
Tran silvania øi sæ-i convingem de buna noastræ credinflæ øi dacæ au în capul lor o cît de micæ suspiciune, sæ
le-o înlæturæm. Este probabil cæ au circulat împotriva noastræ tot felul de zvonuri: cæ sîntem reacflionari, cæ
sîntem o formaflie reacflionaræ etc. Noi le vom aræta ce sîntem øi vom accentua cæ aceia care au votat aci
sînt artiøtii mai proeminenfli, care fæceau saloanele oficiale øi a cæror atitudine faflæ de artiøtii noøtri este cunos-
cutæ de toatæ lumea“.8 În final delegaflia nu mai pleacæ în provincie, Ion Jalea anunflînd cæ procedura de selec-
tare a delegaflilor a fost un act echitabil, ba chiar unul de curtoazie faflæ de clujeni. O altæ problemæ apare
atunci cînd Camil Ressu refuzæ sæ facæ parte din Comitetul AIAP øi îøi anunflæ decizia printr-o scrisoare datatæ
18 octombrie 1956.9 În primele øedinfle se discutæ problema statutului. Gheorghe Ivancenco: „sæ se pre-
cizeze scopurile Comitetului care, în linii mari, ar fi: lupta pentru exprimarea liberæ în ceea ce priveøte con-
cepfliile plastice ale artiøtilor øi lupta pentru îmbunætæflirea întregului ansamblu de raporturi øi de condifliuni
de viaflæ ale artiøtilor plastici, atît pe plan intern – ca de pildæ prin crearea de ateliere etc., cît øi pe plan extern
(schimburi de expoziflii, schimburi de artiøti, înfiinflarea de burse etc)“.10

Simplul fapt cæ anumite elemente din statutul acestei organizaflii contraveneau principiului de bazæ al uni-
unilor de creaflie dintr-un stat comunist (arta ca formæ de ideologie, realismul socialist ca metodæ de creaflie)
a fæcut ca, în perioada imediat urmætoare, de închidere ideologicæ, activitatea Comitetului Naflional AIAP
sæ înghefle. Informafliile reapar în mai 1960, cînd Comitetul Naflional AIAP aderæ, în sfîrøit, la structura inter-
naflionalæ øi devine activ. În acest an are loc la Viena, în perioada septembrie-octombrie, al III-lea Congres
Internaflional al AIAP, România fiind reprezentatæ de Ion Jalea øi Jules Perahim.11 Presa transmite semnale
liniøtitoare în legæturæ cu dezbaterea unor eventuale probleme ideologice: „În acest Congres, ca de altfel

MAGDA PREDESCU lucreazæ în cadrul Departamentului Arhive & memorie digitalæ de la Muzeul Naflional de Artæ Contemporanæ din Bucu-
reøti. Este membræ a AICA International øi doctorandæ a Universitæflii de Arte din Bucureøti.

1. Primii paøi pentru constituirea AIAP s-au fæcut
în 1950 la Florenfla. În 1952, la Veneflia a avut
loc prima Conferinflæ Internaflionalæ a Artelor
øi Literelor. Abia în toamna anului 1954, tot la
Veneflia, a avut loc adunarea de constituire a
AIAP. La înfiinflare existau, deja, 18 co mitete na -
flionale (printre care Polonia øi China). În 1956
AIAP Internaflional avea un preøedin te iugoslav,
iar al doilea Congres al AIAP urma sæ aibæ loc
la Dubrovnik, în 1957. Organizaflia tipærea un
Buletin AIAP

2. Vezi Arhivele Naflionale, Fond UAP, dosarul
27/1956, 2239.

3. Dosarul 60/1954 cuprinde documente refe-
ritoare la înfiinflarea AIAP Internaflional tradu-
se în limba românæ: buletine AIAP, informaflii
referitoare la prima adunare generalæ etc. 

4. Biroul cuprindea un numær de 20 de artiøti. 

5. Comisia era alcætuitæ din Camil Ressu, Iosif
Iser, Cornel Medrea, Ion Jalea, Alexandru
Ciu curencu, Corneliu Baba, Jules Perahim,
Boris Caragea, secretar Ion Receanu. În arhi-
va UAP existæ o adresæ a acestei comisii, pur -
tînd semnæturile lui Ion Jalea øi Ion Receanu,
cætre o listæ de artiøti din Bucureøti (Camil
Ressu, Gheorghe Ivancenco, Gheorghe
Anghel, Marius Bunescu, Boris Caragea,
Gheor ghe Ionescu, Iosif Iser, Eugen Popa,
Catul Bogdan, Henry Catargi, Mac Constati -
nescu, Oscar Han, Milifla Petraøcu, Gheor-
ghe Øaru, Ion Vlasiu, Dumitru Demu, Eugen
Ispir, Samuel Mützner, Constatin Baraschi,
Gheorghe Vînætoru, Jules Perahim, Gheorghe
Labin...) øi din provincie: Cluj (Gábor Mik lóssy,
Gy. Szabó Béla, Romul Ladea, Aurel Ciupe),
Iaøi (Nicolae Popa, Dan Hatmanu), Tîrgu-
Mu reø (Øtefan Barabas), Baia Mare (Vida
Géza), oraøul Stalin (Mattis-Teutsch), Sibiu
(Hans Herman).

6. Dosarul 19/1956 din Fondul UAP confline

transcrierea acestei øedinfle. S-a votat com-
ponenfla Comitetului Naflional, care urma
sæ aibæ 40 de membri.

7. Iniflial Jalea l-a propus pe Ressu pentru
aceastæ funcflie. La votul secret a existat
balotaj între Jalea øi Baba, iar în final Baba
a cerut sæ fie numit Jalea. Acesta a ajuns
preøedinte al AIAP înainte de a fi numit pre -
øedinte al UAP, în urma restructurærii care
va vea loc în ianuarie anul urmætor. Uni-
unea va pætrunde într-o reflea supranaflio-
nalæ, internaflionalæ, transnaflionalæ înainte
de a se reafirma ca edificiu ierarhizat, spri-
jinind o singuræ narafliune ideologicæ. Pro-
cesul de restructurare a UAP începuse încæ
din 1954, se accentuase în 1955, odatæ cu
desfiinflarea comisiilor de îndrumare, øi va
atinge climaxul la începutul anului 1957,
odatæ cu schimbarea conducerii Uniunii.
Transformarea este prezentatæ ca fiind cît
se poate de corectæ politic. Ion Irimescu,
la øedinfla Comitetului pe flaræ din 4 ianua-
rie 1957, în cadrul cæreia a fost aleasæ o
nouæ conducere a UAP: „Aci trebuie sæ
subliniez cæ orientarea întregii noastre arte
plastice este strîns øi indisolubil legatæ de
interesele generale ale statului în construi-
rea socialismului øi ca atare nu poate fi
vor ba decît despre un singur drum în arta
noastræ, acela al realismului socialist. Însæ
acest drum nu poate fi atins decît prin cea
mai desævîrøitæ, cea mai profundæ øi variatæ
formæ de exprimare“ (vezi arhiva UAP,
fondul 2239, dosarul 21/1957).

8. Din Procesul-verbal al øedintei din 23 oc -
tombrie 1956 al Biroului Executiv, în dosa-
rul 19/1956, fila 31. 

9. Dosarul 26/1956, fila 5.

10. Ibid., fila 16.

11. În cadrul congresului s-au discutat proble -
me legate de taxe vamale, educaflie artisti -
cæ, înfiinflarea de burse pentru artiøtii ti neri,
problema atelierelor (Polonia, Ce ho slova -
cia øi România au avut niøte rapoarte inte-
resante, semn cæ statele socialiste acordau
mai multæ importanflæ acestui subiect). A
existat øi o dezbatere legatæ de sinteza ar -
te lor plastice cu arhitectura. Informaflii des-
pre congres apar în Arta plasticæ, nr. 5,
1960 (o micæ prezentare a asocia fliei) øi în
Contemporanul (articolului lui Ion Jalea,
„Congresul al III-lea al AIAP de la Viena.
Schimb util de pæreri“, în numærul din 21
octombrie 1960). 
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„Povestea noastræ poate fi scrisæ de noi, 
dar ceilalfli ræmîn întotdeauna mai mulfli“
Timotei Nædæøan în dialog cu Miklos Onucsan

MIKLOS ONUCSAN s-a næscut în 1952 la Gherla, træieøte øi lucreazæ la Oradea, România. Expoziflii personale recente: Unfinished Measu-
rements, Galeria Plan B Berlin, DE (2011); Markings of the working area, Nicodim Gallery, Los Angeles, USA (2010); What I have to do tomor-
row, I should have done yesterday, Galeria Plan B, Berlin, DE (2009). Expozifliile de grup recente includ: Art has no Alternative, Tranzit, Bratislava,
SK (2015); A Breathcrystal, Project Arts Center, Dublin, IE (2015); Dallas Biennale, multiple venues, Dallas, USA (2014); Allegory of the Cave
Painting, Extra City Kunsthal, Antwerp, BE (2014); Intense Proximity – La Triennale 2012, Palais de Tokyo, Paris, FR (2012); Its moving from I
to It, curator FormContent, Contemporary Art Gallery of the Brukenthal National Museum, Sibiu, RO (2012); Barricade of Dreams, Trafó,
Budapest, HU (2011); Image to be projected until it vanishes, Museion, Bolzano, IT (2011); curated by Rene Block, ENTREPOT, Galerie
Krinzinger, Vienna, A (2011).

πPentru rubrica arhiva din acest numær al revistei noastre pregætim un dosar despre Uniunea Artiøtilor Plastici
din România. De aici nu putea lipsi punctul de vedere al unui artist, al cuiva care sæ fi fost membru al orga-
nizafliei øi înainte, øi dupæ 1989. Vreau sæ spun cæ ne intereseazæ felul în care vede lucrurile un artist de noto-
rietatea ta, de condiflia ta de membru într-o filialæ oarecum marginalæ, øi nu doar în termeni geografici. Pentru
început ar fi bine sæ delimitæm istoria UAP în douæ perioadele distincte: înainte øi dupæ 1989. 

∫Îfli mærturisesc cæ mæ simt pus în situaflia de a relata despre niøte lucruri care, atunci cînd s-au întîmplat, nu
m-am gîndit cæ vor deveni vreodatæ lucruri demne de a fi arhivate sau, mai pretenflios spus, chiar „istorice“.
Niciodatæ nu a fost punctul meu forte capacitatea de a mæ orienta cu precizia datelor în trecut, aøa cæ nu
pot relata cu precizie toate lucrurile care s-au întîmplat. Nu am acces la date precise, am acces la perioa-
de, mai degrabæ, la intervale pe care le pot localiza în mare.

πÎmi permit sæ introduc în dezbatere condiflia ta marginalæ în aceastæ organizaflie. Înfleleg prin asta cæ eu con-
sider cæ ai fost mereu conøtient de aspectul politic al condifliei tale de membru, iar gestionarea acestei situaflii
nu avea cum sæ nu te plaseze într-o zonæ marginalæ. De marginalitate autoimpusæ. De aici implicarea ta øi
raporturile tale cu o instituflie în care te puteai simfli simultan confortabil øi inconfortabil.

∫Nu-mi pot însuøi aceastæ marginalitate nici mæcar retrospectiv. Nu. Eram proaspæt absolvent al Institutu-
lui de Arte Plastice „Ion Andreescu“ din Cluj, acel institut unde am intrat foarte greu. Era o ambiflie øi, de
fapt, singurul bastion de cucerit de un tînær aspirant la un aøa-zis destin artistic. Ca proaspæt absolvent, ajungi
la locul repartifliei guvernamentale (care în cazul meu a fost Oradea), constafli ceea ce, de fapt, chiar øtiai,
øi anume cæ miza e continuarea postuniversitaræ a unui traseu care ducea la intrarea în Uniune, expoziflii
pentru a ajunge sæ intri în Uniune. Era clar cæ Uniunea, intrarea în Uniune din Cenaclul Tineretului – în
care intrai sine qua non ca absolvent – a fost o mizæ, a fost confirmarea faptului cæ exiøti, cæ exiøti øi cores-
punzi unor criterii în multe sensuri valorice, cæ eøti artist øi altele asemenea. La admiterea în Uniune am
ajuns relativ repede. Mai întîi ca membru stagiar, dupæ care urma definitivatul. Rezultatul acestei admiteri
a întîrziat, într-adevær, din motive politice. A trebuit sæ vinæ 1989, cînd, împreunæ cu mulfli alflii, am fost vali-
dafli retroactiv ca membri. Altfel spus, înainte de 1989, eu, practic, nici n-am fost membru al UAP. N-am
corespuns politic, asta se zvonea. Nu am fost membru de partid, dar nici nu mæ osteneam sæ devin cores-
punzætor, nu vedeam nicio legæturæ între îndeletnicirile aøa-zis artistice øi reuøita artisticæ ce ar trebui con-
jugatæ cu o apartenenflæ politicæ care s-o valideze. Aceastæ „marginalitate“ pe care o invoci n-o înfleleg. Nu
doar eu am fost marginal, am fost aøa cu toflii, toatæ generaflia, din toatæ flara, inclusiv Bucureøtiul. Eram chiar
mîndru, de fapt, cæ acceptarea în Uniune era condiflionatæ de partid. Trecusem de comisia de evaluare a
UAP, ca mulfli alflii, øi doar aspectul politic nu corespundea. Probabil cæ pot fi învinovæflit de inconøtienflæ sau
de naivitate, dar dacæ aø fi fost conøtient de o potenflialæ marginalitate probabil cæ nici n-aø fi candidat, øti-
ind cæ sînt øi maghiar, øi nici nu sînt membru de partid. Pur øi simplu n-aø fi candidat dacæ m-aø fi simflit mar-
ginalizat. Eøecul de a nu intra a fost, de fapt, un motiv de mîndrie provocatæ de faptul cæ nu fæceam parte
din sistemul PCR. Aøa cæ nici nu l-am træit ca pe un eøec. Eu nu înfleleg aceastæ „marginalitate autoimpusæ“,
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în toate manifestærile asociafliei, centrul atenfliei s-a concentrat asupra rezolværii problemelor de ordin mate-
rial, evitîndu-se pe cît posibil atingerea tezelor estetice sau de orientare ideologicæ. Aceasta se datoreøte
faptului cæ în flærile capitaliste existæ un numær mare de asociaflii artistice, reprezentante ale diverselor con-
cepflii, stiluri, maniere øi expresii artistice contradictorii. Unificarea revendicærilor comune nu se poate face
decît fæcînd abstracflie de aceste concepflii divergente. În consecinflæ, aceastæ asociaflie, care are drept scop
stabilirea unui contact larg între artiøtii plastici din întreaga lume, evitæ sæ punæ în discuflie orice problemæ
care ar putea constitui un motiv de discordie“.12 Al IV-lea Congres Internaflional al AIAP s-a desfæøurat în
toamna anului 1963 la New York, din delegaflia României fæcînd parte Ion Jalea, Mircea Popescu øi picto-
rul Eugen Popa. În acel moment AIAP avea comitete naflionale în 54 de flæri. S-au discutat probleme lega-
te de arta monumentalæ øi a fost supus spre aprobare un proiect de cartæ menit sæ reglementeze relafliile
dintre pictori, sculptori øi arhitecfli. Congresul a avut ecou în presa din România. Astfel, Mircea Popescu
publicæ articolul „La cel de-al IV-lea Congres al Asociafliei Internaflionale a Artelor Plastice“ în Arta plasticæ,
nr. 10–11, 1963, menflionînd: „au existat, desigur, øi voci ræzlefle, printre artiøtii abstracflioniøti, care au negat
categoric orice ræspundere a artistului faflæ de societate. Tendinfla generalæ a discufliei a ræmas însæ pînæ la
capæt afirmarea acestei ræspunderi a artistului øi arhitectului faflæ de comunitatea în care træieøte, afirmarea
posibilitæflii øi necesitæflii colaborærii dintre ei. La orientarea în acest sens a discufliilor øi-au adus contribuflia
øi delegaflii români I. Jalea øi Mircea Popescu care au vorbit despre realizærile noastre în acest domeniu,
despre concluziile ultimei Consfætuiri a artiøtilor plastici øi arhitecflilor, despre rolul artistic øi civic al ansam-
blurilor monumental-decorative, despre capacitatea artei plastice de a umaniza spafliul arhitectonic, în sfîrøit
despre necesitatea unui schimb mai intens de informaflii, publicaflii, filme consacrate aspectelor multiple ale
acestei probleme“. În 1965, la Londra are loc Conferinfla AIAP pe probleme de învæflæmînt artistic. Din
partea României au participat Ion Jalea øi Eugen Popa.13 La al V-lea Congres al AIAP, care s-a desfæøurat la
Tokio în 1966, au participat Ion Jalea, Ion Irimescu, Corneliu Baba, Ion Frunzetti, Brædufl Covaliu.14 Cele
mai importante evenimente culturale ale acestor ani – Colocviul Brâncuøi (1967), Simpozionul Bauhaus
(1969), prima ediflie Mægura (1970) – sînt organizate sub egida AIAP øi/sau AICA (Asociaflia Internaflionalæ
a Criticilor de Artæ). UAP-ul cultivæ cu foarte mare grijæ aceste relaflii øi existæ un program intens de pro-
movare a produ selor culturale româneøti în exterior prin intermediul evenimentelor organizate sub egida
organizafliilor internaflionale în care România este membræ. Devenind preøedinte al UAP în 1968, Brædufl
Covaliu ajunge automat øi preøedinte al AIAP, iar Ion Jalea trece pe postul de preøedinte onorific.15 În Româ-
nia ajung informaflii referitoare la bursele UNESCO pentru artiøti.16 În 1969, un numær de aproape 100
de artiøti tineri au efectuat cælætorii în Europa cu sprijinul Comitetului Naflional AIAP.17 În 1969 a avut loc
la Cagnes-sur-Mer un Festival Internaflional de Picturæ inifliat de aceastæ asociaflie. Din România au partici-
pat Octav Grigorescu, Henry Mavrodin, Ion Nicodim, Ion Bitzan. Øi tot în 1969 are loc un Congres al
AIAP la Amsterdam.18 Schimburile de artiøti prin asociaflie continuæ în 1970 øi 1971.19 De asemenea, Româ-
nia trimite reprezentanfli la urmætoarele congrese internaflionale ale AIAP. 
Schimburile de material documentar, participarea la congresele internaflionale, corespondenfla øi vizitele
reciproce au permis anumitor actori ai scenei artistice româneøti sæ treacæ de la un sistem de comunica-
re la altul øi sæ acumuleze capital simbolic independent de puterea politicæ. Iar prezenfla României în orga-
nizaflii internaflionale a fæcut posibil ca, în plin Ræzboi Rece, anumite frontiere sæ fie mæcar relativizate, iar
modelul politic bazat pe conflict sæ fie înlocuit cu cel al dialogului.

12. Vezi articolul „Al treilea Congres al Aso-
ciafliei Internaflionale a Artelor Plastice“, Arta
plasticæ, nr. 6, 1960.

13. Dosarul 10/1964 confline documentaflie
AIAP pentru perioada 1964–1966. Activi-
tatea Universitæflii Populare a fost înscrisæ în
programul naflional de activitæfli al AIAP. 

14. Materiale despre acest congres, în arhiva
UAP, fond 2239, dosarul 18/1966.

15. Înainte de alegerile din 1968, vicepreøedinfli
ai AIAP erau Corneliu Baba øi Ligia Maco-
vei. În 1971 vicepreøedinte era Anatol
Mândrescu. 

16. Ion State a primit o asemenea bursæ pen-
tru Israel în perioada octombrie-noiembrie
1968, însæ nu a ajuns. 

17. Vezi arhiva UAP, fond 2239, dosarul 40/
1969, fila 169.

18. Materiale despre acest congres, în fondul
UAP, dosarul 39/1969. Ca delegafli au fost
pro puøi Ligia Macovei øi Brædufl Covaliu.
Sta tul român sprijinæ în continuarea afilierea
UAP la aceastæ asociaflie: „Adresa nr. 1165.
Consiliul de Miniøtri, secflia Învæflæmînt. Cætre
Comitetul de Stat pentru Culturæ øi Artæ –
tov. Preøedinte P. Macovei: La adresa dum-
neavoastræ nr. 36020/1969, væ facem cunos -
cut cæ tovaræøul vicepreøedinte al Consiliului
de Miniøtri Leonte Ræutu a fost de acord cu
propunerea privind plata majoratæ, cu înce-
pere din anul 1969, la 250 dolari anual, a
cotizafliei datorate de comitetul naflional,
cætre Asociaflia internaflionalæ a artiøtilor plas-
tici. Øeful Secfliei, semnat indescifrabil“ (do -
sarul 39/1969, fila 5). În 1969, dintre flærile
comuniste aderaseræ la Asociaflie: RDG,
Bul garia, Cuba, Ungaria, Polonia, România,
Cehoslovacia, URSS, Iugoslavia. URSS a
ade rat la structuri internaflionale în urma
flærilor-satelit.

19. Vezi dosarul 40/1969, fila 64. Dosarul con -
fline corespondenfla Uniunii cu Asociaflia
pentru perioada 1969–1971.

TIMOTEI NÆDÆØAN, næscut în 1958, træieøte øi lucreazæ la Cluj. Între 1977 øi 2000 a participat la numeroase expoziflii øi manifestæri artistice.
Este fondator, editor øi redactor-øef al revistei IDEA artæ + societate (fostæ Balkon) øi director al Editurii IDEA øi al Fundafliei IDEA, Cluj.
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evaluat. Voi da un exemplu de cenzuræ, care mi se pare foarte græitor. E vorba de un caz de cenzuræ legat
de o expoziflie a filialei, în al cærei juriu de validare eram, în clipa aceea, øi eu, aøa cæ pot sæ relatez acea
întîmplare, acea situaflie de cenzuræ cu precizia martorului direct. Cenzura era exercitatæ de preøedintele
Comitetului de Culturæ øi Educaflie Socialistæ, tovaræøul Suciu. Acesta a venit la Uniune împreunæ cu
adjunctul sæu øi am început jurizarea. În mare parte erau picturi, lucræri digerabile. Au apærut mici obiecflii
la o picturæ nonfigurativæ, deoarece lucrarea pærea „sæ fie pusæ invers“, „cerul“ fiind verde øi „pæmîntul“ albas-
tru, dar, cu mici pledoarii teoretice din partea juriului Uniunii, a intrat în expoziflie. Øi ajungem astfel la moti-
vul relatærii: o fotografie a unui nud feminin. Nu îmi amintesc cu exactitate în ce fel apærea nuditatea, dar,
oricum, a fost ceva decent. Prima reacflie a tovaræøului Suciu a fost: „Nu, asta nu, asta-i prea de tot!“ Ca
sæ se mai gîndeascæ dupæ puflin timp. Se vedea stræduinfla øi chiar s-a manifestat cu glas tare judecata admi-
terii. În cele din urmæ: Nud, da, deci vine consumatorul de artæ, muncitorul, vine, se uitæ, se excitæ, merge
acasæ, începe procrearea, creøte natalitatea, iar asta este tocmai printre sarcinile trasate de Partidul Comu-
nist Român, încurajarea creøterii natalitæflii. Da, da, admitem, tovaræøi, intræ øi fotografia nud în expoziflie!
Deci era un control, o cenzuræ, din partea unor oameni care, de fapt, nu înflelegeau ce e cu arta. Or, ca
sæ cenzurezi trebuie sæ înflelegi arta. Ei nu ne cenzurau pe noi, ci, mai degrabæ, îøi creau motive justifica-
tive pentru atunci cînd øi ei erau luafli la ræspundere. Iar criteriile de cenzuræ, dacæ erau, veneau din pos-
tura unor pæreri pur subiective de tipul „îmi place“ sau „nu-mi place“, dar de cele mai multe ori erau depæøite
øi acestea. Acest tip de „control“, în schimb, „control“ de care eu n-am avut parte, mi se pare un lucru
hiperbolizat prin prisma prezentului. Iar asta chiar dacæ o datæ, o expoziflie de-a noastræ, de cenaclu, expoziflia
Dialog 1, a fost, într-un fel, „marginalizatæ“. Era o expoziflie plinæ de lucræri surprinzætoare chiar øi pentru
noi înøine, nu numai pentru organele de control exterioare, într-atît încît ni s-a pærut foarte la locul ei direc-
tiva de a n-o prezenta în galeria mare de artæ, de pe strada pietonalæ, ci s-o facem undeva, într-un loc necon-
venflional, care a fost sala de øedinfle a UAP. Nu am considerat cæ, mutatæ în acest spafliu, expoziflia ar fi avut
de suferit ori ar fi fost un eøec. Un loc neconvenflional, cu lucræri neconvenflionale – un raflionament extrem
de folosit øi în prezent. Aøadar, totul mergea dupæ un scenariu nu neapærat alarmant al cenzurii în termeni
tari, al controlului exercitat de stat. Toate astea, implicit, serveau propagandei partidului. 

πAø vrea sæ trecem la un alt aspect al rolului UAP. Ca instituflie formatoare, dotatæ cu galerii proprii øi cu un
aparat „discursiv“ foarte bine pus la punct, expozifliile anuale judeflene, republicane øi multe alte evenimen-
te, ea în mod evident a modelat nu numai un mod special de raportare la producflia de artæ øi mecanismele
ei, ci øi anumite „estetici“ specifice. Cum vezi tu aceste aspecte? Ar fi interesant sæ aflu cum vedeai atunci,
sau mæcar cum te raportai atunci, øi cum apreciezi astæzi acest rol.

∫Sigur, Uniunea dispunea de mijloace de producflie artisticæ în primul rînd, iar apoi de întreg aparatul de difu-
zare a artei. Aici intra Combinatul Fondului Plastic, care era Marele Atelier øi Marea Fabricæ la dispoziflia artiøti-
lor – mæ rog, a acelora dintre artiøti, mai ales din Bucureøti, care lucrau cu producflii ce puteau implica Combinatul
øi care ajungeau sæ aibæ acces la acea resursæ. Eu nu am fæcut-o. Erau apoi împrumuturile disponibile pen-
tru artiøti, refleaua comercialæ a Fondului Plastic øi sistemul de achiziflii publice – care a funcflionat pînæ la un
moment dat, dupæ care nu prea au mai fost fonduri. Apoi venea calendarul marilor expoziflii anuale: ju deflene-
le de primævaræ øi de toamnæ la nivel local – sub titulatura de „saloane“ – øi marile „republicane“, unde era
ceva sæ ajungi færæ sæ te dedai la compromisuri. Cei mai mulfli dintre artiøti erau angajafli în diferite roluri mai
mult sau mai puflin „creative“, în fel de fel de întreprinderi, în învæflæmînt ori instituflii de culturæ, dar exista øi
opfliunea artistului liber-profesionist, ca membru de Uniune, una la care apelau mulfli dintre cei care vindeau
prin Fondul Plastic într-un flux suficient de consistent cît sæ poatæ træi din asta. Øi nu doar cæ artistul avea un
statut profesional øi social garantat de Uniune, dar avea øi garanflia unei pensii ca membru al Uniunii. Pro-
ducflia de artæ era, în acest fel, bine ancoratæ øi pe seama acestei ancoræri s-a constituit o categorie densæ
de „artiøti cu statut“, care erau extrem de dependenfli de aceastæ scenografie a producfliei de artæ. Dupæ 1989,
cînd toatæ aceastæ structuræ s-a clætinat din temelii, mulfli au încetat sæ mai activeze tocmai din cauza acestei
dependenfle. Nefiind nici un „utilizator“ al reflelei comerciale a Fondului Plastic øi nici al celei de producflie a
Combinatului, schimbærile n-au afectat „logica mea de producflie“. Am utilizat în continuare atelierul øi am
continuat sæ expun pe plan local pînæ cînd pulsul contextului a dispærut. Iar în privinfla statutului artistului –
deplîng neclarificarea legislativæ a acestei chestiuni pînæ azi. 
În ce priveøte „esteticile“, problema e mai complicatæ decît ar pærea: øtim cu toflii la ce ne referim cînd spu-
nem despre o expoziflie cæ „aratæ UAP-ist“, dar cu toate astea întîmpinæm mari dificultæfli în încercarea de a
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nu mi-am impus absolut nimic. Dacæ ar fi fost sæ-mi impun ceva, nu m-ar fi preocupat ideea de a lucra,
de a expune øi de a acumula numærul necesar de expoziflii judeflene øi naflionale, øtiind cæ oricum voi pica
la capitolul „minoritate etnicæ“ sau „necorespunzætor politic“. Dacæ porneam aøa nu mai fæceam nimic, ci
intram în partid. Porneam altfel. Dar nu, nu m-am simflit marginal. Mi se pare cæ e o etichetæ… 

π… atunci cînd am introdus în discuflie expresia „marginalitate autoimpusæ“, mæ gîndeam la faptul cæ proba-
bil erai conøtient de faptul cæ Uniunea, ca organizaflie profesionalæ a artiøtilor plastici, era un organism foar-
te important în politicile Partidului øi cæ, prin UAP, primul se folosea de membrii celei de-a doua pentru a-øi
atinge scopurile urmærite. Mæ gîndeam la faptul cæ tu nu urmæreai sæ devii un star, un portdrapel, adicæ o unealtæ.
Precum mulfli alfli artiøti, nu cæutai decît sæ ai acces la infrastructura Uniunii øi sæ-fli vezi de treabæ, de pro-
iectele tale autonome în raport cu politicile øi sarcinile la vîrf ale Uniunii øi, discret, sæ ræzbafli øi sæ te validezi
altfel øi poate altundeva. De aici aceastæ „marginalitate autoimpusæ“ øi inconfortul…

∫Mæ pune pe gînduri aceastæ idee de inconfort. Probabil cæ erau stæri de disconfort, dar nu le-am træit ca
atare, pentru cæ exista confortul „facerii“, iar grijile îndeletnicirilor artistice eclipsau aceste stæri. Cînd spun
asta mæ refer doar la mine øi în aproape toate lucrurile mæ feresc de generalizæri, vorbesc doar în ce mæ
priveøte pe mine. Probabil cæ nu satisfac – øi poate cæ nici nu este de dorit sæ satisfac – aøteptærile de ræspuns
la aceastæ întrebare, dar mæ forflez sæ mæ væd în acele vremuri, în acele situaflii øi sæ gæsesc acolo eventua-
lele stæri de disconfort. Øi aici vorbesc, deocamdatæ, despre perioada de dinainte de 1989. Aceastæ ra -
portare la tinerefle, la expoziflii, la creaflie, la regim se schimbæ, raportarea la confortabil øi la inconfortabil
se schimbæ. Sigur, apartenenfla la UAP nu e doar o alee înfloritæ sau un confort perpetuu. Dar, dacæ ar fi
sæ localizez perioadele inconfortabile, ele s-ar situa dupæ 1989. 
Într-un fel mæ bucur cæ insiøti øi revii la aceastæ problemæ a „marginalitæflii autoimpuse“, pentru cæ am zæbo-
vit asupra chestiunii øi am ajuns sæ-mi dau seama cæ, exceptînd acei primi ani de început, s-a instalat, trep-
tat, încæ din anii 1980, o situare marginalæ, care e de regæsit în forma ei cea mai acutæ în prezent. Øi – trebuie
sæ recunosc – conøtientizarea acestui lucru a fost destul de dezarmantæ. Dar faptul cæ s-a întîmplat acum
øi astfel este, poate, încæ o dovadæ cæ nici atunci, la fel ca acum, nu mæ preocupa sæ-mi definesc situarea
în raport cu Uniunea. Deceniul din vechiul regim despre care discutæm se împarte, în capul meu, în înce-
put, mijloc øi sfîrøit. Tot ce fli-am descris e valabil pentru anii de început. Lucrurile se schimbæ însæ cu tim-
pul. Aøa cum spuneam, începutul ræmîne plin de elan tineresc. Zæbovind asupra chestiunii, datoritæ
insistenflei tale, de fapt mi-am dat seama cæ ai perfectæ dreptate, un anume tip de marginalinalitate înce-
pe deja atunci, înainte încæ de 1989. Aøa am ajuns la concluzia cæ, venind înspre prezent, aceastæ margi-
nalitate – oricît de stræin mi-ar suna cuvîntul ca atare! – se amplificæ. Mi se pare însæ cæ adjectivul
„au toimpusæ“ e prea tare. El ar pleda pentru o premeditare care n-a existat. Sigur, nu doream sæ fiu un
portdrapel øi nu mæ interesau sarcinile la vîrf ale Uniunii. Doream sæ fiu artist øi sæ-mi fac treaba, iar Uni-
unea era girantul acestui statut, legitimatorul lui, oferind în plus o oarecare infrastructuræ: atelier, spaflii de
expunere, „context“. Dupæ acei primi ani plini de avînt øi naivitate, mi-am dat seama cæ treaba e mai com-
plicatæ – nu am fost primit în Uniune din cauza Partidului, dar necorespunderea politicæ încæ nu mæ condiflio-
na ca artist, pentru cæ, prin Atelier 35, aveam acces la a expune øi, de la un moment dat, chiar la un atelier.
Puteam sæ-mi væd de treabæ færæ nicio constrîngere. În aceastæ aranjare a raporturilor, priveam lucrurile
dintr-un punct de vedere care-mi era chiar favorabil: Uniunea se „situa“ faflæ de mine, nu eu mæ „situam“
faflæ de Uniune. Iar aici disociez oarecum în cadrul Uniunii aspectul ei birocratic, instituflional, oficial, ideo-
logizat øi componenfla sa umanæ, datæ de o parte a colegilor artiøti. Desigur cæ nu am primit premii, nu
am fost artist al poporului øi nu am fost felicitat niciodatæ de „organele de culturæ“, dar printre colegii artiøti
din Uniune eram apreciat, foarte „bine cotat“, fapt care mæ fæcea sæ mæ simt chiar confortabil.

πØtim foarte bine cæ, o bunæ bucatæ de timp, UAP a fost nu doar o organizaflie profesionalæ, o breaslæ a creato-
rilor din domeniul artelor vizuale, ci øi un instrument de control al statului øi al Partidului aflat la cîrma lui. Unul
dintre aspectele pe care le am în vedere cînd mæ refer la control e øi rolul de organ propagandistic pe care îl avea
în vedere Partidul. Cum crezi cæ a funcflionat asta? Tu erai conøtient de acest lucru? Øi cum te-ai raportat la asta?

∫Nu øtiu dacæ UAP a fost un instrument de control într-o mæsuræ mai mare decît erau Institutul „Andrees-
cu“ din Cluj sau celelalte institute de artæ din flaræ. Cum a funcflionat punctual controlul Partidului care se
afla la cîrma statului? Partidul era peste tot øi, pesemne, controlul era peste tot, în institut era la fel, dupæ
institut era la fel, era în cer, în pæmînt øi sub pæmînt, da, Partidul era peste tot. Dar, în acelaøi timp, nu era
nicæieri. Nu te izbeai de el. Unii s-au izbit, eu nu. Am impresia cæ acest control al statului e puflin supra-
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artæ) era „stilul“ personal: cei mai mulfli îøi gæseau un „stil“ øi, odatæ ajunøi acolo, continuau sæ-l reproducæ
în tot ce fæceau dupæ. Or, dupæ mine, dacæ existæ un final garantat al individului creator, acela e eøuarea în
„stil“. Mai ales în cazul genurilor clasice, asta se întîmpla foarte des. Øi cam asta definea acel peisaj artistic
anost: o mulflime artisticæ formatæ din indivizi care øi-au gæsit, fiecare, „stilul“ (mai mereu undeva printre
apucæturile formale ale modernitæflii) øi au continuat sæ-l practice pînæ la suprasaturare. Cred cæ øi din cauza
asta cam toate expozifliile arætau la fel øi cred cæ æsta era acel „UAP-ism“ la care ne referim astæzi. Dar nu
øtiu dacæ doar asta era „artæ oficialæ“. Poate cæ era chiar mai mult decît atît. 
Spui despre arta oficialæ cæ era acel ceva ce nu prindea o formæ coerentæ. Din cîte mi se pare, cu cît mai
puflin prindea o formæ coerentæ, cu atît era mai aptæ de a fi „umplutæ“ cu ideologie. Pe de altæ parte însæ,
cred cæ trebuie sæ fim atenfli la faptul cæ mai tot ce se expunea, indiferent de natura exponatului, de coerenfla
sau de conflinutul lui, era oarecum „tradus“ øi în termenii ideologiei – treabæ pe care o fæceau, probabil,
corifeii locali pe probleme culturale. Cred cæ „arta oficialæ“ este cea care s-a format pe øi între cele douæ
sensuri de circulaflie a informafliei: dinspre Centru (øi Partid) cætre supervizorii culturali veneau sarcinile tra-
sate, iar de la supervizorii culturali mergeau spre Centru (øi Partid) rapoartele care arætau cît de bine s-au
materializat în activitatea culturalæ localæ Înaltele Deziderate, indiferent chiar de care fusese acea activita-
te localæ. Pe acest traseu de du-te-vino øi între cele douæ sensuri ale traseului s-a format „arta oficialæ“. Totul
flinea de oameni. Ei mediau lucrurile øi, dacæ te nimereai cu „cenzori buni“ sau mai degajafli, mai înflelegætori,
puteai sæ-fli vezi de treabæ, fiind, probabil, raportat la centru ca o realizare a directivelor Partidului. Tot la
fel cum puteai sæ nu faci nimic provocator sub nicio formæ øi sæ fii hærfluit, cum s-a întîmplat în multe locuri. 
Iar în ce priveøte amalgamul, sæ øtii cæ øi în expozifliile Atelier 35 era tot un fel de amalgam, chiar dacæ era
unul care rezulta din selecflie naturalæ. Nu erau unitare, eram foarte diferifli øi ca orientæri, øi ca preocupæri,
doar cæ era un amalgam altfel, mult mai interesant øi mai simpatic. 

πCare este pærerea ta despre chestiunea implicærii politice a artistului?
∫Cred cæ problema implicærii politice a artistului ar trebui tratatæ aøa cum este tratatæ problema implicærii

politice a indivizilor în general, a celor care nu sînt artiøti: sînt unii cu un apetit uriaø de implicare politicæ,
alflii cu implicæri moderate øi circumstanfliale, pe cînd la alflii acest apetit lipseøte. Cred cæ e o chestiune care
se regleazæ natural øi cæ e bine sæ fie læsatæ sæ se regleze astfel, cel puflin de dragul diversitæflii. Nu cred cæ
asupra artistului ar trebui sæ apese o responsabilitate politicæ mai mare decît asupra cetæfleanului neartist
øi nici nu trebuie sæ existe aøteptæri mai mari în acest sens.

πCrezi în neutralitatea politicæ a artistului? 
∫Nu cred. Politicul înseamnæ, la scaræ micæ, cotidianul social, faflæ de care nu ai cum sæ-fli concepi o neutra-

litate puræ, exiøti acolo ca parte a unei relaflionæri politice. Dar asta nu înseamnæ nicidecum cæ te culci øi te
trezeøti cu politicul în agendæ. Cred cæ arta nu trebuie øi nu poate sæ fie constant øi explicit politicæ, chiar
dacæ e produsul unui artist constant øi implicit politic. Arta poate sæ aibæ mai multe preocupæri. 

πDar despre autonomia artei…
∫O autonomie absolutæ e de neconceput, dacæ nu din alt motiv, atunci doar pentru cæ e fæcutæ øi arætatæ

într-un context faflæ de care nu se relaflioneazæ autist. Însæ e grav, dupæ mine, dacæ ajunge sæ devinæ o dare
de seamæ, o „oglindæ a realitæflii“. Nu, autonomia artei e o idee utopicæ – øi artisticæ în felul în care sînt toate
utopiile. Cred însæ cæ aceastæ problemæ fline mai degrabæ de aria de lucru a teoriei artei, de cînd s-a næscut
aceasta, øi nu a practicii artistice. La fel cum nu te macini zilnic cu „ce este omul/viafla“, chiar dacæ eøti unul,
træieøti øi ai un fel de ræspunsuri personale pentru tine – fiindcæ asta face filosofia într-un mod mai sistema-
tic øi coerent.

πÎn acei ani în care un artist nu prea avea cum sæ se afirme în afara structurilor Uniunii, iar aceastæ constrîn-
gere nu avea cum sæ nu genereze anumite atitudini, totuøi apartenenfla la un grup cu interese relativ simila-
re, chiar dacæ aflate în concurenflæ, fæcea posibilæ crearea unei comunitæfli. O comunitate care, chiar dacæ
nu putea sæ se automodeleze decît între anumite limite, funcfliona. Uneori era chiar plæcut… Ce amintiri ai
în legæturæ cu asta? Øi cum ai comenta acest aspect?

∫Uneori era chiar plæcut, da. Înainte de 1990, apoi se stricæ treaba. Foarte des nu ne întîlneam aøa, ca Ce -
naclu/Atelier 35 în øedinfle, nici prea multe discuflii „despre artæ“ nu erau între noi, dar se legaseræ priete-
nii cu unii dintre colegi, la nivel uman, dar øi profesional. Cele mai plæcute erau, de fapt, expozifliile – adicæ
nici nu atît expozifliile, cît aranjarea lor. Ne adunam la galerie, fiecare cu lucrærile sale, øi atunci erau momen-
tele cînd ajungeai sæ-i cunoøti pe ceilalfli. Multe opinii nu se împærtæøeau nici atunci, nu øtiu dacæ din pre-
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descrie asta în termeni explicifli. Printre primele cuvinte care îmi vin în minte cînd mæ gîndesc la o judefleanæ
oarecare este „amalgam“: fiecare, de prin toate cotloanele judeflului, venea cu „marfa“ lui øi se adunau toate
la un loc, „aranjate“ pe simeze øi în spafliu, rezultînd færæ greø un fel de talcioc. Existau jurii ale judeflenelor,
desigur, dar monitorizarea coerenflei estetice sau a coerenflei pur øi simplu era în afara foii de sarcini a juriu-
lui. Puteai vedea de toate pentru tofli – evident, nimic riscant din punct de vedere ideologic –, astfel încît nu
mai vedeai nimic. În multe sensuri, dacæ noi am reuøit ceva cu expozifliile Atelierului 35 în Oradea tocmai
asta a fost, într-o anumitæ mæsuræ: am configurat niøte contexte expoziflionale de grup care încurajau auto-
excluderile tratærilor opace, ale genurilor øi temelor ræsuflate. Pur øi simplu unii se autosesizau, îøi dædeau
seama cæ „nu se potrivesc“ acolo, cæ „nu merge“ øi nu mai reveneau. Dar nu am fæcut asta premeditat, e
o constatare retrospectivæ, pentru cæ atunci totul se întîmpla mai spontan øi mult mai puflin dezbætut. 

πØi totuøi, cei care doreau sæ se delimiteze de faptul cæ „nu se potriveau acolo“ nu cred cæ o fæceau færæ pre-
meditare. Vreau sæ spun cæ mulfli dintre tinerii care doreau sæ se afirme, sæ-øi caute propriile cæi de exprima-
re esteticæ, o fæceau conøtient, cu multæ atenflie faflæ de ce se întîmpla în flærile vecine øi în Occident, ca un
efort de sincronizare cu tendinflele estetice ale epocii. Or, asta implica o delimitare faflæ de ceva ce am putea
numi „arta oficialæ“, ceva ce în termeni estetici seamænæ cu amalgamul de care pomeneøti. Un amalgam de
stiluri care parcæ împrumutau din multe curente øi tendinfle ale secolului trecut în forme atenuate, îmblînzi-
te, comode…
Te-aø ruga sæ dezvolfli. Cum ai defini „arta oficialæ“?  Acel ceva ce, estetic, nu prindea o formæ coerentæ, cum
nu era nici un deziderat estetic bine articulat în afara unor imperative ideologice exterioare domeniului artei.

∫Desigur cæ exista o premeditare! Delimitarea faflæ de practicile prea tocite, faflæ de cærærile bætucite, se fæcea
conøtient. Însæ era o conøtienflæ, o premeditare mai degrabæ dezinformatæ în ce priveøte arta flærilor veci-
ne sau a Occidentului, care cu greu ar fi putut duce la o „sincronizare“. Pentru mine aceastæ temæ a sin-
cronizærii era absentæ, nu mæ preocupa. Retrospectiv îmi dau seama cæ e chiar o problemæ ce trebuia ocolitæ,
pentru cæ înainte sæ fii preocupat de a te sincroniza cu Vestul era de dorit sæ ajungi întîi sæ semeni cu tine
însufli øi sæ-fli dai seama cum e acel „tine însufli“; o desluøire a unei identitæfli proprii, interioare, înainte de
tentativa de a asuma o identitate exterioaræ. Pe de altæ parte, chiar dacæ ar fi existat, sæ spunem, o „ten-
dinflæ“ premeditatæ de sincronizare cu alte spaflii culturale la mulfli dintre colegii de generaflie, uitîndu-ne acum
înapoi putem concluziona cæ n-au reuøit sæ se sincronizeze cu nimic. Eventual s-au împrumutat forme, dar
capacitatea de a lucra cu ele, contextul øi conflinuturile au ræmas autohtone. În acelaøi timp, oricît de vie
ar fi fost la unii dorinfla de informaflie de import, aviditatea de a afla ce se face în artæ dincolo de granifle,
cred cæ a existat la fel de viu un orgoliu al originalitæflii care punea din capul locului niøte bariere de recep-
tivitate. La fel cum cred cæ existau niøte bariere de receptivitate mult mai obiective, pe de o parte din pri-
cina unui acces sporadic, neconsecvent la informare – care bloca posibilitatea înflelegerii unui ansamblu
cultural – øi, pe de altæ parte, pentru cæ separarea era atît de mare øi izolarea atît de acutæ, încît nu puteai
avea acces la finefluri, la detaliile acelui ansamblu. Øi, poate mai mult ca orice, nu era nici o mizæ sæ fii sin-
cronizat cu un spafliu cultural inaccesibil! Ah, despre Duchamp, despre instalaflie (dacæ nu mæ înøel, chiar
despre conceptualism) scria øi revista Arta, asta era oarecum o informaflie deschisæ tuturor, dar nu øtiu în
ce mæsuræ accesibilæ tuturor. Dacæ ai aflat despre astea, ai aflat în ce direcflii s-a deschis arta, dar tot n-ai
aflat cum/ce sæ faci ca sæ te duci tu singur în acea direcflie, prin propriile-fli mijloace. Drept dovadæ cæ la noi,
pe vremea aceea, puflini s-au sinchisit cu adeværat de aceste lucruri. 
Treaba asta cu sincronizarea poate sæ sune ca øi cum vînam cu toflii reviste, cataloage øi informaflii din Vest
(ori din regiune) øi ne puneam apoi pe ræsfoit, luat notifle øi, eventual, „adaptat“. Lucrurile nu stæteau deloc
aøa, øi cred cæ nu doar în ce mæ priveøte. Cæ exista øi tipologia artistului avid de informaflie, asta da, cunosc
øi din Oradea cîfliva, dar nu øtiu în ce mæsuræ i-a ajutat asta sau cît de departe au ajuns datoritæ bunei informæri.
Despre mine pot sæ spun cæ am fost chiar atent în a-mi cultiva „neinformarea“, convins fiind cæ prea multæ
informaflie te polueazæ, te pierzi pe tine însufli, nu mai apuci sæ discerni ce vine de la tine de ce ai væzut. 
Sæ definesc „arta oficialæ“... Era arta care cuprindea arta omagialæ, dar nu se putea reduce la ea. O artæ mime-
ticæ, de la un moment dat cu mult peisaj, teme øi titluri redundante, ilustrative – cicluri de lucræri de tipul
„Sentiment cromatic“, „Impresii“, „Vis de toamnæ“ ori „Simfonie cromaticæ“ –, reluarea øi tatonarea, pînæ
la epuizarea privitorului, a curentelor modernitæflii – vedeai „cubisme“, „impresionisme“, chiar „expresio-
nisme“ pastiøate færæ vreo urmæ de interes asupra problematicilor prin care acele curente se legitimaseræ.
Practicate pur øi simplu ca un mimetism formal. Un alt pæcat al multor practicieni (care a împoværat acea
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πSpuneai, la începutul discufliei noastre, cæ te-ai simflit inconfortabil abia dupæ 1989. De ce?
∫Era o situaflie complicatæ, cu multe de ce-uri. Cred cæ, înainte de toate, nu øtiam ce sæ facem cu liberta-

tea, eram foarte lenevifli în obiønuinfla de a fi organizafli – ce expoziflii se fac, cînd, unde øi cum se organi-
zeazæ –, aøa încît nu eram capabili sæ ne organizæm singuri. Cînd am acceptat preøedinflia filialei locale am
fæcut precizarea, pentru colegi, cæ eu nu sînt capabil sæ-mi organizez propria viaflæ, nicidecum pe alflii, dar
accept pentru cæ øtiu cæ vom face totul împreunæ, ne vom organiza împreunæ. M-am înøelat teribil. Nu
exista, de fapt, niciun împreunæ, fiecare îøi vedea de propria lui bucæflicæ, de treburile øi interesele lui øi nu
mai exista contextul care sæ facæ acel „împreunæ“. De fapt, atunci s-a væzut cel mai clar cæ fostul împreunæ
a fost artificial. Uniunea localæ, în componenfla ei cea mai menflionabilæ, s-a împræøtiat în toate zærile, pe
motive ce flineau fie de afirmarea individualæ, fie de gæsirea mijloacelor de trai, fie de o combinaflie a celor
douæ în proporflii variabile. Mulfli dintre colegi au devenit universitari, unii færæ sæ mai practice artæ, alflii s-au
reorientat profesional în alte moduri, unii au fæcut ambele. Au ræmas, treptat, baricadele goale, veteranii
locali fiind tot mai dezinteresafli øi mai nemotivafli ori prea interesafli øi prea motivafli de alte preocupæri. Am
reuøit sæ separæm galeriile pe „profiluri“, dacæ se poate spune astfel, øi ne-am ales cu o galerie de artæ con-
temporanæ – micæ, dar cel puflin una unde nu te întîmpina taraba cu bræflæri, poøete øi tuburi de culori la
intrare øi în care nu puteau expune amatorii. Cu toflii am susflinut cu entuziasm ideea, dar dupæ înfiinflare
nu s-au mai fæcut expoziflii în ea... Simultan cu aceastæ desfæøurare a lucrurilor, a început o øi mai mare lærgi-
re a admisiilor de noi membri în Uniune, una în care criteriile calitative nu existau. De pe plan local se tri-
miteau propunerile pentru admitere færæ sæ se facæ o selecflie (øi, din cauza absenflei unor reglementæri precise,
færæ sæ se poatæ face una), dar cu mare încredere în exigenfla comisiei naflionale de la Bucureøti. La rîndul
lui, Bucureøtiul admitea totul, nediferenfliat, pentru cæ propunerile veneau din partea filialelor. Astfel, rîn-
durile membrilor Uniunii au fost tot mai îngroøate de tofli absolvenflii øcolilor superioare de artæ – despre
care, în mare, tot ce se putea spune era cæ erau tineri. Øi erau tot mai mulfli absolvenfli, pentru cæ erau tot
mai multe øcoli superioare de artæ care îøi suplimentau de la an la an cifra de øcolarizare. Un mecanism
care, în termeni economici, se numeøte inflaflie. Cam ce a pæflit øi leul în cursul acelor ani...
Pe vremea cît am fost preøedinte aici, am reuøit performanfla (dupæ mine) de a desfiinfla Saloanele – am
propus, în schimb, expoziflii mai „coagulate“, mai „articulate“, de genul Cinci pictori orædeni sau Expoziflie
de arte decorative. În 1999, proaspæt întors de la Veneflia, unde expuneam atunci un film în cadrul biena-
lei, am gæsit invitaflia care anunfla, entuziast, cæ s-a reluat vechea tradiflie a Salonului, sub noua preøedinflie,
unde puteam participa cu o lucrare de picturæ, sculpturæ, graficæ sau arte decorative. Aøa sunæ øi acum invi-
tafliile la Salonul local, care se fline øi acum, dupæ aceeaøi tradiflie, deci mie îmi este, practic, imposibil sæ par-
ticip, pentru cæ nu fac nici picturæ, nici sculpturæ, nici graficæ, nici arte decorative... Nu mæ încadrez. 
O altæ problemæ care s-a cronicizat deja a fost pierderea sediului Uniunii øi a spafliilor de expunere, a tutu-
ror fostelor galerii, øi înlocuirea lor cu un spafliu destul de neadaptat pentru expoziflii, care se împarte cu Uni-
unea Arhitecflilor øi unde „mærfurile artistice“, produsele „pentru vînzare“ sînt omniprezente. Probabil cæ acest
declin administrativ local a fost posibil øi pe fondul nesoluflionærii unor aspecte ca statutul artistului øi statu-
tul Uniunii, în legæturæ cu care, la Uniunea centralæ, s-au tot flinut øedinfle interminabile încæ din anii 1990.
Inconfortul s-a alimentat de aici, din toate acestea, din treptata degradare a contextului, sub toate aspec-
tele, pînæ cînd nu mi-am mai gæsit niciun context aici. Nu mai am cum sæ mæ plasez, sæ mæ „localizez“. Sînt
foarte activ la Oradea, lucrez în atelierul Uniunii, dar expun în alte pærfli øi scriu peste tot cæ træiesc øi lucrez
la Oradea. Iar faptul cæ eu, alæturi de ceilalfli colegi din Atelier 35 de aici, sîntem absenfli pe plan local e o
situaflie pentru care sîntem responsabili øi purtæm o vinæ.

πUndeva, cîndva am auzit sau am citit ceva de genul: „povestea noastræ poate fi scrisæ de noi sau scrisæ de
alflii“. Nu ai fost ales întîmplætor pentru acest interviu. Am remarcat ce-ai afirmat într-unul dintre ræspunsu-
rile tale: „nu mæ preocupæ sæ-mi definesc situarea în raport cu Uniunea“ øi „Uniunea se «situa» faflæ de mine,
nu eu mæ «situam» faflæ de Uniune“. Acum, dupæ provocæri, pus în situaflia de a regîndi acest raport, vreau
sæ te întreb: ce înseamnæ Uniunea pentru tine? Øi ce crezi cæ ai însemnat tu pentru ea?

∫Cred cæ modul cel mai explicit în care pot sæ formulez ræspunsul la aceastæ întrebare este prin recursul la
o metaforæ: mæ raportez acum la Uniune ca la un deal pe care l-am avut de urcat, pe care l-am parcurs
øi am coborît pe panta cealaltæ. Iar în termenii acestei metafore, cred cæ asta am însemnat øi eu pentru
Uniu ne – unul care s-a urcat pe dîmb øi care a coborît, mergînd mai departe. 
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cauflie, din discreflie sau din lipsa exercifliului dialogului. Nu ne cælcam pe coadæ reciproc, dar, oricum, în ansam-
blu, eram o mulflime formatæ din Mari Artiøti, cu toflii, unde fiecare era, pentru sine, Cel mai Mare Artist...
În fapt, eram doar „tineretul“, „echipa de juniori“, care funcflionam pe lîngæ seniori. Aceøtia erau blînzi, ne-au
creat un context paønic. Øi ei erau cei care administrau Uniunea. Lucrurile s-au stricat cînd am ajuns s-o
facem noi øi abia atunci am realizat ce bine a fost înainte. 
Expozifliile erau momentele plæcute. Erau destul de dese øi atunci interacflionam – dacæ nu e prea mult
spus – cu cærflile pe masæ. În afara lor nu prea øtiam unii de alflii, nu prea øtiam cine cu ce se ocupæ. Vizi-
te de atelier existau mai ales între prieteni. În ziua de dupæ expoziflie fiecare se ducea la locul lui de muncæ
øi ne revedeam, în numær mai mare, la urmætoarea. 
Dar astea sînt, toate, cuvinte despre Atelier 35 spuse la 35 de ani dupæ ce a început...

π„Arta contribuie la o culturæ democraticæ stimulînd abilitæfli cum sînt receptivitatea la idei noi øi posibilitatea
de a vedea øi de a imagina în mod diferit lucrurile, acestea fiind de o importanflæ vitalæ pentru construcflia pro-
cesului politic în care diferenflele trebuie sæ fie tot timpul negociate, iar alternativele trebuie sæ existe“, spune
Charles Esche într-un interviu.
Poate suna deplasat, dar te-aø provoca la o analizæ  a vieflii artistice øi a producfliei de artæ în cadrul Uniunii
din perspectiva asta a lui Esche.

∫Mare provocator eøti!
Arta, da, este picætura de mortar care a cæzut de pe mistria constructorilor zidului politicului – aøa da, o
væd contribuind la proces...
Cred cæ aici chestiunea e cæ Arta (cu A mare) este foarte strîmtæ pentru cîfli artiøti (cu a mic) sînt. Artiøti sînt
foarte mulfli, dar artæ fac foarte puflini. Arta nu este democraticæ øi doar aceastæ Artæ nedemocraticæ pro-
duce idei noi øi perspective diferite asupra lucrurilor øi contribuie la cultura democraticæ. Dacæ toate dife-
renflele, de toate naturile, încep sæ fie negociate în cadrul artei øi cu referire la ea, nu mai vorbim dupæ scurt
timp despre artæ, ci despre tot felul de îndeletniciri meøteøugæreøti. În acest sens, în cadrul vieflii øi producfliei
artistice a Uniunii, arta devenise în sine negociatæ pînæ la atrofiere, pînæ la dispariflie – øi nu negociatæ în sen-
sul lærgirii graniflelor ei, ci în sensul calitæflii. Pentru cæ, aøa cum spuneam, contextul orædean (în sine spe-
cial faflæ de alte locuri) era foarte paønic, toate diferenflele fuseseræ negociate, cenzorilor li se stimulaseræ
capacitæflile de receptivitate la idei noi øi la alte perspective asupra lucrurilor, pe care ei le „negociau“ în plus
pentru a le raporta la vîrf, toatæ lumea putea expune într-o diversitate haoticæ de genuri øi tematici, se expu-
neau „alternative“ pentru toate gusturile øi educafliile, dar arta era greu de gæsit. (Iar asta nu se referæ doar
la anii 1980, mai tîrziu s-au agravat lucrurile.) Aøa, arta nu a ajuns sæ contribuie la o culturæ a democrafliei,
ci a fost læsatæ la margine øi este în cea mai mare mæsuræ øi acum. 

πImediat dupæ 1989, aveam impresia cæ creativitatea s-a mutat în afara domeniului artei; sau cæ e de cæutat
mai degrabæ în afara ei. Pe tine nu te-a tentat sæ o pæræseøti? Øi ce te mai lega de o Uniune care avea prea
pufline de oferit øi prea multe de luat la „pachet“ odatæ cu ea?

∫1989 øi tot ce a urmat imediat dupæ au fost momentele unei reiluzionæri, o reiluzionare în ce priveøte vii-
torul, øansele lui prin prisma practicii artistice. (Spun reiluzionare pentru cæ prima iluzionare a fost cea a
începuturilor anilor 1980, imediat dupæ absolvire.) Era momentul unui nou început, prin prisma acelei ilu-
zii. Nu m-a tentat niciodatæ sæ „mæ las“ de artæ. Cum? De ce? Sæ mæ las pentru a face ce în schimb? Poate
cæ pot fi acuzat de lipsæ de imaginaflie, dar mie nu mi-a venit nicio altæ idee. Tocmai cînd se producea marea
deschidere, acel mare opening? A fost o nouæ iluzie care s-a destræmat foarte repede însæ, mult mai repe-
de decît greutatea acelei încærcæturi din care s-a alimentat. Ne-am ales cu o stare aerisitæ, cu o, sæ-i zicem,
libertate, dar færæ instrucfliuni de utilizare. Ce mæ lega de Uniune? Nu øtiu ce m-ar fi putut despærfli de ea.
Uniunea era acel bun-ræu dat, care nu ajuta øi nu incomoda; era o conviefluire de la sine înfleleasæ. Totul
continua sæ se întîmple prin Uniune, nu s-a næscut în ianuarie 1990 o scenæ artisticæ independentæ. Prin
Uniune se organizau fel de fel de expoziflii peste hotare, prin Uniune veneau curatori øi critici, prin Uniu -
ne ajungeau call-urile Soros... Mi-am dat demisia de la Cooperativa Arta Criøana, în 1991, dar nu mæ gîn-
deam sæ ies din Uniune, sæ ies unde? Eram artist, lucram în atelierul Uniunii (ca øi acum) øi doream sæ continui
sæ fiu artist. Aparent lucrurile continuau sæ se întîmple: post-1989 preluam noi, tinerii, conducerea Uniu -
nii (întîi fusese Dorel Gæinæ preøedinte, apoi eu), dar începuse, deja, naufragierea. Fæceam eforturi de a
ne pæstra spafliile, pe de o parte, pe de altæ parte scædea apetenfla breslei de a expune, în timp ce ne loveam
tot mai mult de lipsa fondurilor. 
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Cîteva narafliuni contemporane despre asociere
Igor Mocanu

Probabil cæ una dintre cele mai perplexe ironii instituflionale actuale o constituie tocmai paradoxul stærii cri-
tice a Uniunii Artiøtilor Plastici din România. În lipsa unor studii øi cercetæri exponenfliale prin arhive de tot
felul asupra calitæflii instituflionale a actualei persoane juridice de utilitate publicæ, cum a devenit Uniunea
din 14 ianuarie 1990 sub scurtul mandat al lui Horia Bernea, conform Legii 27 privind organizarea øi funcflio-
narea în condiflii de autonomie economicæ a organizafliilor de scriitori, artiøti plastici øi compozitori, crea-
tori de film øi de teatru, emisæ de CFSN, determinantul adjectival „UAP“ a devenit dupæ 1989 un
semnificant peiorativ, aproape echivalent cu învechitul, desuetul, vetustul, în tot cazul, cam toatæ conste-
laflia ce formeazæ cîmpul lexical al unei entitæfli conservatoare, dacæ nu de-a dreptul reacflionare.
Explicafliile nu sînt deloc atît de complexe pe cît s-ar putea crede la prima vedere. Pentru cine aruncæ acum
un ochi peste presa anilor 1990, sfîrøitul acestora øi începutul anilor 2000, de la un punct încolo devine
extrem de izbitoare natura mimeticæ a criticii care sancflioneazæ prompt discursul cultural, expoziflional øi
sindical totodatæ, al Uniunii Artiøtilor Plastici, îmbræcînd repede structura retoricæ a denunflului. În fond, criti -
ca instituflionalæ a deceniului al nouælea, performatæ în special de comunitatea artisticæ emergentæ øi încæ
neafiliatæ vreunei entitæfli juridice de utilitate publicæ de drept privat, nu pare a fi acum, privitæ din retrovi-
zor, decît un palid reflex al politicii de partid, proferatæ de putere, prin orientarea prooccidentalæ ca dat
on tologic øi meteorologic, legitimarea expansiunii capitalului global prin figurarea „tranzifliei“, constituirea
bazelor post-tehno-øtiinflifice ale mitului civilizaflional, afirmarea autocolonizærii ca garant manifest al drep-
turilor civile, împachetate frumos øi dupæ toate standardele marketizærii laolaltæ cu un anticomunism post -
comunist el însuøi pe cale de a deveni o nouæ religie.
Sigur cæ acest complex mimetic al criticii instituflionale postcomuniste scoate la ivealæ în mod involuntar øi
o anumitæ frustrare apotropaicæ a aceleiaøi comunitæfli artistice, aflîndu-se dintr-odatæ în situaflia unei defi-
cienfle cvasitotale de reprezentare în rîndurile puterii. Refuzul legitimitæflii postcomuniste a UAP a consti-
tuit, în fapt, afirmarea necesitæflii dimensiunii reprezentative în cadrul structurilor de conducere øi în
rîn durile factorilor de decizie privind alocarea sumelor anuale de la bugetul de stat, operîndu-se astfel un
transfer subtil, uneori indistinct, de la contestarea ruinei instituflionale la indexul oii negre.
Deloc complexæ øi oarecum previzibilæ, cum spuneam, aceastæ lambadæ posttranzitivæ a comunitæflii artis-
tice emergente, care începe sæ îngroaøe, tot în acei ani øi destul de subit, rîndurile patronatelor artei con-
temporane, dintre profesioniøtii mai zeloøi ai criticii instituflionale recrutîndu-se øi primii colecflionari,
ga leriøti øi alte tipuri de proprietari de societæfli comerciale autohtone preocupate în special de soarta can-
titativæ a artei contemporane øi de calitatea de marfæ cu valoare de schimb a lucrærilor. În lipsa unei struc-
turi democratice reprezentative a muncitorilor artistici postnouæzeciøti, critica instituflionalæ a UAP a conferit
o senzaflie de regularitate øi un caracter de normalitate noilor condiflii de muncæ dictate de patronatele artei
contemporane vizuale øi performative.
Ceea ce este ceva mai surprinzætor, iar pe alocuri chiar de neînfleles, ræmîne poziflia similaræ a falangei pro-
gresiste a culturii contemporane. De neînfleles, dar nu øi inexplicabile propunerile de desfiinflare a Uniunii
Scriitorilor din România, de pildæ, venite din zona stîngii culturale independente. Întrebarea logicæ decur-
gînd de aici este: cum poate fi posibil ca stînga artisticæ sæ dezavueze necesitatea reprezentativæ a singu-
rului sindicat existent, fie acesta øi unul neortodox øi viciat de rigorile economiei de piaflæ?
Sigur cæ la data înfiinflærii Sindicatului Artelor Frumoase din Bucureøti, pe 12 martie 1921, de cætre Arthur
Verona, Camil Ressu øi Ion Theodorescu Sion, cultura sindicalæ din România cunoøtea deja o tradiflie de
mai mult de jumætate de secol. Cu rædæcini în sistemul breslelor medievale, primele organizaflii de acest
tip, de la Asociaflia Calfelor de Øepcari (1855) øi pînæ la Casa de Prevedere øi Economie a Tipografilor din
Bucureøti (1858), aveau drept scop întrajutorarea în caz de boalæ øi de deces. Ameliorarea condifliilor de
muncæ øi solidarizarea în situaflii de nerespectare a revendicærilor muncitoreøti se vor adæuga celor douæ
obiective în 1872, cînd ia fiinflæ la Bucureøti, tot la inifliativa tipografilor din întreprinderi, Asociaflia Generalæ
a Tuturor Lucrætorilor din România. Tot de atunci dateazæ øi primele excluderi ale patronilor din sindica-
te, admiøi iniflial în aceste organizaflii. În 1879, o sciziune în interiorul asociafliei generale face ca o parte din-

28

Uniunea øi-a avut rolul ei animator în parcursul meu artistic, dupæ cum fli-am mai spus, øi într-o perioadæ
istoricæ specialæ, în care era nu doar unica posibilitate, dar oferea øi un anume suport, chiar un confort øi
un context. Uneori era chiar plæcut... Acum, dupæ atîta amar de vreme øi dupæ atîtea pæflanii în Uniune,
mæ simt faflæ de ea ca faflæ de o cæsnicie mai puflin idilicæ, dar care dureazæ de cîteva decenii: de ce sæ mai
divorflezi? O despærflire de Uniune ar face ca, retrospectiv, toate neajunsurile træite alæturi de ea sæ devinæ
un lung øir de inutilitæfli. Avem o istorie în comun, eu cu Uniunea, øi, chiar dacæ træim separat de multæ vreme,
eu continui sæ-mi plætesc cotizaflia øi sæ-mi revendic dreptul la acea istorie comunæ. 
Eu, pentru Uniune, cred cæ am însemnat un episod incomod. Mæ gîndesc îndeosebi la perioada preøedinfliei
mele în filiala localæ, care a fost, prin prisma Uniunii, o perioadæ nefastæ: am desfiinflat Saloanele, m-am opus
ca amatorii sæ expunæ sub sigla Uniunii, am avut naivitatea de a crede cæ se poate face ordine øi m-am tre-
zit cæ am ræmas singur. Îmi amintesc cæ, dupæ ce am fost ales preøedinte, erau voci care au comentat: „Puteafli
sæ alegefli pe cineva mai reprezentativ pentru aceastæ filialæ!“ Atunci m-a deranjat aceastæ remarcæ, însæ acum
îmi dau seama cæ era foarte corectæ, prea corectæ. 
Povestea noastræ poate fi scrisæ de noi, dar ceilalfli ræmîn întotdeauna mai mulfli.
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Revista Arta. O scurtæ istorie
Ræspunsurile lui Adrian Guflæ la un chestionar de Daria Ghiu

ADRIAN GUfiÆ este istoric øi critic de artæ, curator, profesor universitar dr. Predæ cursuri de istoria artei româneøti øi internaflionale de dupæ
1945. Din 2012 este decanul Facultæflii de Istoria øi Teoria Artei a Universitæflii Naflionale de Arte din Bucureøti. Cærfli publicate: Generaflia ’80
în artele vizuale, Piteøti, Editura Paralela 45, 2008; Texte despre generaflia ’80 în artele vizuale, Piteøti, Editura Paralela 45, 2001. Este preøedin-
te al AICA (Asociaflia Internaflionalæ a Criticilor de Artæ) România din 2012.

1. Cum afli defini principalele momente din istoria revistei Arta? Cum se schimbæ ea în funcflie de momentele poli-
tice-cheie, dupæ 1964 ori dupæ 1971 øi spre sfîrøitul anilor 1980? Putem vorbi de schimbæri radicale?

2. Era revista Arta un catalizator al scenei de artæ øi un reper absolut care legitima o expoziflie, un artist sau o
operæ de artæ?

3. Care sînt principalii critici de artæ ai revistei, principalele voci critice pe care le urmæreafli cu atenflie?
4. Este revista în anii 1970 øi 1980 detaøatæ de politic? Cum rezolvæ în paginile ei discursul politic? Are revista

probleme de cenzuræ?
5. Reuøeøte revista sæ-øi construiascæ dupæ 1964 un teritoriu autonom al ei? Face oare compromisuri, existæ oare

artiøti care, dupæ pærerea dumneavoastræ, privind acum, retrospectiv, nu øi-ar mai gæsi locul acolo?
6. E revista popularæ øi în alte medii culturale (cum se întîmpla cu Secolul 20) sau ræmîne un organism izolat,

destinat lumii artistice?
7. Care este propria dumneavoastræ experienflæ cu revista Arta? Cînd afli scris pentru prima oaræ acolo? Care era

atmosfera redacflionalæ? Teoria artei era foarte prezentæ în paginile revistei, spre deosebire de acum.
8. Cum afli putea defini anii 1990 øi revenirea ei în forflæ, de care v-afli ocupat, øi de ce credefli cæ a sucombat

apoi?
9. Considerafli cæ træim astæzi, în România, un moment de crizæ al criticii de artæ, comparativ cu criticii din pagi-

nile revistei în anii 1970, 1980 øi chiar la începutul anilor 1990? Dacæ da, cum væ explicafli acest fenomen?
Sau, altfel spus, cum putem defini critica de artæ de azi, din paginile revistei Arta de acum? Ce s-a schimbat?

1–6. Arta a debutat pe scena noastræ culturalæ în 1954 øi a fost, pînæ la începutul anilor 1990, singura revistæ
din România dedicatæ artelor vizuale, cu apariflie lunaræ. Constituie, aøadar, un preflios instrument de lucru
pentru tofli cei preocupafli de istoria artei româneøti de dupæ 1950, este un complex aparat de consem-
nare, de analizæ a faptului artistic øi de reflecflie teoreticæ, ce poate fi definit ca atare pînæ astæzi, deøi a avut
de suferit, bineînfleles, pînæ la sfîrøitul lui 1989 de pe urma rigorilor cenzurii comuniste exercitate cu presiu -
ne variabilæ, în funcflie de contextul politic. Deøi cronicæ plasticæ se fæcea øi în alte periodice culturale, în presa
cotidianæ, Arta era platforma majoræ de reprezentare pentru toate generafliile de artiøti øi de critici, de la
de but pînæ la consacrare øi, în continuare, pe termen lung. Revista se ocupa în primul rînd de arta contem -
poranæ româneascæ, publica însæ øi studii care priveau arta noastræ modernæ øi pe cea medievalæ, acorda
spaflii artei internaflionale. O parte dintre aceste direcflii de investigare se regæsesc øi astæzi în paginile revis-
tei Uniunii Artiøtilor Plastici din România. Secfliunile tematice, conferind un spor de personalitate numere-
lor øi determinînd un plus de interes din partea publicului, apar, întîi sporadic, încæ de acum patru decenii,
øi au devenit treptat o prezenflæ constantæ, chiar permanentæ odatæ cu anii 1990 – vezi, de pildæ, grupa-
jele tematice intitulate: „Sculptura contemporanæ româneascæ“, în Arta, nr. 4–5, 1973, „Good Painting/Bad
Painting“, în Arta, nr. 1, 1991, „Grupuri“, în Arta (serie nouæ), nr. 1, 2000, „Fotografia“, în Arta, nr. 6–7,
2012. Interdis ciplinaritatea este la rîndul sæu cultivatæ în Arta de mai mult timp. Un stimulent în acest sens
a fost reprezen tat, poate, øi de structura revistei Secolul 20, autodefinitæ ca „revistæ de literaturæ universalæ“,
însæ acordînd atenflie øi istoriei culturii în sens larg, artelor vizuale în plan local øi nu numai, publicaflie care
îøi cîøtigase un remarcabil prestigiu naflional øi internaflional sub conducerea lui Dan Hæulicæ. În perioada to -
talitarismului comunist, solidaritatea interdisciplinaræ era, îndræznesc sæ spun, una dintre formele persiflatei 
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tre muncitorii afiliafli sæ fondeze în mod independent sindicatul Deøteptarea, alcætuit exclusiv din munci-
tori angajafli. Aceøtia revendicau îmbunætæflirea moralæ øi materialæ a condifliilor de muncæ, reducerea zilei
de muncæ la nouæ ore, duminica drept zi de odihnæ øi reglementarea condifliilor de muncæ printr-un con-
tract colectiv între asociaflie øi patroni. În cîmpul artelor vizuale, întîi ia fiinflæ Tinerimea Artisticæ (1901), urmatæ
de Asociaflia Femeilor Pictore øi Sculptore (1916) øi de Arta Românæ (1918).
Sigur cæ, mai ales în cazul structurilor de asociere bazate pe proprietatea intelectualæ, cum sînt organizaflii-
le vizuale, literare sau performative, de fiecare datæ a existat un angajament tacit sau afirmat public, latent
sau manifest, în slujba puterii. În fond, din perspectivæ politicæ, gradul de afiliere politicæ a institufliilor de cul-
turæ de utilitate publicæ este nesemnificativ, atîta timp cît scopul ultim ræmîne unul din sfera socialæ a exercifliu-
lui reprezentativ. Anticomunismului postcomunist, înfleles ca revizionism istoric, în cel mai bun caz, øi nu
ca agendæ propagandisticæ neoliberalæ actualæ, i se poate opune oarecum facil nazismul hitlerist de tip legio-
nar din perioada statului naflional legionar al activitæflii SAF. Una dintre marile poveøti nespuse ale Uniunii
Artiøtilor Plastici din România, de care nicio cercetare nu vrea sæ-øi aminteascæ, nu este cea a socialismu-
lui dejist ori a comunismului øi ulterior naflional-socialismului ceauøist, ci scurtul øi enigmaticul interval
1940–1944. Este strigætor la cer cæ la expoziflia Flacæra din 11–25 aprilie 1948 de la Sala Dalles, M. H.
Maxy, Ligia Macovei, Gheorghe Labin, Boris Caragea sau Alexandru Ciucurencu expun portrete de bri-
gadieri sau ale Anei Pauker, însæ poate ar trebui amintitæ øi Expoziflia de artæ legionaræ din 1941, din ace-
laøi spafliu; sau expoziflia de desen øi picturæ Ræzboiul în imagini (septembrie 1942), unde alæturi de artiøtii
români øi germani participæ însuøi Hitler, în calitate de pictor, cu douæ pînze din perioada Primului Ræzboi
Mondial, færæ a mai aminti øi cele patru sau cinci memorabile Saloane Oficiale de Toamnæ.
Pentru orice unitate sindicalæ de utilitate publicæ, narafliunile puterii devin nesemnificative cîtæ vreme carac-
terul reprezentativ al muncii artistice se aflæ în exercifliu practic eficient. Acest aspect, cum a arætat cîndva
Werner Hofmann, fline de însæøi definiflia utilitæflii publice a institufliilor artei. Mai problematic ræmîne, cred,
din acest unghi de vedere, coeficientul de afiliere politicæ a institufliilor artistice de utilitate privatæ.
Werner Hofmann este cel care, spre mijlocul anilor 1970, readucea în dezbaterile din cîmpul istoriei artei
polemica dintre Marx øi Max Stirner/Kaspar Schmidt pe marginea Ideologiei germane (1845). Pentru Stirner,
o organizare instituflionalæ a muncii nu putea fi posibilæ, din perspectiva devenirii artistice, decît în strînsæ
legæturæ cu dinamica de masæ a societæflii, indivizii excepflionali, în speflæ artiøtii, trebuind sæ fie exceptafli din
acest tip de aglutinare. Nimeni nu poate înlocui munca øi calitatea serviciilor prestate de un Rafael, con-
chide Stirner. Ceea ce este just, ræspunde Marx, însæ fiecare om în care se ascunde un Rafael se poate
cultiva nestingherit într-o astfel de organizare instituflionalæ a muncii. Forma de organizare instituflionalæ a
muncii în care orice om ce ascunde un Rafael în mæruntaiele sale, pe care sæ-l poatæ stimula færæ frustræri,
este cea sindicalæ, continuæ Marx în 1848, acesta fiind totodatæ øi corolarul oricærei entitæfli instituflionale
bazate pe libera asociere øi consolidatæ prin cotizaflie.
Calitatea principalæ a acestui tip de funcflionalism este tendinfla asocierii de a se transforma în comunitate,
protejînd arta de la a fi extrædatæ „maestrului artei de a conduce“, dupæ expresia lui Hofmann, în detrimen-
tul „maestrului de arte frumoase“ øi de a o învesti cu un caracter democratic activ. 
Probabil cæ orice criticæ instituflionalæ viabilæ, practicatæ de muncitorii artistici sau de critica de artæ însæøi, ar
trebui sæ-øi ræsædeascæ întrebærile pe acest teren: dacæ utilitatea publicæ a UAP este somatæ sæ dea soco-
tealæ contribuabilului, în ce mæsuræ arta, care garanteazæ neîncetat caracterul cognitiv al utilitæflii, reuøeøte
sæ negocieze aceastæ utilitate cu puterea, chiar cu preflul extrædærii acesteia pe mîna maestrului artei de a
conduce?

DARIA GHIU este doctor în istoria øi teoria artei, cu o tezæ despre istoria Pavilionului României la Bienala de Artæ de la Veneflia (Uni versitatea
Naflionalæ de Arte Bucureøti). Este critic de artæ, curator øi jurnalist la Ra dio România Cultural. 
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tase odatæ cu regimul comunist. În schimb, apæruseræ disfuncfliile economico-financiare, în contextul unei
economii de piaflæ incipiente. Uniunea Artiøtilor Plastici nu a mai putut asigura finanflarea, ajutorul Ministe-
rului Culturii a fost unul efemer, aøa încît revista a dispærut din viafla noastræ artisticæ. A reapærut în 2000,
cînd au putut fi publicate trei numere, pînæ în 2001. Eu am acceptat responsabilitatea de redactor-øef. Au
fost numere tematice, am lucrat cu o echipæ bunæ, entuziastæ, alcætuitæ din Aurelia Mocanu, Oana Tænase,
Horea Avram, iar personalitatea graficæ a revistei a fost croitæ atunci de Olimpiu Bandalac. Odatæ cu schim-
barea de conducere la Uniunea Artiøtilor Plastici, a dispærut iar suportul financiar, aøadar øi publicaflia însæøi.
Abia spre finalul lui 2010 am asistat cu toflii la inaugurarea celei de a treia serii a Artei, director fiind Petru
Lucaci, iar redactor-øef Magda Cârneci.

9. Critica de artæ nu este în crizæ în România, azi, în opinia mea. Nici revista Arta, privind lucrurile din aceastæ
perspectivæ. S-au mai schimbat generafliile, au apærut mai mulfli tineri, s-au înmulflit øi artiøtii care scriu. Tron-
soanele tematice s-au amplificat în revistæ, acestea se ocupæ de dominante în arta româneascæ dupæ intra-
rea în secolul XXI („Noul figurativ în picturæ dupæ 2000“), evoluflia unor generaflii de creatori în cultura noastræ
vizualæ („Optzecismul vizual dupæ 20 de ani“), de analizæ în ansamblu øi detalii a unor limbaje artistice în
desfæøurarea lor localæ – mai ales – actualæ øi recentæ („Fotografia“, „Sculptura“, „Ceramica“), ori chiar de
„portretul“ la zi al cîte unei mari expoziflii internaflionale periodice („Bienala de la Veneflia“, ediflia din
2013). Arta continuæ sæ fie o revistæ de informare øi analizæ în zona artelor vizuale, o revistæ care contri-
buie la scrierea din mers a istoriei artei contemporane, în primul rînd a celei româneøti (cu reprezentanflii
sæi din flaræ øi din afara ei), încearcæ sæ îi identifice traseele principale, sæ îi contureze poziflia în peisajul glo-
bal. Revista este interesatæ de mai multe perspective asupra fenomenului artistic, inclusiv de cea curato-
rialæ. Istoria oralæ în ipostaza interviului înregistreazæ mai multe exemple în seria nouæ (a treia) a Artei. Poate
cæ ar fi oportunæ includerea mai multor studii de sintezæ, poate cæ ar fi interesantæ, pe de altæ parte, prin
intermediul unor studii-portret, recuperarea sistematicæ a unor nume active øi semnificative cu cîteva dece-
nii în urmæ, azi aproape uitate, poate ar merita sæ fie reconstituitæ activitatea unor efemere, dar esenfliale
galerii ale UAP ce au marcat scurta epocæ a „dezgheflului“ – Galeria Nouæ, Apollo...

postdecembrist însæ realei rezistenfle prin culturæ din „epoca de aur“ ceauøistæ. În consecinflæ, Arta era cititæ
de un public mai larg decît cel în primul rînd interesat de artele vizuale. Faptul este valabil, cred, øi în pre-
zent, chiar dacæ din alte motive.
Revista s-a numit la început Arta plasticæ øi era o publicaflie a Uniunii Artiøtilor Plastici øi a Ministerului Cul-
turii. Primul ei redactor-øef a fost sculptorul Dorio Lazær, adept al realismului socialist. Revista, inevitabil, a
fost dominatæ în primii ani ai existenflei sale de acest program ideologic øi estetic. Breøe care apar în mono-
litismul realismului socialist se pot observa încæ din a doua jumætate a anilor 1950 øi în Arta plasticæ – schim-
barea de „ton“ e vizibilæ, spre exemplu, în texte de analizæ (cronici extinse) øi reproduceri ale unor lucræri
care fæcuseræ parte din aøa-numitele expoziflii „interregionale“ ale anului 1956, în nr. 2, 1957.
La mijlocul anilor 1960, Arta plasticæ este condusæ de sculptorul øi pictorul Ion Vlasiu. Începuse scurta perioadæ
a „dezgheflului“. Editor unic al publicafliei este Uniunea Artiøtilor Plastici. Editorialul numærului 9, 1966, sem-
nat de Anatol Mândrescu, redactor-øef adjunct (el avea sæ se afle în fruntea redacfliei într-una dintre cele
mai faste perioade ale revistei: sfîrøitul anilor 1960 – prima jumætate a decadei urmætoare, secondat cu brio
de Anca Arghir), îi este dedicat, pe prima paginæ, lui Pallady, de la a cærui dispariflie se împlinea un deceniu.
Politicul nu ocupa, aøadar, deschiderea revistei, cum avea sæ se întîmple mai tîrziu, dupæ Tezele din iulie 1971
øi alegerea lui Nicolae Ceauøescu preøedinte al României. Începînd din 1968, revista se numeøte Arta.
Prezenfla cîtorva pagini rezervate politicii culturale oficiale, unor aniversæri politice – texte însoflite de foto-
grafii øi eventual de reproduceri dupæ lucræri de artæ oficialæ, de propagandæ – a reprezentat compromi-
sul inevitabil pe care a trebuit sæ îl facæ revista pentru a putea sæ aparæ, pînæ la finalul dictaturii comuniste.
Aceastæ parte a publicafliei a fost treptat subordonatæ cultului personalitæflii lui Ceauøescu. Dincolo de res-
pectivele pagini, Arta îøi intra în sumarul firesc pentru o revistæ cu profilul sæu. Avea studii consistente, cro-
nici, pagini teoretice, profiluri de artist, secvenfle de Atelier 35, incursiuni internaflionale, recenzii, care o
fæceau atractivæ øi îi asigurau un nivel calitativ adesea remarcabil. Redacflia a fost compusæ mereu din profe -
sioniøti notabili, care susflineau cauza unui conflinut de valoare øi cît mai puflin øtirbit, în „meciurile“ purta-
te cu cenzura. Asta dincolo de autocenzura care funcfliona la rîndu-i, în contextul politico-ideologic dat.
Redactori-øefi au mai fost, pînæ în 1990, Vasile Drægufl øi Dan Grigorescu.
Pentru mai multe promoflii de absolvenfli ai studiilor de istoria øi teoria artei, Arta a fost spafliul vital, în sen-
sul bun al nofliunii, al debutului, uceniciei øi consacrærii în critica de artæ. Faptul îøi pæstreazæ valabilitatea, mæcar
în parte, øi în prezent, într-un peisaj cultural øi  publicistic modificat. Mai toate numele importante pentru
critica de artæ în limba românæ din ultimii 60 de ani au scris în paginile revistei. Se regæsesc aici øi semnæturi
marcante ale literaturii artistice internaflionale. I-am citit cu interes, fireøte, pe profesorii mei din facultate:
Ion Frunzetti, Vasile Drægufl, Dan Grigorescu. L-am urmærit cu mare interes pe Mihai Driøcu, care a fost
pentru mult timp un membru de bazæ al redacfliei, avea intuiflie øi o erudiflie remarcabilæ. Alfli autori ale cæror
texte impuneau erau Anca Arghir, Olga Buøneag, Amelia Pavel, Virgil Mocanu, Ræzvan Theodorescu, Marius
Tætaru, Ioana Vlasiu, Alexandra Titu, Radu Procopovici, Andrei Pintilie, Theodor Redlow, Gheorghe Vida,
Mihai Ispir. Sæ remarcæm øi nume de artiøti în zona scrisului: Marin Gherasim, Alexandru Chira, Mihai
Sârbulescu (optzecist care a publicat øi înainte de 1990). Fireøte cæ interesul se îndrepta øi spre textele cole-
gilor mei de generaflie.

7. Am debutat în Arta în 1980. Am valorificat o parte a cercetærii pentru lucrarea de diplomæ într-un articol
intitulat „Gîndirea plasticæ a lui Catul Bogdan“ (nr. 9–10, 1980), lucrare ce îmi fusese coordonatæ de Vasile
Drægufl. Profesorul mi-a propus colaborarea cu revista, iar acest raport profesional cu publicaflia în discuflie
continuæ øi dupæ 35 de ani. În componenfla de atunci a redacfliei, condusæ de Drægufl, erau Ioan Horga,
Horia Horøia, Mihai Driøcu, François Pamfil. S-a adæugat apoi Theodor Redlow, iar la sfîrøitul anilor 1980
Cælin Dan. Atmosfera era una stimulativæ, plæcutæ de cele mai multe ori. Umorul era armæ øi leac faflæ de
contextul politic. Am învæflat meserie de la membrii redacfliei, am primit încurajæri, dar øi bobîrnace – utile
øi unele, øi altele. Aflai de toate despre viafla artisticæ øi culisele ei. Era însæ, mai ales, o solidaritate de breaslæ
de care te molipseai, era tonifiantæ.

8. Au intervenit schimbæri în redacflie, în substanfla revistei dupæ evenimentele din decembrie 1989. Pentru
scurtæ vreme a apærut øi un supliment, Alternative. Redactor-øef a devenit la un moment dat Cælin Dan.
Am intrat în echipæ în 1990. Primul numær care mi s-a încredinflat spre coordonare a fost unul triplu (6–7–
8, 1990), care a avut ca ax tematic „Avangarda – pro øi contra“. Revista øi-a încheiat prima etapæ de exis-
tenflæ în 1993, dupæ aproape 40 de ani de apariflie neîntreruptæ. Motivul nu a fost cenzura politicæ, ea înce-
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3. Arhiva Atelier 35 constæ din materiale digita-
le (un hard extern) øi se aflæ în continuare în
grija echipei prezente. Cercetarea constæ din
materiale scanate (fotografii de la anumite
eve nimente, interviuri, scurte dosare de ar -
tist), o cronologie, cîteva materiale video øi au -
dio. Ele nu sînt momentan disponibile online,
site-ul dedicat nu mai funcflioneazæ.

Istoria-i în nettime. Cælætoriile Atelier 35
Simona Dumitriu

Istoria-i în nettime. Sau, cel puflin, o parte a ei, cea trimisæ øi comentatæ pe lista de discuflii. Øi, inevitabil,
ea se repetæ, se întoarce în valuri înspumate asemeni furtunilor din cæzile de baie cu masaj acvatic. Unele
nume apar pe parcursul întregii istorii, cîteva se mai schimbæ de la o creastæ a valului pînæ la urmætoarea,
altele ræmîn constant, înconjurate de o multitudine de persoane care posteazæ din timp în timp anunfluri,
convocæri la ateliere øi informaflii utile.
Atelier 35 este o poveste care poate fi recompusæ, cel puflin între 2001 øi 2007, din postæri, anunfluri øi
opinii. Pentru perioada anilor 1990, ajutæ pînæ la un punct resursele puse laolaltæ în Arhiva Atelier 35.1

A fost vreodatæ A35 filialæ a UAP? De fapt, niciodatæ. Acum, expresia care se foloseøte de cætre Uniunea
Artiøtilor Plastici în legæturæ cu Atelier 35 este cæ ar fi un brand al Uniunii. Înainte de 1989, termenul gene-
ric era cel de Cenaclu. Ca brand, a fost construit øi menflinut în timp de echipe întregi de creaflie, cum ar
putea fi numite, care, rînd pe rînd, l-au reafirmat, s-au distanflat de el, au renunflat la acest nume sau l-au
„recuperat critic“ pînæ în zilele noastre, cînd, odatæ cu trecerea timpului, simbolul ajunge sæ fie descærcat
de conflinut emoflional-istoric.
Ca formulæ sau titlu organizaflional, el continuæ sæ se foloseascæ în filialele UAP locale øi, din aceastæ perspec-
tivæ, Bucureøtiul pare a-l monopoliza ca vizibilitate. La Bucureøti, este un brand al Uniunii echivalent cu arta
contemporanæ. Oriunde în altæ parte, este doar o componentæ din sistemul de funcflionare al filialei.2

Înainte de 1989, Atelier 35 Bucureøti avea alocat spafliul de la subsolul Galeriei Orizont, unde în decursul
anilor 1970–1980 au fost realizate øi expoziflii care încercau sæ „iasæ“, cel puflin pînæ la un punct, de sub
stratul cel mai gros de cenzuræ – sau, oricum, aøa sînt privite astæzi în procesul recuperatoriu øi în mare
mæsuræ memorialistic realizat de Magda Cârneci øi Adrian Guflæ. Sub titulatura Atelier 35 sau în colabora-
re cu aceastæ structuræ organizaflionalæ au fost produse øi proiecte desfæøurate în alte spaflii. În anii 1980,
a funcflionat øi la Hanul cu Tei o salæ a Cenaclului Tineretului. 
Cadrul de muncæ oferit de Uniune tinerilor absolvenfli înainte de 1989 era organizat de UAP sub denu-
mirea de Cenaclul Tineretului. Înscriindu-te în Cenaclu (care din 1973 începe sæ poarte numele de Ate-
lier 35), primeai o parte din beneficiile acordate de UAP membrilor sæi plini øi, în plus, nu trebuia sæ fii membru
de partid (însæ pentru intrarea în nava-mamæ UAP, trebuia oricum). Dacæ aspirai la Uniune, aveai de tre-
cut mai întîi prin stagiul 35, care în acelaøi timp flinea laolaltæ øi izolate ambifliile øi expresiile artistice expe-
rimentale ale „tineretului“.
La începutul anilor 1990, galeria de la subsolul Orizont a continuat sæ fie folositæ, din cînd în cînd, dar nu sub
titulatura Atelier 35. Tot în anii 1990, locul de sub Orizont ajunge cafenea. Numele Atelier 35 reînvie în 1995,
la Cæminul Artei øi, doi ani mai tîrziu, se stabilizeazæ la Sala Eforie pînæ în 2003. În 2003, nettime-ul se tul-
buræ odatæ cu anunflurile cæ Atelier 35 va dispærea poate de tot, în orice caz Zamfir Dumitrescu, pe atunci
proaspæt ales preøedinte al UAP, pærea sæ ia decizia închirierii spafliului de la Eforie firmei Romarta. Se produ-
ce însæ doar o mutare øi, în toamna 2003, Atelier 35 se redeschide pe Øelari 13. Au loc cîteva expoziflii acolo,
apoi øi acel spafliu este brusc închis pentru o eventualæ reînchiriere. În iunie 2004, Teodor Graur (pe atunci
coordonator al galeriei HT003 de la Hanul cu Tei, galerie a secfliei de multimedia nou-înfiinflate în UAP) anunflæ
pe nettime cæ: „Tinerii artiøti, studenfli øi absolvenfli la arte, cei ce doresc sæ facæ expoziflii în cadrul «Atelier 35»,
sînt invitafli la galeria noastræ. Vom gæzdui cu plæcere evenimente A35 øi autorii acestora începînd din iulie 2004“.
Discret, færæ agitaflie ori replici. Între timp, Øelari redevine un spafliu comercial, pentru o vreme. 

1. Neexistînd o cronologie claræ øi detaliatæ a
schimbærilor produse cu Atelier 35, am în -
cercat sæ refac cît mai succint istoria acesto-
ra punînd cap la cap anunfluri de pe nettime,
o cronologie parflialæ realizatæ în cadrul cer-
cetærii Arhiva Atelier 35 øi datele disponibile pe
website-ul atelier35.eu, care acoperæ perioa-
da din 2007 pînæ în prezent.

2. În continuare sînt realizate din timp în timp
expoziflii în filialele locale sub titulatura Atelier
35, în general expoziflii de tip salon, în care
criteriul vîrstei-limitæ este pæstrat. 
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În octombrie-noiembrie 2005, Øelari 13 se redeschide sub numele de Galeria NIT, cu o nouæ echipæ impli-
catæ în realizarea de proiecte. Deøi NIT nu foloseøte titulatura Atelier 35, prin abordare, munca de echipæ
øi programul realizat este o evidentæ continuatoare a acestuia. NIT se închide în aprilie 2007 printr-o „lici-
taflie“ simbolicæ a unor intervenflii realizate pe pereflii de tablæ ai spafliului. 
În mai 2007 apar deja primele anunfluri de expoziflii realizate de noua echipæ Atelier 35, care preia la pachet
spafliul de pe Øelari 13 øi dimensiunea istoricæ a fostului Cenaclu, cu o înclinaflie spre recuperare øi arhiva-
re (care, oficial, porneøte din acest moment, deøi, neoficial, deja din 2005–2006, în cadrul proiectului NIT,
Simona Vilæu începuse sæ punæ în ordine cronologicæ o parte a Arhivei Atelier 35). 
În octombrie 2007 deja noua echipæ lansa un apel cæutînd imagini, amintiri, texte, cu care în noiembrie
realizeazæ Atelier 35 despre Atelier 35, eveniment care anunflæ lumii øi nou-înfiinflata Asociaflie Atelier 35.
În iulie 2008 este lansat øi proiectul Arhiva Atelier 35, care urma sæ adune øi sæ digitizeze documente øi infor-
maflii care sæ retraseze istoria cenaclului pînæ la zi. 
În 2012 are loc cea mai recentæ schimbare de echipæ. Pe parcursul anilor, spafliul de pe Øelari 13 devine
din ce în ce mai asaltat de gentrificarea Bucureøtiului vechi, caracteristicæ pe care o include în proiectele
produse acolo. În noiembrie 2014, UAP anunflæ telefonic actuala echipæ cæ trebuie sæ elibereze spafliul de
pe Øelari 13 pentru a se muta la subsolul de la Orizont, spafliu complet dezafectat, la Øelari 13 urmînd sæ
intre proiectul Pavilion (fost Unicredit), care, între timp, îøi pierduse finanflarea øi galeria. Prin petiflie øi pre-
siune publicæ, Pavilion renunflæ la spafliu øi UAP organizeazæ un pripit concurs de proiecte curatoriale pen-
tru mai multe dintre galeriile sale: Atelier 35 Subsol Orizont, Galeria Øelari 13, CAV (Centrul Artelor Vizuale
Multimedia), subsolul galeriei Galla øi douæ din spafliile Combinatului Fondului Plastic (Tipografia øi Arthal-
le). Prin concurs, actuala echipæ a Atelier 35 cîøtigæ dreptul de a-øi continua proiectele la Øelari 13 în 2015.
În urma unor întîlniri inifliate de Atelier 35 cu alte persoane avînd experienfla spafliilor autogestionate, se con-
stituie la începutul lui 2015 grupul Facebook Discuflii despre înfiinflarea filialei Atelier 35, apoi un grup de lucru
mai restrîns care continuæ cu întîlnirile øi pune laolaltæ un fel de manifest/declaraflie de intenflie, pe care o citeøte
în timpul adunærii generale a UAP din 20 aprilie 2015. Intenfliile acestei declaraflii sînt de a organiza în cadrul
Uniunii o filialæ Atelier 35, cu statut juridic de ONG, dar afiliatæ ONG-ului de utilitate publicæ al UAP.

Persoane cu rol curatorial øi organizatoric în Atelier 35 Bucureøti, pornind din anii 1990: 
Erwin Kessler (la reînfiinflarea în 1995 în spafliul de la Cæminul Artei, etaj) 
Eugen Gustea, Horea Avram, Elena Scutaru, Adrian Pora, George Moscal (la mutarea Atelier 35 în
spafliul de la Eforie, aflat vizavi de Poliflia Capitalei, din 1997)
Eugen Gustea, Matei Øerban, Nicolae Comænescu (în continuare, pe Eforie)
Alina Øerban, Ana Bænicæ, Cosmin Næsui (2002–2003, ultima perioadæ pe Eforie øi tranziflia pe Øelari, cînd
aceastæ echipæ, în urma relafliei dificile cu UAP, se retrage destul de repede)
Teodor Graur (2004–2005?), prin mutarea Atelier 35 în cadrul HT003 
Grupul care organizeazæ NIT: Ciprian Paleologu, Simona Vilæu, Alexandru Rædvan, Ion Anghel, Bogdan
Pelmuø, Andrei Ciubotaru, Felicia Ionescu, Monica Pæduraru (NIT, pe Øelari 13, 2005–2007)
Daniel Alexandru, Vlad Ionescu, Roxana Patrichi, Raluca Doroftei (Atelier 35 pe Øelari 13, 2007–2009)
Silvia Saitoc (devine, în 2010, principala coordonatoare a programului curatorial, fiind implicate în conti-
nuare øi o parte dintre persoanele care au reinifliat titulatura Atelier 35 în 2007). Matei Sâmihæian colabo-
reazæ, de asemenea, la activitæflile spafliului. 
În paralel, proiectul de cercetare Arhiva Atelier 35 este desfæøurat prin Asociaflia Atelier 35 în parteneriat
cu UAP, de Adrian Guflæ, Roxana Patrichi, Raluca Doroftei, Magda Predescu, Milena Augusta Pop, Vlad
Ionescu, Daniel Alexandru (din cîte øtiu, în ultima perioadæ a acestuia ajutînd øi Silvia Saitoc). 
Larisa Crunfleanu, Xandra Popescu, Alice Gancevici (preiau, în 2012, coordonarea Atelier 35 pe Øelari 13
øi anunflæ punerea la dispoziflia publicului øi a materialului digital colectat ca Arhivæ3). Dupæ plecarea la stu-
dii a lui Alice, Larisa øi Xandra sînt actuala echipæ activæ la Øelari 13 (cu sprijin øi colaborare din partea Nico-
letei Moise, a lui Eduard Dedu, Dragoø Tætulea, Remus Puøcariu).
Grupul de lucru Atelier 35: Larisa Crunfleanu, Xandra Popescu, Liliana Basarab, Delia Popa, Larisa David,
Simona Dumitriu, Claudiu Cobilanschi, Ileana Faur, Sorin Popescu, Veda Popovici, Dana Andrei, Irina Botea,
Vlad Ionescu, Daniel Alexandru (dintre care o parte au participat la Adunarea Generalæ a UAP din 20 apri-
lie 2015).

SIMONA DUMITRIU a fæcut parte din 2011 din colectivele de artiøti care au coordonat spafliul Platforma din Bucureøti. A predat între 2009
øi 2013 la UNARTE Bucureøti (Secflia FVPCI). Alæturi de partenera sa, Ramona Dima, formeazæ din 2014 duoul artistic Simona&Ramona øi
duoul drag king Claude&Dersch. Împreunæ, scriu øi realizeazæ performance-uri bazate pe text. Uneori colaboreazæ cu Ileana Faur, în formu-
la de trei, Claude, Dersch & The Sky Collector.
web: www.platformaspace.wordpress.com, www.simonaramona.wordpress.com, www.poetrybody.wordpress.com
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cadæ) ase mænætoare. Alte persoane care participau la întîlniri retræiau experienfle, se mai întîmplase (la CIV,
de exemplu), sau vorbeau în principii (de organizare, independenflæ etc.). 
UAP propusese remutarea Atelier 35 înapoi în spafliul Galeria Orizont Subsol, argumentînd-o ca o reve-
nire la origini, la locul-experiment din anii 1980, cu toatæ încærcætura sa istoricæ. Intenflia de a repune acel
spafliu la dispoziflia Atelierului este descrisæ de UAP, într-un comunicat publicat la 23 noiembrie 2014 pe
site-ul Modernism, ca o revenire acasæ, nu ca o întrerupere a activitæflii acestuia. Doar cæ, 20 de ani mai
tîrziu, UAP „recupereazæ“ acel spafliu (sic!) færæ tencuialæ øi curent electric, fiind necesare investiflii de cîte-
va mii de euro pentru a repune totul în funcfliune. Aceøti bani lipsesc øi renoværile aferente, la data scrie-
rii artico lului, încæ nu au fost realizate. Pe de altæ parte, dacæ Orizont Subsol aparfline într-adevær istoriei
experimen tului local, el este un loc de compromis, un loc ascuns, ferit. Traseul contemporan al Atelier
35 poate fi revendicat, mai degrabæ, de la prezenfla în spafliul Eforie, un loc deschis øi expus, unde arta
iese la suprafaflæ øi e vizibilæ din stradæ – la fel ca la Øelari, cînd nu e deschisæ terasa aparflinînd restauran-
tului de alæturi .4

Atelier 35 este o siglæ sub numele a sute de expoziflii. Experimentul din ele se mutæ øi el, din anii 1990
pînæ în prezent, de la ilustrarea binaritæflilor la implozia nervoasæ a tehnicilor clasice ale artelor, la video øi
multimedia, la performance, la artæ digitalæ, sunet øi experimente de net.art øi tehnologice, la a invita artiøti
/artiste din stræinætate, la punerea în valoare a procesului øi a muncii site- øi context-specific. Nimic ne obiønuit,
pînæ la urmæ. Ca la începutul lui 2000, se vine cu bani de acasæ (... de cîte ori nu am auzit aceastæ expre-
sie...). Nu mereu sînt expoziflii în sensul lor tradiflional (obiecte clar delimitate în spafliu), uneori sînt timpi
lungi în care au loc întîlniri, se pun filme, se pregæteøte ceva. Diferæ de ritmul bilunar în care se schimbæ
obiectele în alte galerii ale Uniunii (reamintesc, aceste alte expoziflii sînt realizate de membrii UAP contra
unei taxe de participare) øi poate stîrni întrebæri economice în UAP: de ce sæ plæteascæ curentul, de ce sæ
o flinæ pe doamna la supraveghere, de ce sînt pereflii goi? De-a lungul timpului, Atelier 35 a avut strategii
de contracarare pentru aceste întrebæri, iar lumina a continuat sæ se aprindæ. Cred însæ cæ a contat mai
mult tradiflia de dinainte de 1989, în care Uniunea putea privi o bucæflicæ din ea ca fiind în afara ei, un fel
de binefacere inevitabilæ. Orice încurcæturæ în iflele acestei misiuni de indiferentæ binefacere readucea însæ
brusc pe tapet existenfla oamenilor din jurul Atelierului, ineficienfla lor în ochii Uniunii, la care, desigur, cea
mai mare parte dintre persoanele expuse acolo oricum nu cotizau.
Cotizarea însæ e de fapt importantæ, sau ar fi într-o formulæ cu adeværat sindicalæ øi autoorganizatæ. 
În aprilie 2015, sîntem, øapte din grupul de lucru (Larisa C., Larisa D., Liliana, Delia, Vlad, Daniel øi eu),
în fafla a în jur de o sutæ de membri/membre ale Uniunii, pe podiumul din Amfiteatrul UNARTE, citind
rînd pe rînd, cu voce tare, în cadrul Adunærii Generale, acel manifest, acea declaraflie de intenflii. Prin ea,
ne poziflionæm, pentru moment încæ imaginar, înapoi în Uniune, ca un fel de aripæ sau filialæ reformatoa-
re, care sæ reafirme ambiflii sindicale, sæ „reînvie spiritul caselor de ajutor reciproc“ øi sæ-øi asume „rolul de
grup de lobby pentru drepturile øi statutul artiøtilor în societatea româneascæ, în vederea obflinerii de bene-
ficii sociale precum asigurare medicalæ, dreptul la indemnizaflie de øomaj øi pensie, precum øi recunoaøte-
rea statutului artistului ca liber-profesionist în domeniul artelor vizuale“. Din manifest mai fac parte multe
alte dorinfle øi gînduri exprimate în întîlnirile prealabile, printre care nevoia de a lupta pentru o conduitæ
eti cæ în cîmpul artei (øi de a monitoriza corecta creditare a persoanelor implicate în proiecte comune, felul
în care sînt remunerate persoanele din domeniu, menflionarea claræ a situafliilor în care contribufliile artisti -
ce într-un proiect sînt plætite sau nu), prezentarea Asociafliei, în cadrul UAP, ca un model de lucru care sæ
integreze persoane indiferent de studiile terminate, mijlocul de exprimare artisticæ utilizat sau vîrstæ. Unul
dintre elementele caracteristice în viziunea tradiflionalæ a Atelier 35, înscrierea sau participarea în funcflie
de vîrsta-limitæ, îøi dovedeøte ferma inutilitate în practica realæ. De mult acest brand al Uniunii (în care Uniu -
nea a investit resurse minime øi multæ exploatare) nu mai funcflioneazæ în litera istoriei emoflionale pe care
o mai regæseai încæ retræitæ în 2003, de exemplu.5

Pe de altæ parte, un brand paralel, construit din portofoliile de activitæfli începute pe Øelari 13 din 2007,
existæ în ochii multor persoane care, de cele mai multe ori, nu cunosc Uniunea øi nu sînt interesate de
comunicarea cu ea – relaflionînd cu prezentul Atelier 35, ca spafliu de proiecte,  øi cu oamenii din el. Reve-
nind la prestigiu, tocmai acest al doilea brand, independent øi distanflat de Uniune6, a adus beneficii de expe-
rienflæ øi imagine profesionalæ celor care s-au implicat øi au expus acolo, nu felul în care UAP reflectæ asupra
bunurilor sale, în termeni de noi dæm spafliile, deci noi vorbim prin gura celor care le ocupæ. 

4. Pentru detaliile modului în care Atelier 35 a
ajuns sæ fie ascuns în spatele unei terase de
res taurant, citifli articolul „Povestiri exempla-
re“, de Xandra Popescu øi Larisa Crunfleanu,
în revista IDEA artæ + societate #44, 2013,
articol disponibil online.

5. Persoanele care au protestat atunci, pe net-
time øi nu numai, o fæceau în numele expe-
rimentului optzecist øi în numele lipsei de
spaflii de expunere.

6. Larisa Crunfleanu foloseøte expresia moøteni-
toare nelegitime raportîndu-se la istoria UAP
cu Atelier 35.

Am pus cît mai mult, sper cæ i-am pus pe cei mai mulfli øi multe, mi-e teamæ de listærile previzibile care in -
clud doar 1–2 personaje mai vizibile din grupurile, de fapt, mult mai mari. Nu mai øtii ce au fæcut, ce roluri
aveau, cum funcflionau împreunæ øi cît a fæcut, cu cît a contribuit fiecare. E în natura grupului, ca formæ de
organizare, sæ nu øtii, sæ se piardæ pînæ la un punct contribufliile personale, fiecare persoanæ membræ a gru-
pului putînd apoi beneficia de un curriculum comun øi relata experienfle comune. 
Atelier 35, sub diferitele sale forme, a moøtenit øi a contribuit la formularea unei istorii fragmentate, de
compromisuri øi colaboræri cu Uniunea, care a fost mereu cea care a dat un loc øi un nume spre folosinflæ,
în general în urma unor manifestæri de interes realizate din interior, pe relaflii, cum s-ar spune. Nu øtiu dacæ
persoanele care s-au ocupat de Atelier 35 în trecut, înainte de 2005 sau 2003, erau salarizate de UAP
sæ o facæ sau o fæceau mai degrabæ în schimbul unui capital de prestigiu (care, cum s-a exprimat Delia Popa
în cadrul grupului de lucru, nu este de neglijat), sau pentru a da un sens participærii lor într-o organizaflie
care nu le prea dædea alte speranfle, ori pentru a avea un spafliu de lucru øi de construcflie a propriilor per-
soane artistice. Sau toate laolaltæ. Pot bænui cæ nici echipele de la Eforie nu erau plætite øi din conversaflii-
le de pe nettime din 2003 øi 2005 reiese cæ nici nu aveau un buget pentru producflia de lucræri sau amenajarea
spafliului. NIT øi Atelier 35 pornind din 2007 au fost inifliative voluntare. Aveai de la Uniune un spafliu gra-
tis, cu o persoanæ angajatæ sæ îl flinæ deschis la orele de vizitare, fli se plætea regia. Øi cam atît. 
Peisajul bucureøtean din prima jumætate a anilor 2000 conflinea, cît tot orizontul, o Uniune în proces de
faliment, care pierdea ateliere øi spaflii prin retrocedæri, închidea treptat Combinatul Fondul Plastic, închi-
ria pe ici-colo din galeriile ræmase cui avea bani de chirie, impunea constant plata unor taxe de partici-
pare la expoziflii membrilor sæi øi membrelor sale. Mæcar de acestea, Atelier 35 øi HT003 erau scutite,
arta experimentalæ øi contemporanæ era încurajatæ prin acces gratis la expunere, inclusiv pentru persoa-
nele ce nu aparflineau secfliilor UAP, organizate în continuare pe discipline artistice. Tot din discufliile de
pe nettime se poate afla însæ cæ, mæcar pentru persoanele care se ocupau de spafliul de la Eforie, Uniu -
nea funcfliona elastic, între ignorare øi interferenflæ agresivæ (pînæ la condiflionarea sau refuzul unor
expoziflii). 
În 2012, la spafliul Platforma  a avut loc Mai mult ca perfect, una dintr-o serie de expoziflii rezultate în urma
unor workshopuri care porneau de la o întrebare destul de simplæ: Dacæ noi sîntem moøtenitoarele/moøte-
nitorii de drept ale/ai unei istorii locale recente, ce anume, de fapt, moøtenim øi cît din aceastæ moøteni-
re localæ ne-a format practicile? Destul de puflin, ar fi, subiectiv øi personal, ræspunsul meu. Conflinutul artistic
a ceea ce s-a întîmplat acum 20 de ani este inaccesibil – nearhivat sau transmis prin cîteva fotografii alb-
negru din care nu înfleleg nimic. În schimb m-au format øi ne-au format, în mod dureros øi în continuare
în afara puterii multora de control, sfada, sistemul de instituflii, taberele øi sprijinitorii, de care poate doar
persoanele tinere active dupæ 2010 ar fi putut încerca sæ se despartæ. Doar cæ, din cînd în cînd, în cada cu
ja cuzzi localæ, sîntem trase øi traøi înapoi înæuntru. Citesc pe nettime postæri din 2003–2005 øi mæ simt în -
tr-o istorie care mæ blocheazæ acum, care mæ absoarbe, de fapt.
Pierderile øi mutærile dintr-un loc în altul au stîrnit reacflii øi în 2003, ca øi în 2014. În 2005, Vlad Nancæ per-
turbæ lista cu un text de protest anti-UAP care include øi reproblematizeazæ indirect øi istoria Atelier 35,
între timp închis øi ajuns cumva, nu øtiu cît, sub acoperiøul HT003. Institufliile sînt aceleaøi øi acum, MNAC
øi Ministerul Culturii (atunci øi al Cultelor), Universitatea øi UAP. FCN a devenit AFCN øi ICR a devenit øi
mai puflin frecventabil. Cîteva galerii finanflate cu alte fonduri øi atunci, cîteva øi acum. Acum avem, poate,
în plus, iluzia multiplicærii spafliilor independente, pe modelul inspirat, în bunæ mæsuræ, øi de Atelier 35. Dar
fragilitatea e tot acolo.
Atelier 35 primeøte în 2014 un telefon. Înflelegerile între Atelier 35 øi Uniune sînt verbale, aøa au fost întot-
deauna, ce s-a schimbat e cæ, treptat, a descrescut numærul persoanelor membre ale UAP implicate în
or ganizarea Atelierului, iar echipa prezentæ, Larisa, Xandra, persoanele din jurul lor, este complet formatæ
din nonmembri. Pînæ acum, pe Øelari 13 a funcflionat un amestec de dezinteres øi necomunicare din par-
tea Uniunii, cu escaladæri de comportamente agresive din partea unora dintre artiøtii care-øi au atelierele
deasupra galeriei, totul pe fundalul muzical dat la maxim al Bucureøtiului Vechi øi în ritm de cartofi præjifli
în ghiflifli sub ferestrele spafliului. Era, trecea. Proiectele, activitæflile, dezbaterile aveau loc. Dupæ acel tele-
fon, au început luærile de poziflie øi întîlnirile. Echipa protesta împotriva alungærii rapide, în numele progra-
mului fæcut pe urmætoarele cîteva luni, în care persoanele implicate îøi cumpæraseræ deja bilete pentru a
veni øi a lucra pe Øelari 13. Noi (la Platforma) protestam pentru cæ ne simfleam, øi eram, într-o oalæ (sau
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Reacfliile Adunærii Generale în urma citirii manifestului au amestecat atitudinile sexiste – vino încoace, fato,
cînd îfli zic, sæ îfli explic eu! – cu vorbele de tip øtiu eu ce se petrece acolo la voi, numai drogafli!, cu generi-
cul dar cine væ împiedicæ sæ facefli în continuare expoziflii la Øelari ca pînæ acum, stafli cuminfli, ce, nu væ ajun-
ge? Numele, titlul, brandul reactiva amintirile, dar øi tristeflile unor persoane care au investit într-o formulæ
cu aparenflæ sindicalæ øi acum aøteaptæ, cu teamæ, pensia. În final, în afara cîtorva mesaje de încurajare, o
parte din salæ a protestat împotriva luærii de cuvînt de cætre persoane nemembre ale Uniunii. Am plecat,
urmînd sæ reflectæm, sæ reformulæm documente øi contexte, supunînd apoi aceastæ nouæ filialæ, dacæ aøa
vom ajunge sæ hotærîm, votului unei urmætoare Adunæri Generale.
Întîlnirile din 2015 au dovedit cæ nædejdea în UAP, ca instrument deja existent øi mecanism sindical cu drep-
turi acordate de stat, continuæ sæ existe. Revin la istoria care ne absoarbe, asistæm iaræøi la eliminarea pro-
gresivæ a mijloacelor øi teritoriilor de „autogestionare“, ne regæsim pe un teren în care, cu pufline excepflii,
øi ele fragile, banii øi posibilitæflile de producflie sînt în continuare împærflite de aceleaøi instituflii (acum, în cor...):
AFCN, MNAC, CNDB, ARCUB, ICR, UAP. Dacæ unele din aceastæ serie reacflioneazæ contextual, clien-
telar, pe alocuri chiar oligarhic, iar altele privilegiazæ adesea – mai ales în ultimii ani øi sub pretextul statu-
tului lor de „instituflii ale statului“ – proiecte cu tente naflionaliste, UAP, în virtutea structurii sale, are de dat
mai multæ socotealæ despre distribuirea resurselor în cadrul adunærilor generale. Chiar dacæ pentru mo -
ment øi acolo pare cæ se poartæ un joc fin între cine are putere de decizie øi cine doar vorbeøte pentru a
se auzi vorbind, UAP poate fi purtætoarea unei øanse, în condifliile în care în cadrul sæu s-ar putea acfliona,
din interior, pentru reformæ. 
Discufliile din primævara acestui an au inclus, øi vor continua sæ o facæ, opinii contradictorii øi întrebæri care
meritæ în continuare sæ fie puse atîta timp cît acest proces de dezbateri va fi reluat øi este încæ în curs: putem
crede cæ nu ne-am pierde în hæfliøul de dogme øi opinii al UAP? O altæ formæ de organizare independentæ,
de tip sindical sau asociativ-colectiv, poate fi o soluflie mai bunæ pe termen lung? Procesul de „recupera-
re“ a UAP de cætre „sectorul independent“ (øi reciproca e valabilæ) este abia la început. Retræind reacfliile
din sala Adunærii Generale, nu øtiu dacæ votul membrilor UAP, în mæsura în care el e corect øi liber expri-
mat, ar fi favorabil unei noi filiale.
Între timp, e bine sæ ne amintim cæ în cadrul Uniunii (øi nu numai) lucrurile se dau, se spun, nu se contrac-
teazæ, nu se detaliazæ pe hîrtie. Revenind la concursul de proiecte curatoriale declanøat de UAP la sfîrøitul
anului trecut, rezultatele concursului, în ce priveøte cele douæ spaflii-„personaje principale“ ale poveøtii (Ate-
lier 35 øi Galeria Orizont Subsol), au fost astfel:
– Galeria ATELIER 35 (subsol Orizont): Proiect Adina Mocanu øi Alexandra Sand
– Galeria Øelari 13: Xandra Popescu øi Larisa Crunfleanu
Cu un apel la proiecte øi cu ortografierea unui rezultat, UAP a cæutat sæ mute titulatura øi istoria Atelier 35
în alt loc, în seama altor persoane, aflate deodatæ în rolul de moøtenitoare ale unei istorii faflæ de care sæ
se poziflioneze, sau nu. Ortografic, numele galeriei la care actuala echipæ a construit, pe gratis, ani de zile,
le era øters de deasupra spafliului în care ar fi continuat sæ activeze øi mutat douæ rînduri mai sus. Asta nu
s-a întîmplat, pentru cæ spafliul de la subsol Orizont era impracticabil. Øi deci, în 2015 cel puflin, Atelier 35
e încæ pe Øelari. Dacæ nettime ne învaflæ ceva, e cæ aceastæ istorie s-a mai repetat, de cîteva ori, în trecut.
Øi cæ sîntem, în continuare, la mila telefoanelor øi a ortografiei.



the prison was built  
at the outskirts of  
the city, to keep us  
out of sight. 
but the city grew and  
now the prison has the  
best spot with the best  
view, by the water.
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galerie

Ils traversent ainsi le noir illimité,
Ce frère du silence éternel. Ô cité!
Pendant qu’autour de nous tu chantes, ris et beugles,

Eprise du plaisir jusqu’à l’atrocité,
Vois! je me traîne aussi!... (Charles Baudelaire, Les Aveugles)

Liliana Basarab a mers pentru o rezidenflæ artisticæ la Vaasa, în Finlanda, unde a decis sæ lucreze cu un artist local, Tuomo Väänänen, øi sæ intre în
contact cu cîfliva dintre deflinuflii din închisoarea localæ pentru bærbafli. Situatæ cîndva la marginea oraøului, închisoarea se aflæ astæzi aproape de
centru, într-un peisaj idilic, lîngæ apæ. Artiøtii au transpus poveøtile deflinuflilor într-o instalaflie audio prezentatæ la Vaasa øi într-o adaptare graficæ
pentru IDEA. Ambele versiuni repovestesc din amintiri ceea ce au învæflat cei doi de la deflinufli, dintre care niciunul n-a fost filmat, fotografiat sau
înregistrat. În schimb, a avut loc un proces multiplu de traducere øi de interpretare, cu voci care veneau sæ compenseze prin intermediul limba-
jului lumea bogatæ în priveliøti din afara închisorii. Întîlnirile cu deflinuflii s-au structurat pe mai multe teme: ziduri, reguli, familii, sunete, liniøte, prie-
tenie. În paginile din IDEA, fragmente amestecate din aceste discuflii contureazæ o lume din spatele zidurilor, în care simflul auzului le dominæ pe
toate celelalte øi timpul poate fi mæsurat prin sunetul pe care-l fac tocurile unei psiholoage pe podeaua metalicæ ori prin clinchetul cheilor vreu-
nui paznic.   
Închisoarea pe care o zugrævesc artiøtii nu e, astfel, locul obiønuit rezervat marginalilor, nenorociflilor sau infractorilor, nici instituflia panopticæ pe
care am interiorizat-o atît de bine în societatea noastræ. În schimb, ea seamænæ mai mult cu un azil pentru orbi, pentru cei cærora vederea le e
deopotrivæ refuzatæ øi inutilæ. Ea se transformæ într-o incintæ asepticæ, opusæ opticului, în care nu existæ øobolani, dar oamenii pot fi turnætori, unde
oamenii øi øobolanii sînt la fel de invizibili, separafli de vedere prin ziduri înalte, inflexibile. (Raluca Voinea)

Liliana Basarab & Tuomo Väänänen: 
Ziduri/Nevæzutul | Walls/The Unseen

Ils traversent ainsi le noir illimité,
Ce frère du silence éternel. Ô cité!
Pendant qu’autour de nous tu chantes, ris et beugles,

Eprise du plaisir jusqu’à l’atrocité,
Vois! je me traîne aussi!... (Charles Baudelaire, Les Aveugles)

Liliana Basarab has travelled for an artistic residency to the city of Vaasa, in Finland, where she decided to work with a local artist, Tuomo Väänänen and engage with some of
the inmates of the local, all men’s prison. Once situated at the outskirts of the city, the prison sits now close to its centre, in a scenic landscape by the water. The artists trans -
posed the inmates’ stories on the one hand in an audio installation in Vaasa and on the other in a graphic adaptation in IDEA. Both versions of the project retell from memory
what the two artists learned from the prisoners, none of whom was filmed, photographed or recorded. Instead, a multiple process of translation and interpretation took place,
with voices and language coming to compensate for the world of rich visual sights from outside the prison. The meetings with the prisoners were structured on different topics:
walls, rules, families, sounds, silence, friendship. In the pages of IDEA scattered fragments of these discussions give contour to a world between closed walls, where the sense 
of hearing dominates all the others and time can be measured by the sound of a woman psychologist’s high-heels on the metal floor or the swing of the keys of the guardian.
The prison the artists depict is thus not the usual place for the marginals, the wretched or the harm-doers, nor is it the panoptical institution we internalized already so well 
in our society. Instead, it resembles more an asylum for the blind, those for whom vision is both denied and not useful, it transforms itself in the aseptic, un-optical enclosure
where rats are missing but men can be rats, where both men and rats are unseen, separated from the seeing by high, unbendable walls. (Raluca Voinea)

LILIANA BASARAB (born 1979), visual artist, lives and works in Bucharest. MA at Art University from Iaøi in 2005. In 2006 she was part of Pavillion, Palais de Tokyo. Basarab’s
work as a sculptor and multimedia artist translates common conceptions of public monuments into provocative community-produced tributes to popular themes.
http://lilianabasarab.com
http://monuments-for-concepts.com
https://vimeo.com/liliparalili 

TUOMO VÄÄNÄNEN (born 1973, Turku) is a Finnish artist working mostly with sound and installation projects. He’s a founding member of Platform, an artist-run organization/
residency program/project space in Vaasa, and half of the experimental music project and record label Ljudverket. 
www.soundcloud.com/tvaa
www.soundcloud.com/ljudverket
www.platform.f



we’re surrounded by  
walls, made of bricks and  
concrete, with metal bars.  
walls separate floors  
from ceilings. walls  
don’t bend, they are  
not made from rubber.

galerie



we are seen as people 
with no emotions. we’re 
closed from society.

and the society is 
closed from us.
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only my  
closest ones  
can keep  
me sane.

galerie



friends, they  
could be found  
inside the walls  
too.
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we have so many rules here. 
rules are tough and difficult. 
too many bosses to tell you 
what to do. and a ghost  
is always watching behind  
your back.

galerie



we have our own 
rules too, and the 
most important is: 
don’t be a rat.  
a rat is someone 
who doesn’t  
respect others.

it  
makes you 
feel surreal,  

and that’s what  
life in prison is all  
about – insecurity,  
disbelief, you’re on  

your toes all the time.  
prison teaches you to 

doubt everything,  
and to trust nothing.  

not even yourself. 
that leads to the  
worst thing of all: 

you don’t care  
about anything  

anymore.
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most of the time it’s really 
quiet. we are listening to  
the silence trying to catch 
the sound of something 
happening.
sounds are important,  
they tell a lot of things,  
things that you can’t see  
through the walls.

galerie



you try to recognize footsteps. is it 
another prisoner, a guard, or some 
other officer? the psychologist’s 
footsteps are relaxed and feminine, 
she wears high heels. the guards’ 
footsteps are accompanied with the 
sound of swinging keys. some try to 
keep it as silent as possible, which 
you of course recognize also.

galerie



i still don’t know if  
silence is heaven or  
hell. you have to learn  
to live with it. you  
have to accept it. it’s  
a skill to appreciate  
it. it takes time. silence  
is your best friend.

galerie
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PE COPERTÆ:
Nu-mi plac regulile oficiale, încerc sæ mæ flin de regulile noastre. Dar
prin tre noi sînt unii care nu-i respectæ pe ceilalfli prizonieri.

P. 41
Închisoarea a fost construitæ la marginea oraøului, ca sæ nu fim væzufli.
Dar oraøul a crescut, iar astæzi închisoarea se aflæ în locul perfect, cu
o priveliøte perfectæ, lîngæ apæ.

P. 42
Sîntem înconjurafli de ziduri din cæræmidæ øi beton, cu gratii din metal.
Zidurile separæ etajele de plafoane. Zidurile nu se îndoaie, nu sînt
fæcute din cauciuc. 

P. 44–45
Sîntem væzufli ca oameni færæ sentimente. Sîntem izolafli de societate.

Øi societatea e izolatæ de noi.

P. 46
Doar cei ce-mi sînt cel mai aproape mæ pot pæstra sænætos la cap. 

P. 49
Prieteni – îi pofli gæsi øi dincoace de ziduri. 

P. 51
Avem atîtea reguli aici. Regulile sînt dure øi grele. Prea mulfli øefi care
sæ-fli spunæ ce sæ faci. O stafie vegheazæ mereu în spatele tæu.

P. 52–53
Te face sæ te simfli în altæ lume øi despre asta-i viafla în închisoare –
nesiguranflæ, lipsæ de încredere, eøti mereu în alertæ. Închisoarea te
învaflæ sæ te îndoieøti de toate øi sæ nu ai încredere în nimic, nici mæcar
în tine însufli. Asta duce la lucrul cel mai ræu dintre toate: nu-fli mai pasæ
de nimic. 

Avem øi noi regulile noastre øi cea mai importantæ este sæ nu fii tur -
nætor. Un turnætor e cineva care nu-i respectæ pe ceilalfli. 

P. 55
Cel mai adesea e foarte liniøtit. Ascultæm liniøtea încercînd sæ desluøim
sunetele cînd se întîmplæ ceva. Sunetele sînt importante, ele ne spun
multe, lucruri pe care nu le pofli vedea prin ziduri. 

P. 56
Încerci sæ recunoøti paøii. E oare un alt deflinut, un paznic sau vreun
alt angajat al închisorii? Paøii psiholoagei sînt relaxafli øi feminini; poartæ
tocuri înalte. Paøii paznicilor sînt însoflifli de clinchetul cheilor. Unii în -
cearcæ sæ nu producæ zgomote, ceea ce se poate, de asemenea, re -
cunoaøte. 

P. 59
Tot nu øtiu încæ dacæ liniøtea este raiul sau iadul. Trebuie sæ învefli sæ
træ ieøti cu ea. Trebuie s-o accepfli. E o pricepere sæ te pofli bucura de
ea. Cere timp. Liniøtea îfli este cel mai bun prieten.



scena

63

THE RAP AND THE MANEA: THE HISTORY OF A COLLISION

Adrian Schiop

At the end of the millennium, the line between rap audience and
manea audience was very ambiguous: “My boys listen to hip-hop and
manea“, Paraziflii said in a 1999 song (As I Want). Also in 1999, Tano
from Gashka, the first ethno-hip-hop band, pointed out as well: “In
Pantelimon they listen to two types of music – traditional fiddler
music and hip-hop. We wanted to bring together the two sides.“1

In this context, fiddler music is an euphemism for manea, because
after only one line Tano talks about Adrian Minune as the number 1
representative of the fiddler music. Later, BUG Mafia will also accept
that the audience of the two music genres was partially the same,
declaring in a 2013 interview that “Happily for us, a lot of manele
fans are also BUG Mafia fans.“2 This article analyses the way these
two musical genres collided, where the rap didn’t inject in manea
subversion and the political conscience of protest, but helped inte -
grating it in the contemporary scene of pop genre, together with
dance or house. 
After the neo-hippie folk of Cenaclul Flacæra, gangsta rap is the first
subculture that penetrates into the mainstream, going beyond the
circle of educated classes. In the West, musical subcultures are often
the perquisite of workers – the mods or the punk are subcultures
started from the working class (Hebidge 2002; Hall & Jefferson 2006);
hip-hop also started from the ghettos. In Romania, things are differ-
ent – the subcultures imported from the West are the perquisite of
educated people, who want to differentiate themselves from the
mainstream. Thus, the rock evolved as a subculture of elite high
schools or university campuses; of course, there were also rockers
who graduated technical high schools, but they were not the centre
of this subculture, inside which they revealed themselves as atypical,
the correspondent of self-educated people of the intellectual circles.
Rock culture become democratic only in recent years – Vama Veche,
the seaside place with a rock playlist, was a space of the so-called
intellectual resistance, both before the 1989 Revolution and after –
and, according to a saying intensely circulated in this resort, Vama
Veche “degenerated“ when the “chavs“ invaded it, that is the audi -
ence of workers, lumpens and nouveaux riches. 
Cenaclul Flacæra (1978–1986) is the first subculture display – a neo-
hippie one – which becomes democratic and captures a mass of young
people beyond the small circle of intellectually preoccupied people.
But it is a subculture tolerated by the socialist regime, moreover, sup-
ported and promoted by it – and thus benefiting from a huge promo-
tion machine, with concerts initially broadcasted by the only TV sta tion,
then by the national radio station. Therefore, the success of this neo-
hippie subculture cannot be separated from its quasi-monopoly
among subcultures, as a singular vent hole allowed by the regime. 

Gangsta Rap 
Gangsta rap evolves in a different context, where the subcultural
offer is multiple and, moreover, where it competes with Western,

Rapul øi maneaua: istoria unei coliziuni
Adrian Schiop

La sfîrøitul mileniului, linia de demarcaflie între publicul de rap øi cel de manea era
foarte ambiguæ: „Bæieflii mei ascultæ hip-hop øi manea“, spuneau Paraziflii într-o piesæ
din 1999 (Aøa cum vreau). Tot în 1999, Tano de la Gashka, prima formaflie de etno-
hip-hop, puncta øi el: „În Pantelimon se ascultæ douæ stiluri de muzicæ – læutæreascæ
øi hip-hop. Noi am vrut sæ împæcæm ambele tabere“1; læutæreascæ este în context
eufemism pentru manea, pentru cæ un rînd mai încolo Tano vorbeøte despre Adrian
Minune ca reprezentantul numærul 1 al muzicii læutæreøti. Faptul cæ publicul celor
douæ genuri muzicale era pînæ la un punct acelaøi va fi recunoscut, tîrziu, øi de BUG
Mafia, care, într-un interviu din 2013, vor declara: „Din fericire pentru noi, foarte
mulfli fani de manele sînt øi fani BUG Mafia“.2 Articolul de faflæ analizeazæ cum cele
douæ genuri muzicale au intrat în coliziune, rapul neinjectînd în manea subversiu -
ne øi conøtiinflæ politicæ a protestului, ci contribuind la integrarea ei pe scena contem -
poranæ a genului pop, alæturi de dance sau house. 
Gangsta rapul este prima subculturæ, dupæ folkul neohippie al Cenaclului Flacæra,
care penetreazæ mainstream-ul, trecînd dincolo de cercul categoriilor educate. În
Occident, subculturile muzicale sînt de multe ori apanajul muncitorilor – the mods
sau punk sînt subculturi pornite dinspre clasa muncitoare (Hebidge 2002; Hall &
Jefferson 2006); hip-hopul a pornit, de asemenea, din ghetouri. În România lucru-
rile stau diferit – subculturile importate din Vest sînt apanajul celor educafli, care vor
sæ se diferenflieze de mainstream. Astfel, rockul a evoluat ca subculturæ de licee de
centru sau de campus studenflesc; au existat, fireøte, øi rockeri cu liceu industrial la
bazæ, dar nu ei au reprezentat centrul de greutate al subculturii; în interiorul subcul -
turii s-au reliefat ca atipici, corespondentul autodidacflilor din cercurile intelectua-
le. Cultura rock s-a democratizat abia în ultimii ani – locul de pe litoral cu playlist setat
pe rock, Vama Veche, a fost spafliu al aøa-zisei rezistenfle intelectuale, atît înainte de
Revoluflie, cît øi dupæ –, iar Vama, spune o vorbæ intens vehiculatæ în aceste stafliuni,
„s-a stricat“ în momentul cînd a fost invadatæ de cocalari, adicæ de publicul de munci -
tori, lumpeni øi nouveax riches. 
Cenaclul Flacæra (1978–1986) este prima manifestare de subculturæ – neohippie
– care se democratizeazæ øi prinde o masæ de tineri aflatæ dincolo de cercul strîmt
al celor cu preocupæri intelectuale. Este însæ o subculturæ toleratæ de regimul
socialist, mai mult, susflinutæ øi promovatæ de acesta – beneficiind, aøadar, de un apa-
rat de promovare uriaø, cu concerte transmise în prima fazæ pe singurul canal TV,
apoi pe postul naflional de radio. Succesul acestei subculturi neohippie nu poate fi
deci rupt de cvasimonopolul ei între subculturi, ca singura supapæ permisæ de regim. 

Gangsta rapul
Gangsta rapul evolueazæ într-un cadru diferit, în care oferta subculturalæ e multiplæ
øi în care, în plus, concureazæ cu omologii subculturali, mai tentanfli, din Occident
– deci cu atît mai remarcabil e succesul lui. 
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ca acompaniament evenimentelor de adulfli, gen nunfli sau botezuri, alæturi de aøa-
zisa muzicæ popularæ (în versiunea ei „tradiflionalæ“ sau modernizatæ). Pe scurt, profi -
lul ei, în conøtiinfla publicului, era mai degrabæ „rurban“, ruralo-urban, de muzicæ
etno, motiv pentru care se confunda cu folclorul modernizat. Iar într-o discotecæ
nu bagi sîrbe modernizate, e un spafliu în care nu te duci sæ joci (ca la o nuntæ), ci
sæ dansezi. OK, o fi avînd maneaua beat electronic øi s-o fi folosind de orgæ sau chita -
ræ electricæ – dar soundul nu era destul de evoluat. Or, ca manelele sæ devinæ potri-
vite pentru discoteci øi cluburi, aveau nevoie de un lifting care sæ le facæ cool. Asta
fac, transformînd maneaua în rap, Verdikt. 
Dar, deøi au descoperit un continent stilistic cu care au rupt scena muzicalæ româ-
neascæ, Verdikt nu-l exploreazæ mai departe, Vine poliflia fiind singura lor încercare
în zona etno-hip-hopului. Cei care vor explora sistematic acest curent øi se vor defini
prin ei vor fi Gashka, ale cæror cæutæri muzicale, din 1998–1999, se vor înscrie con -
øtient øi consecvent în acest stil.

Gashka, formaflia etno-hip-hop
Formaflia este originaræ din Pantelimon (la fel ca BUG Mafia, cea mai importantæ
formaflie de gangsta rap din Romania), iar liderul øi compozitorul celor mai multe
piese este Tano. În intervalul 1996-1998, trupa, care øi-a tot schimbat componenfla,
se exerseazæ în genul gangsta rap – dar nu înregistreazæ un success notabil. 
În 1998, formaflia îøi schimbæ stilul, orientîndu-se spre etno-hip-hop, fuziunea de
hip-hop cu manea. Primele piese compuse în acest stil sînt La bar cu bæieflii, Doar
o zi, Mor duømanii – care apar pe compilafliile Marpha 4 øi Real Hiphop2, în 1999.
În acelaøi an 1999 (pe 27 august), bæieflii scot primul lor album, La bar cu bæieflii, la
Cat Music – e primul album care integreazæ un concept manea. Pe acest album,
vocea este asiguratæ de un læutar profesionist care ulterior va face carieræ în mane-
le, Brandy. Piesele oscileazæ între ritm de manea øi ritm de rap, fixînd coordona-
tele pe care va evolua mai tîrziu maneaua: orchestraflia se bazeazæ aproape integral
pe sintetizator, apare loop-ul (prin care un fragment, refren sau simplæ strofæ, este
reluat printr-o operafliune tip copy-paste pe parcursul piesei); pe scurt, ei electro-
nizeazæ maneaua, o apropie decisiv de pop. 
La nivelul mesajului, inovaflia priveøte întinerirea universului de discurs, opfliunea pen-
tru un cool kid ca protagonist, pe modelul gangsta rapului. Pe niciunul dintre cele
øase albume scoase împreunæ nu vor înregistra – decît foarte rar – piese despre
familie (adicæ iubirea faflæ de copii sau pærinfli); protagonistul ræmîne un cool kid de
cartier, chiar øi atunci cînd e însurat (cu o femeie care tolereazæ escapade amoroa-
se). Eroul, aøadar, nu este un ømecher cu familie øi copii, ci un adolescent sau un
tînær de cele mai multe ori færæ responsabilitæfli familiale, golan/bagabont (în limbaj
manelist) sau bæieflaø/bæiat de cartier (în limbaj rap), tînærul care o arde cu gaøca de
la bloc, iese „la bar cu bæieflii“ sæ agafle fete „perverse“ care „vor milioanele“. Rappe -
rii-maneliøti care or sæ le succeadæ se vor pæstra în interiorul acestui cadru, creînd
voci fictive care vorbesc nu în calitate de ømecheri (i.e. familiøti), ci de bagabonfli, de
tineri independenfli øi cu bani, evoluînd în afara constrîngerilor unei familii. 
Spre deosebire de Verdikt, Gashka se orienteazæ spre un mesaj uøurel, care nu face
nici criticæ socialæ ca rapul øi nici nu atinge temele maneliste ale vieflii clandestine.
Existæ totuøi lamentaflii ce trimit spre insecuritatea relafliilor (lumea perversæ care te
vorbeøte pe la spate) sau icnete triumfaliste despre duømani care mor de invidie –
dar nimic porno sau despre dedesubturi dubioase: mai exact, nimic despre mafiofli,
producætoare, gardæ, ømecheri care dau flepe, combinaflii riscante care te pot tri-
mite dupæ gratii. Singura idee repetatæ mecanic e cæ „bæieflii vor sæ se distreze, fete-
le vor sæ le danseze“. Raportate la ambele curente (manea øi gangsta rap), versurile
sînt øterse øi curæflele, inhibate øi cuminfli. 

Besides, these bands of very young people had themes taken from
the hedonist universe of teenagers, the hero of the lyrics being a cool
kid. But at that point, the manele were not a part of the hedonist cul-
ture of young people, but rather served as background of adult
events, like weddings or baptisms, along the so-called folkloric music
(in its “traditional“ or modernized version). Briefly, in the public’s
con science, its profile was rather “rurban“, rural-urban, a profile of
ethno music, which is why it is confounded with modernized folklore.
In a disco place you don’t want to play modernized traditional dance
songs, it’s a space where you do not go for these traditional dancing
(like at a wedding), but to dance. Admittedly, the manea can have its
electronic beat and may use the organ or electric guitar – but the
sound was pretty new. But, in order for them to become adequate
for discos and clubs, the manele needed a lifting to become cool.
This is what Verdikt does when they transform the manea into rap. 
But, although they discovered a stylistic continent that split the
Romanian musician scene, Verdikt does not explore it further, Here
Comes Police being their only attempt in ethno-hip-hop area. Those
who will explore systematically this stream and who will use it to
define themselves will be Gashka; their musical pursuits from 1998–
1999 will mark this style consciously and purposefully. 

Gashka, the Ethno-Hip-Hop Band 
This band comes from Pantelimon (the same as BUG Mafia, the most
important gangsta rap from Romania), and its leader and composer
of most songs is Tano. Between 1996 and 1998, the band which kept
changing its members practices the gangsta rap genre – but doesn’t
have a notable success. 
In 1998, the band changes its style, turning towards ethno-hip-hop,
the fusion between hip-hop and manea. Its first songs composed in
this style are In the Pub with My Homies, Just Another Day, My Ene-
mies Dead – fea tured on the compilations Marpha 4 and Real Hiphop
2 of 1999. In the same year of 1999 (on August 27), the boys release
their first album, “In the Pub with My Homies“, at Cat Music – the
first album to integrate a manea concept. On this album, the voice is
provided by a traditional professional singer, Brandy, who later will
have a career in manele. The songs hover between a manea rhythm
and a rap rhythm, laying the coordinates that the manea will follow
later: instrumentation is based almost solely on synthesizer and the
loop appears, that is the repetition throughout the song of a section,
refrain or just a verse, by a copy-paste operation; briefly, Gashka elec-
tronicizes the manea and pushes it decisively towards pop. 
In which concerns the message, the innovation regards a rejuvena -
tion of the discourse universe and the choosing of a cool kid as a
hero, gansta rap style. None of their six albums released together
will feature – except very rarely – songs about family (that is the love
for children or parents); the hero remains a cool kid from the neigh-
borhood, even when married (to a woman who tolerates his love
affairs). Therefore, the hero is not o slick having a family and kids,
but a teenager or young man mostly devoid of family respon sibili -
ties, a thug in manele language or homie in rap language; the young
man who chills with his posse from the block goes “to the pub with his
homies“, to hook up with “kinky“ girls who “want his millions“. 
The rap-manea singers that will come after them will keep inside this
frame, creating fictional voices which speak not as slicks (i.e. family
men), but thugs, independent young awashed with money, moving
outside of the limitations of a family. 
In contrast to Verdikt, Gashka turns towards a light message, which
neither practices a social critique, like the rap, or touches the manea
themes of clandestine life. There are still some laments that refer to
insecurity of relationships (the bad people that gossips behind your
back) or triumphal shouts about the enemies who die of envy – but
nothing porno or about shady inside business: specifically, nothing
about mobsters, working girls, cops, slicks that pull scams, risky
com binations that can land you in jail. The only idea repeated auto-
matically is that “boys want to have fun, girls want to dance“. 
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more attractive subcultural counterparts – and so its success is even
more remarkable. 
Undoubtly, something changes in the Romanian society towards
2000 – or maybe not in the Romanian society as a whole, but among
its young people. These are the years when the generation modeled
after the Revolution rises and begins to have a voice. Their parents,
the ex-working class of the communism, cannot adapt to the capital-
ist realities, which they consider alienating and oppressive (Kidekel
2010) – work is no longer a value in itself, instead what matters is
money; cooperation relationships become competition relationships;
finally, the media besiege them with a sexual consumist imaginary,
perceived as aggressive by the workers (ibidem: 139). But their chil-
dren grow in this new reality and perform in it like a fish in the water
– which creates the premises for an intense conflict between genera-
tions that will explode at the end of the decade: the equation is a
classical one – parents value the most work and some kind of pro-
family “decency“, and their children, modeled by the images of a
hedonist paradise delivered by television, are oriented towards
money and fun, towards a discourse so to say liberational. The only
element that jangles this subcultural liberationist equation is money,
the materialism, which in this context reveals itself as a subversive
value. Money and porno sex become the stylistic weapons through
which young people will try to differentiate themselves, via gangsta
rap, from adult culture – money, because they glorify the materialis-
tic values to which people modeled in communism adhere less, and
sexual hedonist discourse with porno inflections because it marks
polemically the difference to the reproductive culture of adults, which
encloses the sexuality within the family. 
Besides, rap is the first Romanian subculture that opens towards the
periphery universe of the “ghetto“/slum, implicitly towards less elit-
ist values, able to capture less educated categories, whether Roma,
peasants, under- or working class – briefly, towards the very values
that the manea was already featuring from many years and which
were being savored by the aforementioned social strata. 

Here Comes Police, the First Ethno-Hip-Hop Hit 
The first band that accomplished, at the beginning of the 1999, a
successful combination of rap and manea is Verdikt, by their song
Here Comes Police. The refrain-manea of the song features a restau-
rant singer from Slobozia, Marius Marin, and quotes the homonym
manea of a traditional singer from Banat, Liviu Mateø, first released
in 1995. 
In Mateø’s version, the song is a prison manea, dedicated to petty
criminals who get caught by police raids and end up in jail: “Your
honor,/ Don’t sentence me or I’ll die,/ Let me live,/ ’Cause I have to
raise many kids.“ Verdikt keeps only the refrain of the song, getting
rid of the laments about prison life and framing this refrain with
aggressive fragments of gangsta-rapping. 
Although Here Comes Police remained their only success and
although they released two more albums, the boys from Verdikt never
attempted another combination with the manea. But it doesn’t mater;
what matter is that along with Here Comes Police the Romanian
ethno-hip-hop is born. Moreover – along with it, the wrapped-in-rap
manea pene trates in clubs and discos. At this point one could ask why
the manea didn’t penetrate before, since a part of its audience, espe-
cially the young one, was open to rap and pop music. A first answer
would be that the manea was performed by and associated with Roma
– which is true, because the manea succeeded to get into the mains -
tream through either ethnically Romanian bands or a Romanian ethnic
asso ciated with a traditional Roma singer; Verdikt band is also ethni -
cally Romanian. But in this specific case something else matters too,
that in clubs and discos a different type of music was listen to, with 
a different sound, comparing to the manea which sounded like yester-
year; because in clubs and discos people were dancing to Anglo-Ameri-
can music or Romanian dance or rap music which tried to repli cate 
as accurate as possible the Anglo-American contemporary sound. 

În mod cert, spre 2000, ceva se schimbæ în societatea româneascæ – sau poate nu
atît în societatea româneascæ în întregul ei, cît în rîndul tinerilor. În aceøti ani, genera -
flia celor formafli dupæ Revoluflie se ridicæ, capætæ glas. Pærinflii acestora, fosta clasæ mun-
citoreascæ din comunism, nu se poate adapta la noile realitæfli capitaliste, pe care le
resimte ca alienante øi opresive (Kidekel 2010) – munca nu mai este o valoare în ea
însæøi, contînd în schimb banii; relafliile de cooperare devin de concurenflæ; în sfîrøit,
media îi bombardeazæ cu un imaginar sexual consumist pe care muncitorii îl percep
ca agresant (ibid., p. 139). Copiii lor cresc însæ în aceastæ nouæ realitate, se miøcæ în
ea ca peøtele în apæ – ceea ce creeazæ premisele unui conflict acut între generaflii, ce
va exploda la sfîrøitul deceniului: ecuaflia e cea clasicæ – pærinflii valorizeazæ superlativ
munca øi o anume „decenflæ“ profamilie, iar copiii lor, formatafli de imaginile de para-
dis hedonist furnizate de TV, sînt orientafli spre bani øi distracflie, spre un discurs, ca
sæ zic aøa, liberaflionist. Singurul element distonant în aceastæ ecuaflie subculturalæ libe-
raflionistæ sînt banii, materialismul, care în context se reliefeazæ ca valoare subversivæ.
Banii øi sexul porno devin armele stilistice prin care tinerii, via gangsta rap, vor încer-
ca sæ se diferenflieze de cultura adulflilor – banii, fiindcæ fac apologia valorilor materia-
liste la care cei formafli în comunism au mai puflinæ aderenflæ, iar discursul hedonismului
sexual cu accente porno pentru cæ marcheazæ polemic diferenfla în raport cu cultu-
ra reproductivæ a adulflilor, care închide sexualitatea în cadrul familiei. 
În plus, rapul este prima subculturæ româneascæ de import ce se deschide spre uni -
v ersul periferiei, al „ghetoului“/mahalalei, implicit spre valori mai puflin elitiste, apte
sæ prindæ categorii mai puflin educate, nu conteazæ cæ romi, flærani, under- sau wor-
king class – pe scurt, exact spre valorile pe care maneaua le tematiza deja de ani
buni øi care fæceau deliciul categoriilor sociale menflionate. 

Vine poliflia, primul hit etno-hip-hop
Prima trupæ care reuøeøte, la începutul anului 1999, o combinaflie de succes între
rap øi manea este Verdikt, prin piesa Vine poliflia. Refrenul-manea al piesei este inter-
pretat de un cîntærefl de localuri din Slobozia, Marius Marin, øi citeazæ maneaua omo-
nimæ a unui læutar din Banat, Liviu Mateø, apærutæ pe piaflæ în 1995. 
În versiunea lui Mateø, piesa este o manea de detenflie, dedicatæ valutiøtilor care
cad la raziile polifliei øi ajung la închisoare: „Domnule judecætor,/ Nu mæ condam-
na cæ mor,/ Lasæ-mæ sæ pot træi,/ C-am de-a creøte mulfli copii“. Verdikt pæstreazæ
doar refrenul piesei, abandonînd lamentafliile pe tema vieflii din închisoare øi înca-
drînd acest refren prin pasaje agresive de gangsta-rapping. 
Øi, deøi Vine poliflia a ræmas ca singur succes al celor de la Verdikt, bæieflii, care au mai
scos douæ albume, nu au mai încercat vreo combinaflie cu maneaua. Dar asta nu
con teazæ; conteazæ cæ, odatæ cu Vine poliflia, se naøte etno-hip-hopul românesc. Mai
mult – cæ, odatæ cu ea, împachetatæ rap, maneaua pætrunde în cluburi øi discoteci.
În acest punct, se poate ridica problema de ce maneaua n-a pætruns dinainte, de
vreme ce o parte din publicul ei, øi în special cel tînær, avea deschidere spre rap øi
spre muzica pop. Un prim ræspuns ar fi cæ maneaua era cîntatæ de øi asociatæ cu romii
– ceea ce e adeværat, fiindcæ, în momentul cînd maneaua se va impune în main stream,
o va face fie prin trupe de etnici români, fie printr-un etnic român asociat cu un læutar
rom; chiar trupa Verdikt e una de etnici români. Dar în acest caz specific mai con-
teazæ øi altceva, anume cæ în cluburi øi discoteci se asculta o altfel de muzicæ, cu un
sound diferit, în raport cu care maneaua suna de alaltæieri; fiindcæ în cluburi se dansa
pe muzicæ anglo-americanæ sau muzicæ româneascæ dance sau rap care încerca sæ
copieze cît mai fidel sonoritæflile anglo-americane contemporane. 
În plus, aceste trupe de oameni foarte tineri aveau teme extrase din universul hedo-
nist de viaflæ al adolescenflilor, protagonistul versurilor era un cool kid. Or, manele-
le în acei ani nu erau parte din cultura hedonistæ a tinerilor, ci mai degrabæ serveau
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Prin urmare apele, dupæ 2002, cînd aceøtia încep sæ se impunæ pe piaflæ, sînt deja
despærflite – scena de hip-hop refuzæ sæ-i canonizeze ca rapperi, încît în conøtiinfla
publicului exterior vor fi percepufli tot ca maneliøti, iar albumele lor solo, chiar øi atunci
cînd nu integreazæ pasaje læutæreøti orientale, sînt receptate ca manea. Segregarea
scenelor e acceptatæ øi în interior, încît rapperii înøiøi ai scenei de manele nu mai
încearcæ sæ le promoveze altfel: de pildæ, unul dintre albumele lui Øuøanu poartæ
numele de Manelistic. 
Ce aduc în manea aceøti rapperi este gestul transgresiv – dar care nu are în vede-
re ømecheria øi dedesubturile dubioase (prostituflie, droguri, infracflionalitate), ci dis-
cursul pe faflæ despre sex. Spre deosebire de rap, gestul transgresiv nu urmæreøte
efecte de øoc øi de epatare a burghezului – ci, în acord cu spiritul de muzicæ de petre-
cere al manelei, vrea doar sæ spargæ gheafla, sæ încælzeascæ publicul prin mici
obræznicii. 
Ca s-o spunem direct, nu e doar sex, e direct porno. Nu cæ maneaua de dinain-
te n-ar fi vorbit despre sex, n-ar fi fæcut porno – doar cæ poetica discursului porno-
grafic se modificæ prin infuzia cu rapul: se trece de la discursul deocheat al eufemismelor
øi alegoriilor la unul mai direct, în acord cu logica liberaflionistæ a anilor de la începu-
tul mileniului. Ca lucrurile sæ devinæ clare, o sæ dau un exemplu dintr-un læutar cam-
pion al discursului verde, Florin Mitroi. În Fructul tropical (1998), bærbatul îøi invitæ
iubita în pædure sæ culeagæ „fructul tropical“, la vederea cæruia iubita exclamæ uimitæ
„vai ce lungæ e banana ta“. Acest gen de retoricæ deocheatæ, cu eufemisme uøor
de codabile, e preferat de læutari. Este un gen de transgresiune, dar oarecum cu per-
dea, mizînd pe complicitatea ascultætorului adult øi menajînd formal sensibilitatea
femeilor sau a copiilor. 
În acest punct de rodaj al poeticii pornografice transgresive, începutul e fæcut în forflæ
de Romeo Fantastik, aka „Regele sexului“. În 2000, e unul dintre cei trei compo-
nenfli ai trupei Fantastick, cu care scoate, la o casæ de producflie respectabilæ (Media
Services), albumul Carolina, de la distanflæ cel mai hardcore album al acelor ani, un
adeværat delir pornografic de la început la sfîrøit, care ruleazæ neobosit fantasme sexua-
le prin figuri prototipice ca Traseista, Asistenta, Poliflista, Benzinærifla (titluri ale piese -
lor de pe album). 
Specialitatea lui Romeo Fantastik e sæ (se) maimuflæreascæ „punk“, cu un simfl supe-
rior al jocului. La Romeo Fantastik existæ clar un sens conøtient al parodiei acide øi
ludice, vizibil de pildæ în hitul Carolina: el nu se ia o secundæ în serios ca rapper, ci
imitæ emfaza omologilor americani, sabotînd-o în acelaøi timp – înainte de repriza
de sex sælbatic, femeia devoreazæ tot ce gæseøte de mîncare prin casæ, „I-am dat
tot ce aveam pe masæ/ Mi-a mîncat øi frigiderul/ Mi-a furat øi øifonierul“, iar multe
rime sînt dadaiste, alese în virtutea purei lor sonoritæfli („Dæ-i motoare verticale/ øi
opturi americane/ øi cu d-alea est-germane/ øi paranormale“). 
În plus, Romeo Fantastik este probabil singurul rapper de pe scena de manele care
a explorat decis pamfletul social-politic, amestecînd bufoneria porno cu accentele
critice. Astfel, Foamea (albumul Necenzurat?, 2003) imagineazæ cum, de foame, pro-
tagonistul præjeøte øobolanul prins de pisicæ sau are erecflie cînd aude cît costæ kilo-
gramul de carne; refrenul, în cheie tragicomicæ, face un circ sarcastic al foamei: „Toatæ
lumea strigæ tare: Mi-e foame! / Sæ strige cu disperare: Mi-e foame! / Ga gicæ-mea
strigæ tare: Mi-e foame! / Discoteca strigæ tare: Mi-e foame!“ În O Ceau øescule (feat.
Ankara, albumul Manele electorale, 2004), regretul dupæ Ceauøescu se amestecæ
cu bufoneria porno, soflul comploteazæ cu soflia sæ-l invite pe vecin în casæ, sæ-l prindæ
în flagrant erotic øi sæ-l øantajeze sæ plæteascæ întreflinerea. Nostalgia dupæ regimul socia-
list, deøi marcæ a publicului de manele øi în general a (fostei) clase muncitoare, era
tabu în epocæ – dar Romeo Fantastik are curaj sæ o exprime. Albumul Manele elec-
torale este probabil singurul album de satiræ sociopoliticæ al scenei de manele.

the formula continues to be a white rapper accompanied by a Roma
singer. 
Thus, after 2002, when they begin to assert themselves, things tend
to be settled – the hip-hop scene refuses to canonize them as rappers
and, because of that, the public will continue to see them as manele
singers and their solo albums are received as manea, even when they
don’t integrate oriental traditional sections. The segregation of scenes
is also accepted on the inside and thus not even the rappers of the
manele scene won’t try anymore to promote them otherwise: for
instance, one of Øuøanu’s albums is named Manele-style. 
What these rappers brings to manea is the transgressive gesture 
– but one that doesn’t concern itself with shady inside business
(prostitution, drugs, crime), but an open discourse about sex. In con-
trast to rap, the trangressive gesture doesn’t pursue shock effects
and “épater les bourgeois“ – but, according to the party music spirit
of manele, only wants to break the ice, to warm up the audience by
minor cheekiness. 
To say it outright, it’s not only sex, it’s downright porno. Not that the
previous manea didn’t talk about sex and didn’t make porno – it’s
just that the poetics of pornographic discourse changes through the
rap infusion: from the lewd discourse of euphemisms and allegories
there is a change to a more direct one, according to the liberational
logic of the first years of the millennium. To make it clear, I will offer
an example from a traditional singer who is a champion of the overt
discourse, Florin Mitroi. In Tropical Fruit (1998), the man invites his
lover into the woods to pick up the “tropical fruit“, at the sight of
which his astonished lover exclaims “Wow, your banana is so long.“
This type of lewd rhetoric, with easy to decode euphemisms, is
favoured by traditional singers. It is a kind of transgression, but
some how veiled, depending on the complicity of the adult listener
and formally sparing the sensitivity of women and children. 
At this point of running in the transgressive pornographic poetics,
Romeo Fantastik aka “The King of Sex“ offers a forceful beginning. 
In 2000, he is one of the three members of Fantastik band; together
with them he will release Carolina album, at a respectable label
(Media Services), by far the most hardcore album of those years, 
a true pornographic frenzy from beginning to end, tirelessly circulat-
ing sexual fantasies through emblematic figures such as The Hustler,
The Nurse, The Cop, The Gas Station Girl (names of some of the
album’s songs). 
Romeo Fantastik’s specialty is to mimic the punk, with a superior feel
of the play. He obviously has a conscious sense of biting and playful
parody, apparent for instance in Carolina hit: not for a second he
considers himself seriously a rapper, but imitates the grandiloquence
of his American counterparts, in the same time sabotaging it – before
the wild sex episode, the woman devours all the food she can put
her hands on “I gave her everything I had on the table / She even
ate my refrigerator / And she also stole my closet“, and many of his
rhymes are Dadaist, chosen for their sheer sonority (“Give it vertical
engines / and American eights / also those East-German ones / and
paranormal“). 
Besides, Romeo Fantastik probably is the only rapper on the manele
scene who resolutely explored the social-political satire, mixing porno
buffoonery to critical inflections. Thus, The Hunger from Uncensored?
album (2003) envisions the starving hero frying the rat caught by his
cat or having an erection when he hears the price of a kilogram of
meat; the tragicomical type refrain clamors sarcastically about hunger:
“Everybody shouts aloud: I’m hungry! / Shout hopelessly: I’m hungry!
/ My girl shouts aloud: I’m hungry! / The disco club shouts aloud: 
I’m hungry!“ In O you, Ceauøescu (feat. Ankara, Electoral Manele
Songs, 2004), regretting Ceauøescu mixes with porno buffoonery,
the husband conspires with his wife to invite the neighbor inside, 
to catch him in the erotic act and blackmail him to pay the utilities.
Nostalgia after the socialist regime, although a mark of the manele
audience and, more generally, of the (ex) working class, was a taboo
at that time – but Romeo Fantastik has the courage to express it.

Paradoxal, pornind chiar de aici, Gashka au læsat urme durabile în manea. Trupa a res-
pectat specificul de muzicæ de petrecere al genului, n-a încercat sæ-i confiøte mesa-
jul pe direcflia rapului øi sæ-l deturneze spre rebeliune sau protest; în fapt, deøi au vorbit
în interiorul mitologiei despre viafla de cartier, ei au apropiat decisiv maneaua de pop.
Schimbarea, la nivelul universului de discurs, este, aøadar, mai subtilæ – Gashka a luat
discursul agresiv al rapului, dar i-a dezamorsat nucleele de conflict øi subversiune,
pæstrînd doar decorul glam: bagabonfli, fete frumoase, bani, baruri, fraieri, duømani
øi oameni invidioøi. 
Pe termen lung, cartea s-a dovedit cîøtigætoare – fiindcæ maneaua s-a dus firesc spre
pop, iar încercærile de a-i lipi un mesaj subversiv øi critic, cu accente sociale (vezi secfliu-
nea dedicatæ lui Romeo Fantastik), n-au avut mare ecou. Maneaua nu vrea scandal
ca rapul, ea nu dezbinæ – ci, în calitatea ei de muzicæ de petrecere, împacæ, evitæ con-
flictele: în tabloul idilic al manelei, nu existæ rasism øi oprimare, fiindcæ „Chiar dacæ
eøti ardelean, regæflean sau fligan/Sîntem made in Romania“ (Ionufl Cercel), iar co -
piii îøi respectæ pærinflii, ei nu sînt ømecheri care „nu muncesc la fel ca tata“ (Paran-
ghelia), ci sînt ømecheri ca tata (în cuvintele lui Guflæ, „sînt ømecher, træiascæ tata“). 
În plus, strategia manelei e aceea cæ vorbeøte despre valori chestionabile ca øi cum
ar fi ale stæpînilor majoritari øi ar face legea – cîtæ vreme rapul vorbeøte despre ace-
leaøi valori, dar ca øi cum ar fi valorile subversive ale unor marginali opresafli. Unii
susflin cæ acele valori sînt ale mainstream-ului, alflii cæ sînt ale unor marginali.
Maneaua nu vrea sæ evolueze pe o niøæ subculturalæ, ci – pentru cæ urmæreøte suc-
cesul de public – încearcæ sæ evolueze cît mai mainstream. 
Dar, dupæ ce maneaua va declanøa un val de panicæ moralæ (2001–2010) færæ pre-
cedent în istoria muzicii româneøti, scena de rap se va delimita din ræsputeri atît de
manea, cît øi de publicul ei – aripa elitistæ a rapului, reprezentatæ de RACLA, lo veøte
încæ din 2000 atît în cocalari (în imaginarul social, fanii prototipici ai genului orien-
tal), cît øi în manea – iar în momentul cînd, în 2001, Râmaru, liderul RACLA, orches-
treazæ øi face pasaje de MC pentru un album al lui Guflæ (Commando), pe scena
hip-hop izbucneøte un scandal uriaø, ale cærui ecouri se vor întinde pînæ în 2004.3

Dupæ 2002, Paraziflii vor scoate din versiunile live versul infamant cu bæieflii care
„ascultæ hip-hop øi manea“ øi vor lovi neobosit în manea øi cocalari, în versuri de
un rasism feroce („Nu dau dedicaflie, bæ, muri-v-ar cioara/ Cînd mæ piø pe mane-
le se inundæ flara“; Total dubios).
Dar faptele sînt fapte, iar înverøunarea împotriva manelei e lesne psihanalizabilæ. Ce
uitæ sistematic sæ spunæ gangsta rapul e cæ, în momentul în care ocupæ scena, pre-
tinzînd cæ dezvæluie Adeværata Realitate (bani, flepe, sex etc.), aceastæ Adeværatæ Rea-
litate era deja bætætoritæ de ani buni de manea. Mai omite sæ spunæ cæ, în momentul
cînd se erijeazæ în muzicæ a ghetoului øi pretinde a fi portavocea eroilor ei clandes-
tini, bagabonflii øi ømecherii, scena este deja ocupatæ de manea; manea care vorbeø -
te pe bune în numele ømecherilor, mai mult, ømecherii dau bani grei sæ fie imortalizafli
în manea. 

Transgresiunea prin porno: Romeo Fantastik
Gashka a dat semnalul – dupæ 2001, apar o mulflime de rapperi care se vor pro-
duce alæturi de læutari de manele. Spre deosebire de Gashka sau Nea Kalu, care
s-au format în interiorul scenei de hip-hop, unde øi-au fæcut un nume, ulterior expe-
rimentînd cu maneaua, aceøti rapperi din eøalonul doi se lanseazæ direct pe scena
de manele, accesul pe scena hip-hop fiindu-le refuzat: Play AJ (compusæ iniflial din
Alinu øi Øuøanu, apoi din Øuøanu øi Mr. Juve), A-tentat, Bairam, Don Genove, Kama-
rad, Paranghelia, Modjo, Fantastick. Majoritatea sînt etnici români – sau, dacæ au
ori gini rome, nu le asumæ (cu excepflia lui Romeo Fantastik), prin urmare formu-
la, în conøtiinfla publicului, este în continuare de rapper alb, însoflind un læutar rom. 

Comparing to both genres (manea and gangsta rap), the lyrics are
blotted out and clean, inhibited and sensible. 
Ironically, this is exactly how Gaska left a lasting mark on the manea.
The band respected the specific of this genre as party music and
didn’t try to poach its message towards rap and hijack it towards
rebellion or protest; actually, although they spoke inside the mythol-
ogy of the neighborhood life, they got the manea decisively close to
rap. Therefore, the change is more subtle in which regards the
discourse universe – Gashka took over the aggressive discourse of
rap but defused its conflict and subversion cores, keeping only the
glam decor: thugs, beautiful girls, money, pubs, suckers, enemies,
and envious people. 
On the long run, it proved to be a winning bet – because the manea
naturally moved towards pop and the attempts to stick a subversive
and critical message to it, having social inflections (see the section
dedicated to Romeo Fantastik), failed to resonate. The manea doesn’t
want the scandal that rap want, it doesn’t disunite – being party
music, it brings together and avoids conflicts: in the idyllic image of
the manea, racism and oppression don’t exist, because “Even if you
come from Transylvania, Wallachia or you’re a gipsy / We are made
in Romania“ (Ionufl Cercel) and the children respect their parents,
they are not slicks who “refuse to work like their fathers“ (Paranghe-
lia), but slicks like their father (as Guflæ says, “I’m a slick, long live my
father“). 
Besides, the strategy of manea is to speak about questionable values
as if they belonged to the majority rulers and create the law – while
rap speaks about the same values, but as if they were subversive val-
ues of some oppressed outsiders. Instead of wanting to move into a
subcultural niche, the manea tries – because it wants success at a big
audience – to move as close as possible to the mainstream. 
But, after the unprecedented wave of moral panic in the history of
Romanian music that the manea will trigger (2001–2010), the rap
scene will distance itself tooth and nail from both the manea and its
audience – as early as 2000, the elitist faction of rap represented by
RACLA inflicts a blow on both chavs, the prototype fans of the orien-
tal genre, in the social imaginary, and on manea – and when, in 2001,
Râmaru, the leader of RACLA, orchestrates and makes MC sections
for an album of Guflæ (Commando), the hip-hop scene is shaken by 
a giant wave whose echoes will last until 2004.3 After 2002, Paraziflii
will eliminate from their live versions the infa mous lyric about the
boys who “listen to hip-hop and manea“ and will tirelessly inflict
blows upon manea and chavs, in atrociously racist lyrics (“I don’t
make dedications, yo, and I hope your nigger will die / When I piss
on manele the whole country floods“; Totally Dubious). 
But facts are obvious and the grimness against the manea is easy to
psychoanalyze. What gangsta rap avoids systematically to tell is that,
when occupying the scene, pretending to reveal the True Reality
(money, scams, sex etc.), the manea has already circulated for years
this True Reality. It also avoids telling/that, when it sets itself up as
the music of the ghetto and claims to be the megaphone of its clan-
destine heroes, the thugs and the slicks, the scene is already occupied
by the manea; the manea which talks on the level on behalf of the
slicks and, what is more, the slicks pay good money to be eternalized
in the manea. 

Transgression through Porno: Romeo Fantastik 
Gashka just gave the signal – after 2001, a great number of rappers
will appear alongside manele singers. In contrast to Gashka or Nea
Kalu, who were modeled inside the hip-hop scene where they made
a name for themselves and later experimented with the manea, these
second phase rappers start directly on the manele scene, not being
allowed on the hip-hop scene: Play AJ (consisting initially from Alinu
and Øuøanu, than from Øuøanu and Mr. Juve), A-tentat, Bairam, Don
Genove, Kamarad, Paranghelia, Modjo, Fantastick. Most of them are
Romanian ethnics – or if they have Roma roots they don’t acknowl -
edge them (except for Romeo Fantastik); therefore, for the public 
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Electoral Manele album is probably the only album of socio-political
satire of the manele scene. 
But socio-political buffoonery, no matter how original, has no suc -
cess, and that’s why Romeo Fantastik abandons it, turning to porno
banter (with one notable exception from 2010, Let Boc Die, song
dedicated to Emil Boc, prime minister in office at the time). The
manele audience likes parody, but not political sarcasm; after Romeo
Fantastik, a band will emerge that will specialize in parodies, A-ten-
tat, and that will quiz the successful manele of the time, rehash ing
them in a sexual way – but without attempting to social critique:
“Today the news let know / That the village’s animals spread dis -
eases / And now I’m so afraid / To touch any pussy.“ 

Play AJ, Official Rappers of the Scene
Still, few traditional singers felt the need to associate themselves to
Romeo Fantastik: the manele traditional singers have a strong pro -
fessional pride, which makes them to avoid a too emphasized circus
and banter (for instance, Dan Bursuc sees Romeo Fantastik as a clown
who gives the industry a bad name). The names of the rappers the
first hand traditional singer will prefer to associate with are, initially,
Don Genove and then the duo Play AJ; the two will make a career in
manele, their name being for at least ten years the most well known. 
In 2000, Play AJ, comprising Alinu, Adi Ivan and Mr. Juve, caught the
interest of Florin Peøte; actually, the band is more like a family thing –
Florin Peøte, a manele singer of great success at the beginning of the
90’s in the Peøte Brothers band composition, puts together this band
with his cousin Mr. Juve4; for that matter, all four people involved
come from Drægæøani. In 2001, Florin Peøte will organize and orches-
trate for them an album (Tramp Heart), released by Media Pro Music
label, where he will keep a modest part for himself, just featuring and
leaving the foreground for the young ones, this being the whole sense
of success in those years, young men and if possible non-Roma pushed
to the fore; but the album is a commercial flop and fails to leave a hit
behind it. 
Play AJ doesn’t assert itself through a certain style, in the band’s
composition of the firs album; only after co-opting Øuøanu (another
native of Drægæøani) they will define their style as rapping, more
aggressive and less syrupy: “They were like LA, you know, you left
and abandoned me, for a richer guy, bla bla bla, you lie to me, bla
bla bla, you run away from me and your parents, it’s boring, poetry,
you know. Mine and Juve’s idea was, man, let’s change something,
what if we did something crazy, cause I don’t like this staff, it’s bor-
ing... In disco clubs they would sing the refrain, then came the rap
and people stopped dancing. The rap was over, people started
dancing again. No continuity. Me and Juve brought a new style in
manele, we made an upgrade.“5

As a duo or independently, they will record songs together with top
notch names of the scene – Adrian Minune, Nicolae Guflæ, Florin
Salam, Copilul de Aur, Sorinel Puøtiul etc., and their name will
become synonymous to manele rappers. 
But their lyrics don’t strike you so much by their irony, as by their
aggressive show of masculinity. Nevertheless, the transgressive spirit
continues to exist even here – the repeated formula through which
they introduce themselves at the beginning of the songs, “X [Liviu
Guflæ, Copilul de Aur, Nicolae Guflæ etc.] together with the crazy guys
from Play AJ“, is symptomatic. Here, crazy guys means boys that
have no limits for fun, and so the expression refers to blowout (to use
the inside term), to the transgressive debauchery with alcohol &
women. The intro of a song of Mr. Juve makes the connection
between craziness and transgression through debauchery clearer:
“It’s not a gipsy thing, / It’s not an old music thing, / It’s not as it
should be, / It’s downright orgy, / As you like it, as I like it: / Let’s go
crazy!“ (Mr. Juve, Shake, Shake Your Belly).
Besides, rappers’ gestures are more sexually aggressive than tradi -
tional singers’ ones. Usually, the old singers encircle themselves with
half-clothed girls, and the contact with them is minimal and innocuous

Dar, oricît de originalæ, bufoneria sociopoliticæ nu are succes, motiv pentru care
Romeo Fantastik o abandoneazæ, profilîndu-se pe caterinca porno (cu o excepflie
no tabilæ în 2010, Sæ moaræ Boc, piesæ dedicatæ lui Emil Boc, prim-ministru în exer -
cifliu la acea datæ). Publicul de manele gustæ parodia, dar nu sarcasmul politic; dupæ
Romeo Fantastik, va apærea o trupæ, A-tentat, care se va profila pe parodii, în care
va ironiza manelele de succes ale momentului, ræstælmæcindu-le în cheie sexualæ
– dar færæ sæ debuøeze în criticæ socialæ: „Azi la øtiri au anunflat/ Gripa aviaræ-n sat/
Øi acum mi-e tare fricæ/ Sæ ating vreo pæsæricæ“ (Mare gripæ). 

Play AJ, rapperii oficiali ai scenei
Însæ puflini læutari consacrafli au simflit nevoia sæ se asocieze cu Romeo Fantastik: læuta-
rii de manele au un puternic orgoliu profesional, care-i face sæ evite circul øi cate-
rinca prea apæsatæ (pentru Dan Bursuc, de pildæ, Romeo Fantastik e un circar care
face industria de rîs). Numele de rapperi cu care læutarii de prim rang vor prefera
sæ se combine sînt, într-o primæ fazæ, Don Genove øi apoi duetul Play AJ; aceøtia
din urmæ vor face carieræ în manele, de cel puflin 10 ani fiind cele mai vizibile nume
de rapperi de manele. 
Play AJ, în combinaflia Alinu, Adi Ivan øi Mr. Juve, intræ în atenflia lui Florin Peøte în
2000; de fapt, trupa este mai mult o afacere de familie – Florin Peøte, læutar de mane-
le cu mare succes la începutul anilor 1990 în formula Fraflii Peøte, asambleazæ aceastæ
trupæ împreunæ cu værul sæu, Mr. Juve4; de altfel, tofli cei patru implicafli sînt din Dræ -
gæøani. În 2001, Florin Peøte le va manageria øi orchestra un album (Am ini mæ de
vagabond), scos la Media Pro Music, în care îøi va rezerva locul modest de featu-
ring, læsînd bæieflilor tineri prim-planul, în logica succesului de pe scena pop din acei
ani, cu bæiefli tineri øi dacæ se poate neromi împinøi în faflæ; dar albumul e un eøec
comercial, nu impune niciun hit. 
În formula primului album, Play AJ nu se impune printr-un stil, abia dupæ coopta-
rea lui Øuøanu (alt drægæøenean) îøi vor defini stilul de rapping, mai agresiv øi mai puflin
siropos: „Erau ca LA, øtii, ai plecat øi m-ai læsat, pentru altul mai bogat, te te te, tu
mæ minfli, te te te, fugi de mine øi de pærinfli, te plictiseøti, poezie, øtii. Ideea mea øi
a lui Juve bæ hai sæ schimbæm ceva, dacæ facem o nebunie, cæ mie nu-mi plac astea,
mæ plictisesc... În discotecæ, se cînta refrenul, apoi intra rapul, se oprea lumea din
dans. Trecea rapul, intra lumea pe dans. N-avea continuitate. Cu Juve am adus un
nou stil în manele, am fæcut un upgrade“.5 Sub formæ de duet sau independent, vor
înregistra piese cu numele de prim-plan ale scenei – Adrian Minune, Nicolae
Guflæ, Florin Salam, Copilul de Aur, Sorinel Puøtiul etc., numele lor devenind sino-
nim cu rapperii maneliøti. 
Însæ versurile lor nu frapeazæ atît prin ironie, cît prin agresivitatea paradei de mascu -
linitate. Dar øi în acest caz spiritul transgresiv se pæstreazæ – e simptomaticæ formu-
la recurentæ prin care se vor introduce, la începutul pieselor, „X [Liviu Guflæ,
Co pilul de Aur, Nicolae Guflæ etc.] împreunæ cu nebunii de la Play AJ“. Nebunii are
aici sens de bæieflii care nu-øi pun limite în distracflie, deci substantivul trimite cætre
porcealæ (ca sæ folosesc un termen din interior), spre transgresiunea destræbælærii
cu alcool & femei. Introul unei piese de-a lui Mr. Juve læmureøte mai bine conexiu-
nea dintre nebunie øi transgresiunea prin destræbælare: „Nu e fligænie,/ Nici læutærie,/
Nici cum ar trebui sæ fie,/ Asta e direct orgie,/ Cum væ place vouæ øi cum îmi place
mie:/ Hai pe nebunealæ!“ (Mr. Juve, Miøcæ, miøcæ din buric).
În plus, gesticulaflia rapperilor e mai agresiv-sexualæ decît cea a a læutarilor. De obi-
cei, læutarii se înconjoaræ cu fete îmbræcate sumar, iar contactul cu ele e minimal øi
inofensiv – rapperii le ating sexual, le lovesc cu dosul palmei peste fese, cu un gest
împrumutat din retorica teritorialæ a rapului american.
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edly through the noisy smoke screen of rap, actually stealing some
tricks along the way, and than naturally integrates into pop. 
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Evoluflii øi concluzii
Dacæ discursul ømecheriei øi al infracflionalitæflii marcheazæ în anii 1990 punctul sæu cel
mai explicit øi mai extrem, discursul porno, pornind de la infuzia cu rapul, e dus cel
mai departe în anii 2000. Øi, în momentul cînd, spre sfîrøitul primului deceniu al nou-
lui mileniu, manelele „se feminizeazæ“, manelele rap ræmîn o supapæ pentru fantas-
mele sexuale masculine cele mai rudimentare, redutæ a masculinitæflii de rit vechi care
„adunæ bæieflii“ (Øuøanu, La læutari): spafliul în care sexul e distracflie, iar femeile obiec-
te de înøfæcat. În acest context, maneliøtii rapperi înregistreazæ un succes remarcabil
cu albume individuale, în care nu sînt doar apendice de coloraturæ pentru læutari, ci
se produc ei înøiøi ca vedete. Începutul îl face, la sfîrøitul lui 2011, Øuøanu, cu albumul
Manelistic, urmat, cîteva luni mai tîrziu, în 2012, de Mr. Juve, care rupe literalmente
piafla cu un album, Nebunia lui Juvel, de pe care majoritatea pieselor devin hituri. 
Cum se explicæ acest succes brusc, dupæ ce, mai mult de un deceniu, rapperii sce-
nei au stat în umbra læutarilor? Pe de o parte, este opoziflia pe care o fac la univer-
sul tot mai soft, mai castrat, mai „feminin“, al manelelor fifloase ale ultimei generaflii
de læutari – sau, în egalæ mæsuræ, la universul mult prea legat de viafla de familie øi
de viafla adultæ al læutarilor care se produc la evenimente, prin forfla lucrurilor legafli
de ømecheri familiøti; findcæ protagonistul manelelor rap este în continuare un tînær,
bagabontul øi gaøca lui de nebuni. 
Pe de alta, este nevoia tot mai mare a publicului tînær de infuzii anglo-americane
în manea, este deci presiunea tot mai mare pe care muzica globalæ o face asupra
siste mului, care-l obligæ sæ se „americanizeze“ – læutarii preiau hituri dance, house,
R&B, în încercarea de a se adapta la piafla localæ de cool øi la aøteptærile unui public
tînær din ce în ce mai anglo-americanizat. 
Or, în acest context, cu manele care încearcæ sæ sune tot mai anglo-american, ra -
pul din interiorul scenei a fost øi el reevaluat. În fapt, este ræspunsul „anglo-ameri-
can“ cu cea mai mare prizæ la publicul manelar – el pæstreazæ øi chiar amplificæ emoflia
masculinæ a puterii, dar o deturneazæ de la tematica ømecheriei øi materialismului
exacerbat, spre care publicul tînær nu mai are atîta apetenflæ, spre aceea a party-
ului dezlænfluit, cu accente porno. 
În universul roz al celor de la Gashka îøi mai fæceau loc referinfle gangsta la invidia
duømanilor, ømecherie, insecuritatea relafliilor. În albumele ultimei generaflii de
rapperi maneliøti acestea aproape cæ dispar, ce se aude e doar mobilizarea agresi -
væ la distracflie. Mitologia pe care manelorapul o propune e aceea a porcelii, a destræ -
bælærii de weekend. Paradoxal, acest subgen tîrziu destructureazæ universul gangsta
– øi tot ce lasæ în urmæ e un iz de pornografie.
În concluzie, tematica manelei øi cea a rapului, pornind de la intenflia lor de a reprezen -
ta periferia, se întîlnesc într-o græmadæ de puncte: împart o parte din public øi, la
nivelul universului discursiv, vorbesc despre ømecheri øi bagabonfli, fac apologia bani-
lor øi a sexului, cultivæ emoflia masculinæ a puterii. Pe scurt, la nivel de ce se spune seamænæ
foarte mult – diferæ însæ în mod fundamental la cum se spune. Rapul vrea sæ facæ scan-
dal – maneaua doar sæ distreze. Rapul spune cæ Adeværata Realitate e oribilæ, „nu mai
visa frumos, realitatea este rece“ (BUG Mafia); maneaua cæ aceeaøi realitate e o fee-
rie – fiindcæ „banul te scoate în faflæ/ te fline la suprafaflæ“ (Petricæ Cercel, Ca un bulgær
de zæpadæ). Rapul pretinde cæ exprimæ valorile celor oprimafli, ale marginalilor;
maneaua cæ fix aceleaøi valori clandestine sînt valorile stæpînilor, ale sænætoasei
majoritæfli. 
Pornind de aici, subversiunea gangsta rapului este dezamorsatæ øi deturnatæ spre
pop cînd este integratæ în manea; mai mult, credincioasæ calitæflii ei de muzicæ de
petrecere, maneaua trece imperturbabilæ ca un vas de croazieræ prin perdeaua gæ -
lægioasæ de fum a rapului, de fapt furæ cîte o ømecherie de ici, de colo, øi apoi se
integreazæ firesc în pop. 

– rappers touch them sexually and slap them over the buttocks, a
gesture taken from the territorial rhetoric of American rap. 

Trends and Conclusions 
If the slickness and crime discourse has its most explicit and extreme
point in the 90’s, the porno discourse is taken the farthest in the
2000’s, after being instilled with rap. At the point where, towards
the end of the firs decade of the new millennium, the manele are
“feminized“, the rap manele remain a vent hole for the most primi -
tive male sexual fantasies, a fortress of old school masculinity that
“gather the boys together“ (Øuøanu, At the Traditional Singers): the
space where sex is fun and women just objects to grab. In this con -
text, manele rappers see a remarkable success through their individ-
ual albums, where they are not only exotic appendices to traditional
singers, but appear themselves as stars. At the end of 2011 Øuøanu
marks the beginning of this through his album Manele-Style, followed
after a few months, in 2002, by Mr. Juve, whose album Juvel’s Crazi-
ness was a monster success, most of its songs becoming hits. 
What is the explanation of this sudden success, after a period of
more than a decade when rappers remained in the shadow of tradi-
tional singers? On one hand, it is their opposition to the increasingly
soft, castrated, and “feminine“ universe of the fancy manele of the
last generation of traditional singers – or, equally, to this universe
too connected to family life and adult life that belonged to the tradi-
tional singer performing at events, naturally tied to family men slicks;
because the hero of rap manele continues to be a young man, the
thug and his crazy people posse. 
On the other hand, it is the increasingly strong need of the young
audience for Anglo-American infiltrations into manea, therefore the
increasingly greater pressure of the global music on the system,
forcing it to “Americanize“ itself – the traditional singers take up
dance, house and R&B hits, trying to adapt to the local market of
cool and to the expectations of a young audience more and more
Anglo-Americanized. 
But in this context, where the manele try to sound more and more
Anglo-American, the rap from within the scene was reevaluated as
well. Actually, it is the “Anglo-American“ reaction best received by
the manele audience – it keeps and even amplify the masculine emo-
tion of power, but hijacking it from the themes of slickness and exac-
erbated materialism, that the young audience has less inclination to,
towards the theme of raving party with porno inflections. 
In the pink universe of the guys from Gashka there still were gangsta
references to the envy of enemies, slickness and uncertainty of rela -
tionships. In the albums of the last generation of manele rappers,
they almost disappear and only the aggressive mobilization to party
remains. The mythology advanced by manele-rap is that of the blow -
out, of the weekend debauchery. Ironically, this late subgenre dis -
tructures the gangsta universe – leaving behind it only o pornographic
whiff. 
In conclusion, the themes of manea and rap start with their intention
to represent the outskirts and meet in a lot of aspects: they share 
a part of the audience and, in their discursive universe, they speak
about slicks and thugs, they praise money and sex, they cultivate the
masculine emotion of power. Briefly, they tend to resemble a lot in
regard to what they say – but differ fundamentally in regard to how
they say it. The rap wants to create scandal – the manea wants only
to have fun. The rap says that the True Reality is horrid, “stop
dream ing nice, reality is cold“ (BUG Mafia); the manea says that the
same reality is a faerie because “money gets you in the front / it
keeps you afloat“ (Petricæ Cercel, Like a Snowball). The rap claims to
express the values of the oppressed, the outsiders; the manea claims
that the exact same clan destine values are the values of the masters,
of the sound majority. 
Starting from here, the subversion of gangsta rap is defused and
hijacked towards pop, and then integrated into manea; moreover,
faithful to its quality of party music, the manea passes undisconcert-



Casa Poporului din penitenciare
Iulia Popovici

Casa Poporului (2010) øi 1 spectacol. 3 piese scurte (Asigurare de viaflæ; Sub privirea
mea; Campionul unei mari iubiri, 2011) sînt cele douæ proiecte-spectacol – de tea-
tru comunitar – dezvoltate de regizorul øi dramaturgul Bogdan Georgescu cu deflinufli
ai Penitenciarului de Maximæ Siguranflæ de la Craiova øi ambele au beneficiat în ace-
laøi timp de statutul dual, oarecum derutant, de intervenflie artisticæ øi de creaflie teatra -
læ cu prezenflæ festivalieræ.
Næscute ca parte a unor „proiecte de artæ activæ pentru educaflie culturalæ øi rein-
tegrare socialæ“ (termenul de artæ activæ fiind modul în care Georgescu îøi autode -
fineøte practica de lucru comunitar), cele douæ spectacole pornesc de la in ves tigarea
øi ficflionalizarea universului personal øi social al persoanelor condamnate (situaflii-
le, intenflionate sau accidentale, însæ alimentate de un anume context, care pot duce
la infracfliune, viafla de zi cu zi într-o închisoare), care participæ direct în procesul de
scriere dramaticæ øi de dezvoltare de spectacol (ca performeri). Rafliunea lor exis-
tenflialæ dublæ porneøte de la esenfla demersului în sine (arta comunitaræ are drept
mizæ centralæ empowerment-ul membrilor respectivei comunitæfli, un transfer al mij-
loacelor de autoreprezentare, în condifliile în care cei vizafli sînt socialmente lipsifli
de astfel de instrumente) øi, în acelaøi timp, de la dorinfla provocærii reprezentæri-
lor sociale existente ale grupului vizat (în cazul de faflæ, preconcepfliile despre crimi -
nalitate øi persoanele care executæ pedepse penale) – motiv pentru care nici Casa

THE HOUSE OF THE PEOPLE FROM PRISONS
Iulia Popovici

(Casa Poporului House of the People) (2010) and 1 spectacol: 3 piese
scurte (Asigurare de viaflæ; Sub privirea mea; Campionul unei mari
iubiri) [1 show: 3 short stories (Life insurance; Under my gaze; The
champion of a great love)], 2011 are the two community-based the-
atre projects-shows, developed by director and playwright Bogdan
Georgescu together with detainees of the Maximum Security Prison
from Craiova, both having benefited at the same time from the part-
ly confusing dual status of artistic interventions and theatre creations
presented in festivals.
Born as part of some “projects of active art for cultural education
and social reintegration” (the concept of active art being the way in
which Georgescu defines his practice in community-based work), the
two shows start from the investigation and fictionalization of the per-
sonal and social universe of the condemned persons (the intentional
or accidental – though stimulated by a certain context – situations
which can lead to crime, or the daily life in a prison), who participate
directly (as performers) in the process of drama writing and show
development.
The double existential reason of the shows starts from the essence 
of its very approach (community-based art has its central aim in the
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Poporului, nici 1 spectacol. 3 piese scurte nu au în centru trame justificative øi, deøi
sînt bazate pe experienflele reale ale celor încarcerafli, nu-øi propun sæ discute fap-
tele penale øi motivele lor.
Echipele spectacolelor combinæ artiøti profesioniøti (actorii Vlad Drægulescu, Iulia Lazær,
Raluca Pæun, Simona Cælin øi Alex Calangiu, pe lîngæ Bogdan Georgescu însuøi) øi
persoane încarcerate la Craiova (prin natura penitenciarului în cauzæ, tofli bærbafli:
Dragoø Mæru Bran, Laurenfliu Bologa, Ionufl Dræguøanu, Mircea Ionaøcu, Dan
Mægureanu, Marius Pampu, Dumitru Pandele, Cristi Pætru, Sorinel Diflæ øi Irinel
Neaga). Atelierele de documentare, relaflionare, actorie øi dezvoltare de scenariu
care au precedat spectacolele au vizat însæ comunitatea largæ a persoanelor priva-
te de libertate din Penitenciarul Craiova: canalul intern de televiziune al institufliei
a fost folosit pentru diseminarea metodei de lucru øi comunicarea mult mai extinsæ
a conflinutului intervenflional al proiectului. 
Practica de lucru a lui Bogdan Georgescu porneøte în mod constant de la aborda-
rea oblicæ, indirectæ a elementelor øi narafliunilor prin care se (auto)identificæ o anume
comunitate (prin comunitate înflelegîndu-se un grup ce împærtæøeøte, pe o duratæ
de timp mai scurtæ sau mai lungæ, experienfle sociale similare într-un spafliu comun,
creînd relaflii interpersonale specifice în jurul unor interese comune sau divergen-
te) – acesta fiind unul dintre motivele pentru care nici Casa Poporului, nici 1 specta -
col. 3 piese scurte nu au în centru istorii „aøteptate“, nu satisfac orizontul de
aøteptare tematic generat de datele preexistente în imaginarul spectatorului „extra-
comunitar“ (la fel cum, în proiectele legate de comunitatea Rahova-Uranus, tema
centralæ nu e niciodatæ experienfla propriu-zisæ a evacuærii).
În Casa Poporului, un grup de bærbafli, coordonafli de o femeie øi de un „øef“ semi -
absent, se antreneazæ sæ dea o lovituræ la un magazin de bijuterii. Sînt români, au
un trecut mai mult sau mai puflin criminal øi se aflæ într-un apartament înghesuit la
Bruxelles. „Antrenamentul“ are o dimensiune calculat extrasæ din filme hollywoo-
diene – se exerseazæ evitarea sistemului de lasere de protecflie, reprezentat, pen-
tru ocazie, de niøte corzi de sfoaræ. Personajele apar drept candidafli evidenfli la fapte
penale grave – însæ ræsturnarea de situaflie aduce în scenæ un conflict spontat gene-
rat de un cuplu de imigranfli economici (români), cæzufli pradæ unei tentative de tra-
fic de persoane øi cazafli peste noapte în claia peste græmadæ din camera belgianæ
a hoflilor. Confruntarea dintre grupul aflat în mod voluntar la marginea penalului øi
cuplul într-o situaflie precaræ economic øi legal îi plaseazæ pe cei doi emigranfli, iniflial
victime (ea e vizibil însærcinatæ, ceea ce accentueazæ dramatismul crizei neplanifi-
cate), într-un context infracflional accidental în care ei, øi nu hoflii recidiviøti, devin
au torii unor crime. Casa Poporului exploreazæ, astfel, cauzalitæflile infracflionalitæflii øi
conjuncturilor care pot duce la încælcarea legii într-un mod complex øi fertil de rutant
la nivelul expectafliilor de public, cu atît mai mult cu cît finalul e unul deschis.
„Povestea“ se încheie cu pistolul flinut de femeia însærcinatæ descærcîndu-se øi omo-
rîndu-l pe soflul ei, care la rîndu-i îl împuøcase pe unul dintre infractorii din locuinflæ
– færæ ca spectatorii sæ afle dacæ femeia a fost prinsæ de poliflie, anchetatæ, condam-
natæ sau nu (ceea ce permite discufliilor postspectacol – practicæ specificæ teatrului
de intervenflie øi diferitæ de artist’s talk, prin accentul pus pe dezbaterea situafliilor
sociale, øi nu pe practica artisticæ – sæ chestioneze împreunæ cu publicul finalurile
posibile). Altfel spus, e vorba de o situaflie complexæ, în care nofliunile de infractor
øi victimæ devin extrem de fluide øi contextuale (fosta profesoaræ care-i coordoneazæ
pe hofli apare, la un moment dat, ea însæøi ca victimæ a unor circumstanfle interpre-
tabile ce o vor fi împins sæ se asocieze cu grupul de tîlhari potenfliali).
Aceeaøi abordare centratæ pe experienfle individual-factuale, ignorînd curentul de gîndi -
re al criminalitæflii ca „træsæturæ de caracter“, existæ øi în 1 spectacol. 3 piese scurte, în
care textele exploreazæ aspecte de viaflæ cotidianæ, în închisoare øi dupæ executarea

empowerment of that specific community’s members, a transfer of
the self-representation means, when the targeted ones are socially
missing such instruments) and, at the same time, from the desire to
challenge the existing social representations of the targeted group
(in this case, the preconceptions regarding criminality and the
persons who execute penal punishments). This is the reason why nei-
ther The House of the People, nor 1 Show: 3 Short Stories focus on
justificatory patterns and, although they are based on the real expe-
riences of the imprisoned ones, they are not trying to discuss the
penal reasons and their motives.
The teams of the shows include professional artists (actors Vlad
Drægulescu, Iulia Lazær, Raluca Pæun, Simona Cælin and Alex Calangiu,
alongside Bogdan Georgescu himself) and persons held in the male-
only prison in Craiova (Dragoø Mæru Bran, Laurenfliu Bologa, Ionufl
Dræguøanu, Mircea Ionaøcu, Dan Mægureanu, Marius Pampu, Dumitru
Pandele, Cristi Pætru, Sorinel Diflæ and Irinel Neaga). The various work -
shops preceding the shows, for documentation, rela tion-bonding,
acting and script-development have targeted though the broader
community of detainees from the Craiova Prison: the institution’s
internal television channel was used to disseminate the working
method and the broader communication of the inter ven tional con -
tent of the project.
Bogdan Georgescu’s working practice starts constantly from an
oblique, indirect approach of the elements and narratives through
which a certain community is (self)identified (understanding the
community as a group which shares, throughout a shorter or longer
period, similar social experiences in a common space, creating spe-
cific interpersonal relations around some common or divergent inter-
ests), thus neither The House of the People, nor 1 Show: 3 Short
Stories have in their centre “anticipated” histories, they don’t respond
to the thematic expectancy horizon generated by the pre-existent
data in the imaginary of the “extra-community” spectator (in the
same way in which, in the projects connected to the Rahova-Uranus
neighbourhood community the central theme was never the actual
experience of eviction).
In The House of the People, a group of men, coordinated by a woman
and a semi-absent “chief” are training for the robbery of a jewellery
shop. They are Romanian, with a more or less illicit past and stay
together in a crowded apartment in Brussels. The “training” has 
a dimension consciously extracted from the Hollywood movies: the
protagonists practice the avoidance of the security lasers system, 
in the show represented by some rope threads. The characters
appear as obvious candidates for committing serious crimes – but a
twist in the plot brings to the stage a spontaneous conflict generated
by a couple of Romanian economic immigrants, victims of a tentative
of human trafficking and accommodated overnight in the already
jam-packed Belgian room of the thieves. The confrontation between
the group voluntarily situated at the edge of the penal situation and
the couple found in a precarious economic and legal situation place
the two immigrants – initially victims (she is visibly pregnant, which
emphasizes the drama of the unplanned crisis) – in an accidental
criminal context in which they and not the old offender thieves
become the authors of some crimes. The House of the People thus
explores the crime’s causality and conditions which can lead to the
breaking of the law in a complex way, which moreover is richly con-
fusing for the public’s expectations, especially when the ending is 
an open one. The “story” ends with a gun held by the pregnant
woman, unloading and killing her husband, who in his turn had shot
one of the criminals in the flat – without the spectators finding out 
if the woman was ever caught by the police, investigated, con -
demned or not (this allows for the post-show discussions – a practice
specific to the intervention theatre and different to the artist’s talk,
through the emphasis on debating the social situations and not the
artistic practice – to imagine together with the public the possible
endings). In other words, here we have a complex situation, in which
the concepts of law breaker and victim become fluid and contextual H
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pedepsei. Asigurare de viaflæ e povestea unei angajæri ratate, la o firmæ de asiguræri,
a unui bærbat cu potenflial øi competent, dar care a executat o pedeapsæ pri vativæ
de libertate, o prejudecatæ curentæ ce joacæ adeseori un rol important în recidivæ,
de vreme ce pune probleme integrærii foøtilor deflinufli. Tema e tratatæ complex la
nivelul expunerii mecanismelor discriminærii. Faptul cæ unul dintre personaje e
rom e menflionat explicit (fline de structura dramaturgicæ), iar prezenfla lui scoate
astfel în evidenflæ ambivalenfla ipocritæ a discursului incluziv, care sfîrøeøte prin a re -
scrie ierarhiile de discriminare pe considerente de cazier în locul celor etnorasia-
le: în contextul dat, e mai bine sæ fii rom decît fost deflinut, sugestia fiind cea a unor
relaflii sociale din care discriminarea e imposibil de eradicat prin politici de incluziu-
ne, ea doar se mutæ pe un alt palier, îøi gæseøte alte victime. 
Cea de-a doua „parte“ a tripticului, Sub privirea mea, e o succesiune de mærturii
personale øi declaraflii oficiale generate de o profund neobiønuitæ atracflie sentimen-
talæ între responsabila pentru programe educative a penitenciarului øi un deflinut,
abordatæ din perspectivæ instituflionalæ (conducerea închisorii nu poate gestiona aceastæ
situaflie în altæ grilæ decît cea a hærfluirii sexuale), a relafliilor de clasæ øi de putere (în
care puterea e, ca niciodatæ…, atributul femeii) øi a umanului relaflional pur. Fap-
tul cæ bærbatul e rom – mai exact, e jucat de un rom, cæci etnia nu e tematizatæ la
nivelul textului – conduce la o lecturæ de nivel secund a spectacolului, din perspec-
tiva interrasialitæflii, colorînd specific, de pildæ, discursul, altfel aparent neutru faflæ de
acest aspect, al conducerii penitenciarului. Rasa fiind, de altfel, un subiect øi în Casa
Poporului, unde grupul de tîlhari potenfliali e mixt (romi øi „români“) – aspect rele-
vant, în contextul situafliei pe care o expune, pentru spectatori mai mult decît pen-
tru personaje (diferenflele rasiale nefiind marcate dramaturgic sau în jocul actorilor).
Ultimul „capitol“ din 1 spectacol. 3 piese scurte, Campionul unei mari iubiri, e un frag-
ment de cotidian de penitenciar, centrat pe relafliile de celulæ între mai mulfli bærbafli
forflafli sæ conviefluiascæ øi care dezvoltæ raporturi aproape familiale – cu o atenflie
deosebitæ pentru cel mai fragil membru, un deflinut îndrægostit de echipa de fotbal

a Craiovei, care n-ar trebui sæ afle (dar aflæ) despre un nou episod dramatic în exis-
tenfla ei. La fel precum Casa Poporului, Campionul unei mari iubiri aduce în prim-plan
dimensiunea spaflialæ a priværii de libertate (spafliul restrîns øi lipsit de intimitate, chiar
uøor claustrofobic), scoflînd în evidenflæ rolul pe care aceastæ constrîngere a miøcærii
îl are asupra conøtientizærii propriului corp.
Unul dintre motivele pentru care în teatru, spre deosebire de film, se lucreazæ puflin
øi rar cu actori neprofesioniøti fline de specificul scenei: în general, cei care nu au o
formare mæcar minimalæ de actorie au o capacitate redusæ de a fixa (cuvînt prin care
se înflelege posibilitatea de a reproduce acfliuni, reacflii psihice etc. în mod similar,
constant, cale de mai multe reprezentaflii). Aspectul parflial improvizaflional al celor
douæ spectacole e parflial evident øi, în acelaøi timp, aratæ în ce mæsuræ principiile
tradiflionale ale teatrului sînt parflial irelevante pentru un gen de spectacol în care
miza nu o reprezintæ transferul unor experienfle estetice, ci renegocierea, între per-
formeri øi public, a cheilor de reprezentare socioculturalæ cu un instrumentar tea-
tral adaptat. Din acest punct de vedere, Casa Poporului øi 1 spectacol. 3 piese scurte
sînt exemple ideale de intervenflie artisticæ.

(the former woman professor who is coordinating the thieves appears
at a certain moment as being herself the victim of questionable cir -
cum stances that had led her to associate with the potential thieves).
The same approach centred on individual-factual experiences, ignor-
ing the trend in conceiving criminality as a “character trait” can be
found in 1 Show. 3 Short Stories, in which the texts explore aspects
of daily life, in prison and after completing the sanction. Life Insur -
ance is the story of a qualified man with potential who fails to get
employed by an insurance company based on his previously execut-
ing a prison sentence – this current prejudice playing often an
impor tant role in former detainees recidivating as their integration is
not possible. The issue is approached in a complex way at the level
of exposing the mechanisms of discrimination. The fact that one of
the characters is a Roma is explicitly mentioned (it is part of the dra-
maturgic structure) and his presence highlights the hypocritical
ambivalence of the inclusive discourse, which ends in rewriting the
discrimination hierarchies based on the criminal record rather than
on ethnic-racial reasons: in this context, it is better to be a Roma
rather than an ex-convict, suggesting some social relations in which
discrimination is impossible to eradicate through inclusion policies
and instead it shifts to another level, it finds other victims.
The second “part” of the triptych, Under My Gaze is a succession 
of personal testimonies and official declarations generated by a pro-
foundly unusual sentimental attraction between the woman respon-
sible for the prison’s educational programs and a convict. This relation
is approached from the perspective of the institution (the prison’s
management cannot deal with the situation in other grid than that 
of the sexual harassment), of the class and power relations (in which
power is, in a rare exception, the attribute of the woman) and of the
pure relational human. The fact that the man is a Roma – more pre-
cisely, he is played by a Roma actor, for otherwise the ethnicity is not
made explicit at the text level – leads to a secondary reading of the
show, from the inter-racial perspective, which colours in a specific
way the discourse, otherwise apparently neutral towards this aspect,
of the prison’s management. With race being also an issue in The

House of the People, where the group of potential felons is a mixed
one (Roma and “Romanian”) – an aspect which is relevant, in the
context of the presented situation, more for the spectators than for
the characters (the racial differences are not pointed at in the dram-
aturgy or in the play of the actors).
The last “chapter” from 1 Show: 3 Short Stories, The Champion of a
Great Love is a fragment of prison daily life, centred on the cell-rela-
tionships between several men forced to cohabitate and who devel-
op almost family relations – with a special attention for the most
fragile member, a convict in love with Craiova football team, who
shouldn’t find out (but does so) of a new dramatic episode in the
team’s existence. Just like The House of the People, The Champion
of a Great Love brings to the foreground the spatial dimension of
the freedom deprivation (the narrow and intimacy-less, even claus -
trophobic space), highlighting the role that this constraint of move-
ment has upon the consciousness of one’s own body.
One of the reasons why in theatre, unlike in film, it is rare one works
with amateur actors is due to the specifics of the stage: generally,
those who don’t have even a minimal training in acting have a
reduced capacity to fix (a word understood as the possibility to
reproduce actions, emotional reactions, etc., in a similar way, con -
stantly, for several stage plays of the same show). The partially
improvisational aspect of the two shows is partially evident and, at
the same time, it shows to what extent the traditional principles of
theatre are partially irrelevant for a genre of show in which the stake
is not represented by the transfer of aesthetic experiences but by the
renegotiation, between the performers and the public, of the keys to
sociocultural representation using the adapted theatre means. From
this point of view, The House of the People and 1 Show: 3 Short 
Stories are ideal examples of artistic interventions.

Translated by Raluca Voinea

Life Insurance (Asigurare de viaflæ) The Champion of a Great Love (Campionul unei mari iubiri)
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Posibilitatea unei insule
Însemnæri despre Armenia la bienalele de la Veneflia øi Istanbul

Anna Smolak

La Instanbul am luat feribotul la Sivriada. „Poate cæ nu vor fi multe de væzut“, îmi
spusese un amic cu care am pornit în aceastæ cælætorie unicæ, pe un ton conspira-
tiv, care anunfla posibilitatea atît a unei exaltæri, cît øi a unei confuzii. La bordul feri-
botului, am fost primifli modest, cu un ceai øi o bucatæ de pîine. Ni s-a dat o broøuricæ.
Conceptul fusese acela al lucrærii în desfæøurare Abyssal Plain de Pierre Huyghe, expli-
catæ prin schifle, imagini øi texte: „Se va construi o scenæ din ciment în jurul unei for-
mafliuni stîncoase de pe fundul Mærii Marmara“. Potrivit artistului, platforma de pe
fundul mærii la Sivriada va confline forme de viaflæ marinæ, reziduuri ale producfliei
din regiunea mediteraneanæ, obiecte respinse pe uscat, toate servind ca temelie
pentru noi formafliuni øi module autoorganizaflionale.
Insula se contura la orizont. Deøi relativ micæ, conturul ei ascuflit øi stîncos fæcea sæ
arate sælbaticæ øi sinistræ. În 1910, 80.000 de cîini vagabonzi din Istanbul au fost exi-
lafli aici pentru totdeauna de guvernatorul local, ca parte a reformelor occiden tali-
zante, ceea ce a dus la moartea lor tragicæ din cauza condifliilor extreme în care au
fost prinøi ca într-o capcanæ. Sivriada a primit numele de „insulæ a exilului“ sau de
„insulæ nefolositoare“. 
The Flesh Is Yours, the Bones Are Ours, o instalaflie de Michael Rakowitz prezentatæ
la øcoala greceascæ din Galata – care a funcflionat ani de-a rîndul ca øcoalæ primaræ
pentru minoritatea greacæ træind la Instanbul –, confline o diversitate de materiale.
Mulaje din ghips, schelete de cîini din Sivriada, oase de animal ieøite la suprafaflæ în
urma unor excavaflii pe locul unor foste ferme armeneøti din Anatolia øi elemente
de arhitecturæ modernistæ timpurie. Folosite potrivit vechii tehnici ca ingrediente
ale maselor de ghips din care s-au refæcut motive arhitecturale ornamentale, ele
cuprind istoria modernizærii turceøti, care a coincis cu eliminarea populafliei arme-
ne din Turcia. Procesul a durat mai multe decenii øi a culminat cu exterminæri în masæ
øi deportæri în 1915, care au fost recunoscute mai tîrziu de comunitatea internaflio-
nalæ sub numele de genocidul armean.
Centenarul genocidului armean a fost reflectat în expozifliile internaflionale de artæ atît
la Veneflia, cît øi la Istanbul, ducînd la cîøtigarea de cætre Republica Armenia a premiu-
lui Leul de Aur pentru cea mai bunæ contribuflie naflionalæ la Bienala de la Veneflia. Situat
pe o mæruntæ insulæ veneflianæ – unde, la începutul secolului al XVIII-lea, cælugærii mechi-
tariøti ce au pæræsit Imperiul Otoman din cauza persecufliilor au înfiinflat o mænæsti-
re armeneascæ, care a devenit mai tîrziu un important cuib pentru cultivarea øi
pæs trarea limbii, literaturii øi culturii armeneøti –, Pavilionul Armeniei a populat acest
sit istoric cu lucræri ale unor artiøti armeni din diaspora, prezentate în cadrul
expozifliei Armenity, al cærei curator a fost Adelina Cüberyan v. Fürstenberg. 
Cu toate cæ dispersia nafliunii armeneøti fæcuse mereu parte din istoria sa tulbu ratæ,
noile idei despre diaspora sînt considerate ca fiind asociate în mod strict cu experienflele

THE POSSIBILITY OF AN ISLAND
Notes on Armenia from the Venice and Istanbul Biennials
Anna Smolak

In Istanbul I took a ferry to Sivriada. “There might not be much to
see“, said my friend whom I joined for this unique trip, in a conspiracy
tone that announced a potentiality of both excitement and confusion.
On the board we were modestly welcomed with tea and a piece of
bread. A small booklet was handed to us. The concept was of Pierre
Huyghe’s work in progress Abyssal Plain, which was explained through
sketches, images and texts: “A concrete stage is being built around an
existing rock formation on the bottom of the Marmara Sea.“ Accord -
ing to the artist, the platform on the seafloor of Sivriada would con-
tain marine life forms, debris of production from the Mediterranean
region, excluded objects from the surface – all of them to be a foun-
dation for new formations and self-organizational modules. 
The island emerged on the horizon. Although relatively small, its
sharp and rocky contour made it look wild and sinister. In 1910 it was
here, where some 80,000 stray dogs were expelled decisively from
the city of Istanbul by the local governor as part of the Westernization
reforms, resulting in their tragic deaths due to the extreme conditions
in which they were trapped. Sivriada was referred to as “an island of
exile“ or “the useless island“. 
The Flesh Is Yours, the Bones Are Ours, an installation by Michael
Rakowitz presented in the Galata Greek School – which for years had
served as a primary school for the Greek minority living in Istanbul 
– incorporates a variety of materials. Those include plaster casts,
dogs’ skeletons from Sivriada, animals bones excavated from the for-
mer Armenian farms in Anatolia, as well as elements of early mod -
ernist architecture. Used according to the ancient technique as
ingre dients for plaster mass out of which ornamental architectural
motifs were recreated, they embrace the history of Turkish modern-
ization, which coincided with the erasure of the Armenian population
in Turkey that lasted for decades and culminated in mass killings
and deportations in 1915, later acknowledged by the international
community as the Armenian Genocide.
The 100th-anniversary of the Armenian Genocide was reflected in
the international art exhibitions both in Venice and Istanbul, result-
ing in the Golden Lion prize for the Best National Participation at the
Venice Biennial awarded to the Republic of Armenia. Located on a
small Venetian island – where the Armenian monastery was founded
in the beginning of the 18th century by the Mekhitar monks fleeing
from the Ottoman Empire persecutions, later to become an important
nest for cultivating and preserving Armenian language, literature
and culture – the Armenian Pavilion inhabited this historical site with
works by Armenian diaspora artists in the exhibition Armenity curat-
ed by Adelina Cüberyan v. Fürstenberg. 
Although the dispersal of the Armenian nation was always part of its
turbulent history, the new notions of diaspora are considered to be
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Sivriada, also known as The Island of Exile, Turkey, photo: Anna Smolak
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Senza Titolo, 2013; Depo, Istanbul, photo: Anna Smolak

Anna Boghiguian
Ani, 2015, site-specific installation, installation view, Mekhitarist Monastery of San Lazzaro degli Armeni, Venice, courtesy the artist and Sfeir-Semler Gallery, Hamburg/Beirut, © Piero Demo

Francis Alÿs
The Silence of Ani, 2015; installation view, Depo, Istanbul, photo: Łukasz Białkowski

Sarkis
Ada Ewe Vierge, 2013–2014, metal furniture, 30 sheets on Arches paper 300 g, 56 × 76 cm, with wooden objects, 132 x 68 x 92 cm, installation view, Mekhitarist Monastery of San Lazzaro degli Armeni,
Venice, courtesy the artist and Galerie Nathalie Obadia, Paris-Brussels, © Piero Demo
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strictly associated with the traumatic experiences of the Armenians
during WWI. Its community, reaching at the moment more than 10
million world citizens of Armenian descent (in comparison to less
than 3 million residing in the Republic of Armenia) calls itself “grand-
children of survivors“. However, the Armenian identity politics and
its relation with the survival practices have also experienced more
contemporary fluxes of immigration, not directly related to the vio -
lence or forced deportation, but with uneven displacement caused
by the oppressive political reality and lack of perspectives in the
country. These major causes of migration flows, including the recent
migration of young people are shared with many post-Soviet coun -
tries, especially after the collapse of the Soviet Union where the
monopolized neoliberal condition became a rule. According to con-
versations with curators and artists in Armenia, these newly formed
Armenian communities will not often be recognized as sharing the
survival narratives inherent to the Armenian history, but quite on the
contrary, further splits between the Western Armenian diaspora and
post-Soviet Armenians might be observed, as if almost a historical,
political distinction that one might consider as Western and Eastern
perspectives. 
The exhibition Armenity avoids critical reflection on the contempo -
rary notion of Armenian diaspora; instead, it provides the nostalgic
narrative of a paradise lost, a poetic sensation of glorious and/or
traumatic past. It mobilizes history, creating idiosyncratic memory
lanes that connect with private experiences and self-reflections of
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Hera Büyüktaøcıyan
The Keepers, installation detail, 2015, 12 casted hands in wax and bronze, 19 × 9 cm, installation view, Mekhitarist Monastery of San Lazzaro degli Armeni, Venice, © Piero Demo

Michael Rakowitz
The Flesh Is Yours, the Bones Are Ours, 2015, Galata Greek School, Istanbul, photo: Anna Smolak

Pierre Huyghe
Abbysal Plain, 2015–, concept booklet available on the boat to Sivriada, Turkey, photo: Anna Smolak

traumatice ale armenilor în perioada Primului Ræzboi Mondial. Comunitatea din dias-
pora, atingînd în prezent mai mult de zece milioane de cetæfleni de origine arme-
neascæ din întreaga lume (în comparaflie cu mai puflin de 3 milioane de cetæ fleni locuind
în Republica Armenia), se autodesemneazæ cu numele de „nepoflii supraviefluitori-
lor“. Cu toate astea, politica identitaræ armeneascæ øi relaflia ei cu practicile de su -
pra viefluire au væzut, de asemenea, fluxuri de imigrare mai contemporane, nelegate
în mod direct de violenflæ øi de deportarea forflatæ, ci de dezrædæcinarea inegalæ cau-
zatæ de realitatea politicæ opresivæ øi de lipsa de perspective din flaræ. Aceste cauze
majore ale fluxurilor de migraflie, incluzînd stræmutarea recentæ a tinerilor, sînt co -
mune, mai ales dupæ colapsul Uniunii Sovietice, multor flæri postsovietice, unde condi -
flia neoliberalæ monopolizatæ a devenit regula. Potrivit unor conversaflii cu curatori
øi artiøti din Armenia, aceste comunitæfli armeneøti formate recent nu vor fi recunos -
cute prea des ca împærtæøind istorisirile despre supraviefluire inerente istoriei arme-
neøti, ci, dimpotrivæ, s-ar putea observa noi clivaje între diaspora armeneascæ
occidentalæ øi armenii postsovietici, de parcæ ar fi o distincflie aproape istoricæ, poli-
ticæ între ceea ce s-ar putea numi perspectivele occidentale øi cele estice.
Expoziflia Armenity evitæ reflecflia criticæ asupra nofliunii contemporane de diasporæ
armeneascæ. În schimb, ea furnizeazæ istorisirea nostalgicæ a paradisului pierdut, un
sentiment poetic al unui trecut glorios øi/sau traumatic. Ea mobilizeazæ istoria,
creînd culoare idiosincratice ale memoriei, care se conecteazæ cu experienfle øi
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autoreflec flii private ale artiøtilor participanfli. Formatul expozifliei oglindeøte spiritul
interioare lor vechii mænæstiri, biblioteci øi curfli, prin opere de artæ care redesco-
peræ materialele øi tehnicile tradiflionale, încorporeazæ obiecte manufacturate, rea-
minteøte situri sim bolice, cum ar fi oraøul Ani, ce apare în lucrarea semnatæ de Anna
Boghiguian. Opera este jurnalul poetic al unui cælætor care trece prin vechiul loc învæluit
în prezent în uitare. Viitorul, cu toate astea, nu e menflionat, doar semnalat printr-un
potenflial de repunere în scenæ a istoriei. Sarkis Zabunyan oferæ privitorului expe-
rienfla de a explora obiecte memorate care se referæ la suferinflele sale individua-
le øi colective, care nu trimit în mod direct la nicio condiflie spaflialæ øi temporalæ.
Ideea de limbæ maternæ apare în mai multe lucræri, atît formele scrise, cît øi cele orale
ale acesteia cuprinzînd o dihotomie a alteritæflii øi a apartenenflei. Armenity depæøeøte
geografia, dizolvînd condiflia spaflialæ pentru a recunoaøte identitatea individualæ în
identitæflile colective transnaflionale, dar depæøeøte øi urgenflele, conceptele øi sem-
nificafliile universale curente. Unexposed de Hrair Sarkissian ar putea fi o excepflie
în acest sens, deoarece ræspunde comunitæflii armeneøti din estul Turciei, obligatæ
sæ se converteascæ la islam, comunitate care, de-a lungul generafliilor, a dezvoltat
stra tegii de supraviefluire bazate pe imitaflie.
„Dacæ vom continua sæ ne luæm în primire trecutul ca pe un gard, cred cæ trecutul
va deveni o închisoare“, spunea Hrant Dink, un jurnalist turc-armean asasinat în 2007
de naflionaliøtii turci prentru critica sa deschisæ la adresa negærii de cætre Turcia a genoci -
dului armean. Afirmaflia sa a fost citatæ în documentarul Gizli Ermeniler/Hidden Arme-
nians (2015). Ceea ce meritæ poate menflionat aici este cæ Hrant Dink fusese reamintit
în instalaflia lui Sarkis din Pavilionul Turciei, care a coincis cu participarea artistului la
Pavilionul Armeniei. 
Artiøtii armeni din diaspora fuseseræ reprezentafli, de asemenea, la Bienala de la Istan-
bul, cu o generaflie mai tînæræ fæcînd parte dintr-o expozifliei paralelæ intitulatæ Grand-
children – New Geographies of Belonging, prezentatæ la spafliul Depo din Tophane.
Cu toate cæ ideea principalæ a expozifliei îi ræspunde ca un ecou conceptului din Arme-
nity, ca o identitate multiformæ a supraviefluitorilor, care fusese subliniatæ în titlu,
expoziflia a cuprins, de asemenea, lucrærile unor artiøti næscufli în Armenia sovieticæ
øi a extins astfel nofliunea de diaspora. 
Ambele expoziflii de grup încearcæ sæ examineze identitatea oamenilor dezrædæci-
nafli de-a lungul istoriei Armeniei, o identitate care se construieøte atît în relaflie cu
patria pierdutæ, cît øi cu flara adoptivæ. Ele par totuøi sæ eøueze în luarea în consi-
derare a contextului Armeniei contemporane, a patriei recîøtigate dupæ 1991, odatæ
cu præbuøirea Uniunii Sovietice. Asta reitereazæ separaflia existentæ între cele douæ
grupuri øi a perspectivelor prin care se autodefinesc. 
La un pas de expoziflia Grandchildren, Francis Alÿs a readus la viaflæ oraøul uitat Ani,
situat pe granifla esticæ a Turciei, care fusese cîndva capitala Armeniei. În filmul sæu
video The Silence of Ani, niøte copii se joacæ de-a v-afli ascunselea printre ruinele bise-
ricilor, peste granifla invizibilæ, semnalîndu-øi prezenfla cu fluieræturi ce imitæ ciripi-
tul pæsærilor. Se prind în acest joc cu bucurie øi dedicare, trezind la viaflæ peisajul
dezolant cu energii noi, inocente, care nu sînt împoværate de istorisirea martirolo -
gicæ a pærinflilor øi vecinilor lor. 
La Erevan, capitala Armeniei, øi Gyumri, al doilea oraø ca dimensiune din flaræ (la
granifla cu Turcia), oamenii continuæ sæ se angajeze în forme directe de implicare
øi militantism, sæ negocieze drepturi fundamentale ale omului, care încæ nu sînt respec -
tate de guvernul care favorizeazæ dezvoltarea militaræ øi ierarhia economicæ dictatæ
de oligarhi øi ideologiile lor naflionaliste. Artiøti, curatori øi intelectuali îøi dezvoltæ prac-
ticile de supraviefluire, cu o energie tot mai diminuatæ. Spaflii artistice øi platforme
educative independente, care, începînd cu independenfla, mai precis cu anii 1990,
au depus eforturi pentru a produce un dialog internaflional øi o conøtiinflæ contem-
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poranæ în rîndurile practicienilor locali ai artei øi, înainte de toate, ale generafliilor mai
tinere, se luptæ pentru existenfla lor.

***

Am ajuns la Sivriada. Feribotul s-a oprit aproape de mal. Cîteva balize roøii plutind
pe suprafafla apei marcheazæ teritoriul scufundat øi invizibil al unor forme de viaflæ
posibile, ideea excluderii øi cea a supraviefluirii s-au unificat în forma absenflei. Cum
zice Alÿs în filmul sæu: Putem face oare mai mult decît sæ tæcem?

I reached Sivriada. The ferry stopped next to the shore. Few red
buoys floating on the surface of the water marked the submerged
invisible territory of potential life forms, an idea of exclusion and sur-
vival merged together in the form of absence. As Alÿs is saying in his
film, Can’t we do better than silence?

the participating artists. The exhibition format echoes the spirit of
the old monastery’s interiors, libraries and courtyards, with the art
works that rediscover traditional materials and techniques, incorpo-
rate artefacts, recall symbolic sites, such as the city of Ani that fea -
tures in the work of Anna Boghiguian. This work is a poetic diary of a
traveller passing through the ancient site in its state of present obliv-
ion. The future, however, is not mentioned, other than signalled
through a potential re-enactment of history. Sarkis Zabunyan pro -
vides the viewer with the experience of browsing through the memo-
rized objects that refer to his individual as well as different collective
sufferings that are not directly referred to any spatial and time con-
ditions.
The notion of mother tongue recurs in several works, its both written
and outspoken forms comprising a dichotomy of the otherness and
belonging. Armenity goes beyond the geography diluting the spatial
condition for recognizing individual identity in the transnational col-
lective ones, but it also goes beyond the current urgencies, concepts
and universal meanings. Hrair Sarkissian Unexposed might be an
exception here as it responds to the Armenian community living in
Eastern Turkey and forced to convert to Islam, which throughout the
generations has been developing the mimicry strategies of survival.
“If we continue like this, embracing our past as our fence, I think this
past will become our prison“, claimed Hrant Dink, Turkish-Armenian
journalist who was assassinated in 2007 by the Turkish nationalists for
his open criticism towards Turkey’s denial of the Armenian Genocide.
His statement was quoted in the Gizli Ermeniler (Hidden Armenians)
documentary movie (2015). What is maybe worth mentioning here:
Hrant Dink was recalled in Sarkis’ installation at the Turkish Pavillon
that coincided with the artist’s participation in the Armenian Pavillon. 
Armenian diaspora artists were represented in the Biennale in Istan-
bul too, with a younger generation being part of a parallel exhibition
called Grandchildren – New Geographies of Belonging, presented at
Depo space at Tophane. Although the main concept of the show
echoes the concept of Armenity as a multifaceted identity of those
who survived, which was emphasized in the title, the exhibition
included also the work of artists born in the Soviet Armenia and
therefore broadened the idea of diaspora. 
Both of those group exhibitions attempt to examine the identity of
those displaced throughout Armenia’s history, constructed in relation
to both the lost fatherland and the country of adoption. They seem
however to fail to consider the context of today’s Armenia, regained
“motherland“ from 1991 with the collapse of the Soviet Union. This
reiterates the existing separation between the two groups, and per-
spectives through which they defined themselves. 
Just next door to the Grandchildren exhibition, Francis Alÿs brought
back to life the forgotten city of Ani on the Eastern border of Turkey,
once the Armenian capital. In his video The Silence of Ani kids play
hide and seek among the ruins of the churches, across the invisible
border, signalling their presence with birds’ whistles. They under -
take the task with joy and dedication activating the desolated terri-
tory with new, innocent energies, not burdened with the martyrological
narrative of their parents and neighbours. 
In Yerevan, capital of Armenia, and in Gyumri, the second largest
city of country (at the border with Turkey), people keep undertaking
direct forms of engagements and activism, to negotiate basic human
rights that are still not respected by the state government favouring
military development and economical hierarchy dictated by oligarchs
as well as nationalistic ideologies. Artists, curators and intellectuals
are developing their survival practices, with the energy shrinking.
Independent art spaces and educational platforms which, starting
from the Independence, specifically from the 1990s, fought to bring
international dialogue and contemporary awareness to the local art
practitioners, and first of all to younger generations, are struggling
for their existence. 

***

Hrair Sarkissian
Unexposed, 2012, archival inkjet prints, 137.5 × 110 cm, installation view, Mekhitarist Monastery of San Lazzaro degli Armeni, Venice, courtesy the artist and Kalfayan Galleries, Athens/Thessaloniki, © Piero Demo



Estonia a fost (deja) unificatæ 
printr-un performance naflional
Cristian Rusu

What is it? I’ll take it
Who is she? I’ll rape it
Got a bet there? I’ll meet it
Gettin’ high? You can’t beat it. 

The Who, Quadrophenia, 1973

Acesta este strigætul rebelului Jimmy din opera rock menflionatæ. Dezideratul sæu
violent este unul neutru, færæ gen, identitate sau figuræ, astfel cæ este flintit cætre un
… it, cætre ceva. Însæ ce s-ar putea întîmpla dacæ strigætul sæu delirant s-ar converti
într-un alt limbaj øi, printr-un laborator atent elaborat, ar viza o flintæ concretæ care
are dimensiuni incalculabile? Atunci obiectul dorinflei, al atacului, al violului, al luærii
în posesie la care s-ar ajunge ar putea fi chiar o flaræ întreagæ, un stat. Acest lucru
s-a întîmplat în 2010 øi a fost cazul Estoniei. Estonia a fost luatæ în posesie øi parali -
zatæ de o trupæ de teatru timp de 44 de zile.
În cadrul Cvadrienalei de Scenografie øi Spafliu pentru Joc Scenic de la Praga (2015)
a fost prezentat proiectul Estoniei, care consta într-un performance pe care l-am
putea numi „naflional“. Trupa de teatru NO99 a creat în 2010 un simulacru de miøca-
re politicæ cu profil populist numitæ Estonia Unificatæ. Totul a durat 44 de zile. Dar
ceea ce este surprinzætor este cæ a fost creatæ de la cap la coadæ într-un mod ultra-
profesionist, pornind de la logo øi mesaj la prezenflæ masivæ în spafliul public (afiøe,
clipuri, media, personalitæfli aderante, website), pînæ la congresul naflional pentru
alegerea conducerii øi a preøedintelui miøcærii. Performance-ul pare un fragment din
Societa tea spectacolului a lui Guy Debord, aplicat cu mult cinism. A funcflionat! Nu
e de mi rare cæ proiectul a fost vandalizat în spafliul public al oraøului Praga øi nici cæ,
finalmente, a fost premiat în Cvadrienalæ drept cea mai bunæ prezenflæ expoziflio-
nalæ naflionalæ. Spectacolul Estoniei Unificate, conceput inteligent øi prezentat direct
ori disimulat în spafliul public, este spectacolul total al vîrstei culturii noastre politi-
ce europocentriste væzut øi demascat în oglindæ.
Toate punctele campaniei Estonia Unificatæ sînt foarte sensibile øi extrem de bine
formulate. Identitatea vizualæ a miøcærii, unul dintre motoarele vizuale al campaniei,
este o bunæ ilustrare a acestui aspect strategic: logoul partidului respectæ culorile øi
heraldica estonianæ (simbolul leului øi culorile albastru, negru, alb), însæ la o privi re
mai atentæ observæm cæ leul estonian (prezent în heraldica lor încæ din 1340) este
puternic stilizat; el pare mai degrabæ un proiect al portretului lui Felix the Cat, per-
sonajul de desene animate din anii 1920 al lui Pat Sullivan øi Otto Messmer. Mai
mult, decupat în oglindæ øi conceput simetric (simetria îndeamnæ psihologic întotdea -
una la stabilitate) øi cu braflele în sus (un semn ambivalent, atît alarmist, cît øi

ESTONIA HAS (ALREADY) BEEN UNIFIED 
THROUGH A NATIONAL PERFORMANCE
Cristian Rusu

What is it? I’ll take it
Who is she? I’ll rape it
Got a bet there? I’ll meet it
Gettin’ high? You can’t beat it.

The Who, Quadrophenia, 1973

This is the outcry of the rebellious Jimmy from the above-mentioned
rock opera. His violent aim is neutral, without a gender, identity or
figure, since it focuses on a... it, on something. However, what would
happen if his delirious outcry was converted in a different language
and, through a carefully developed laboratory, focused on a con -
crete aim with incalculable dimensions? Then, the object of desire,
attack, rape or possession could be a whole country, a state. This is
what happened in 2010 in Estonia. The country has been appropriat-
ed and paralyzed for 44 days by a theater company.
Within the Prague Quadrennial of Performance Design and Space
(2015), one could learn about an Estonian project consisting of a per-
formance that one could call “national“. The NO99 theater company
has created in 2010 a mock political movement with a populist profile
called Unified Estonia. The whole thing lasted 44 days. But what is
surprising is that it was created altogether in a very professional man-
ner, from the logo, the message, and a massive presence in the pub-
lic space (posters, video clips, media, adhering personalities, website)
to the national congress for electing the board of governors and the
president of the movement. The performance seems a fragment from
Guy Debord’s Society of Spectacle, applied with a lot of cynicism. 
It worked! There is no wonder that the project has been vandalized in
the public space of the city of Prague and that, at the end, it won the
best national presence prize of the Quadrennial. The spectacle pre -
sented by Unified Estonia, intelligently devised and presented directly
or undercover in the public space, is the total spectacle of the age of
our Eurocentric political culture seen and exposed in a mirror.
Each point of the Unified Estonia campaign is very sensitive and well-
formulated. The visual identity of the movement, one of the visual
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CRISTIAN RUSU (n. 1972, Cluj) a studiat artele vizuale. Este artist vizual, scenograf al Teatrului Naflional din
Cluj øi predæ la Facultatea de Teatru øi Televiziune din cadrul Universitæflii „Babeø-Bolyai“ din Cluj, unde øi-a
susflinut teza de doctorat cu o cercetare pe tema proiectului teatrului total în modernism (2014). În calitate
de scenograf a colaborat cu regizori de vîrf ai scenei româneøti, fiind coautor al mai multor spectacole. A sus -
flinut conferinfle øi prezentæri publice în România øi Austria, precum øi la Universitatea din Innsbruck (Facul -
tatea de Arhitecturæ). Ca artist vizual a expus în spaflii de artæ contemporanæ din Europa øi este repre zentat
de Galeria Plan B.

CRISTIAN RUSU (b. 1972, Cluj) has studied visual arts. He is an artist, a
stage designer at the National Theater in Cluj and teaches at the Faculty
of Theater and Television of the Babeø-Bolyai University from Cluj, where
he defended his Ph.D. thesis with a research on the project of total
theater in modernism (2014). As a stage designer he collaborates with
important directors of the Romanian scene and is a co-author of several
performances. He lectured in Romania and Austria, as well as at Innsbruck
University (Faculty of Architecture). As a visual artist, he exhibited in
European art spaces and is represented by Plan B Gallery. 

Stills and screen shots from the Unified Estonia project



salvator/resurecflional), acest logo, combinat cu toatæ campania vizualæ a miøcærii,
lu creazæ perfect în imaginarul prezumtivilor electori ai acestui partid. Mai ales ochii
albaøtri cuceritori øi ficøi ai leului sînt decupafli, cum spuneam, parcæ din desenele
animate.
Logoul øi sugestia vizualæ patrioticæ prin apelul la heraldicæ au fost apoi completate
prin ofensiva posterelor electorale, în care figuri de estonieni (de fapt, membrii tru-
pei de teatru), avînd pictate pe faflæ un mic drapel tricolor naflional, susflineau sloga -
nuri populiste, îndreptate în special împotriva capitalismului lacom internaflional, dar
øi împotriva imigranflilor. Totul a fost dublat de clipuri electorale, blînde în ce priveøte
conflinutul lor narativ, dar agresive ca slogan, avînd acelaøi conflinut populist øi xe -
no fob. O altæ strategie de comunicare la care au apelat a fost vandalizarea proprii-
lor afiøe electorale pentru un mai mare grad de credibilitate, declarînd public cæ ei
n-au de-a face cu acest incident. Unul dintre clipurile lor „electorale“ aræta cîfliva bær -
bafli îmbræcafli în costum riguros de funcflionar, care, pe fondul constatærii Cît mai
aø teptæm sæ devenim milionari? Estonia se pune pe treabæ!, îøi schimbæ costumele
în salopete de muncæ øi se duc (undeva) la muncæ. Alt clip ne aratæ evacuarea unei
tinere familii din casa sa din cauzæ cæ nu-øi putea plæti ratele la bancæ. Soluflia: Votafli
Estonia Unificatæ!
A fost o mascaradæ de campanie electoralæ în toatæ regula, în care compania de tea-
tru NO99 a demonstrat cæ imaginarul publicului poate fi violat cu mare uøurinflæ,
dacæ øtii ce pedale sensibile sæ apeøi. Pare chiar simplu, elementar, dacæ urmærim
ghidul lor de pe site-ul oficial, în care mecanismele înfiinflærii unui partid de succes
(într-o prezumtivæ logicæ populistæ) sînt ironizate øi reduse la simple scheme de funcflio-
nare ale societæflii øi ale mentalului colectiv; o lecflie cinicæ øi dezarmant de simplæ,
un amalgam frust între cîteva dintre teoriile lui Gustave Le Bon øi Hitler, psiholo-
gie de almanah øi canalele de øtiri TV. Mai lipsea øi protocronismul estonian (care
chiar existæ!) øi buchetul de oferte electorale înflorea în maxima sa splendoare. Chiar
øi aøa, doctrina-patchwork a Estoniei Unificate a funcflionat perfect în spafliul public.
Site-ul oficial al miøcærii dubleazæ impecabil performance-ul. Împærflit pe secfliuni, el
con struieøte imaginea totalæ a miøcærii. De exemplu, organizaflia de tineret a Esto -
niei Unificate este, la rîndul ei, un fake: din punct de vedere stilistic pare cæ sîntem
undeva în zona look-ului publicafliei hip Vice, aøadar ni se întinde încæ o capcanæ seman-
ticæ de comunicare în sensul bun al intenfliei. Se foloseøte imensul potenflial al lim-
bajului de propagandæ al prosperitæflii imediate øi cool, folosind figura tinerilor (o altæ
fraudare a imaginarului) – implicafli în acfliuni comunitare, dar relaxafli dupæ orele de
„implicare“ socialæ, la pool-parties cu mult alcool øi seminuditate. Tehnicile nu sînt
noi, însæ NO99, în logica manipulærii elementare, au adæugat mesajului Estoniei Unifi -
cate o contribuflie imagisticæ destul de consistentæ printr-un calcul corect al impac-
tului vizual. Apoi, tofli aceøti tineri – pentru care s-a fæcut casting – au fost agitatorii
din congresul flinut la cea mai mare salæ polivalentæ din Tallin. Mai mult, a fost com-
pus øi un imn, care face apel la cliøee naflionaliste; pe site avem la dispoziflie inclu-
siv varianta karaoke a acestuia. 
Filmul documentar cu titlul Ash and Money, realizat cu aceastæ ocazie øi proiectat
la Praga, deconspiræ toatæ maøinæria proiectului Estonia Unificatæ. El aratæ clar inten -
flia de a crea un experiment social prin care sæ se manipuleze masele. În film se øi
anunflæ, într-o øtire TV fabricatæ, cæ teatrul NO99 „va pune în scenæ ideea sa ficflio-
nalæ despre politicæ, în care publicul va putea sæ vadæ interpretarea pe care o dæ
[NO99] politicii estoniene“. Intenflia lor claræ a fost sæ zguduie sistemul politic es -
to nian. Lovitura de graflie datæ de teatrul NO99 a avut loc în timpul congresului,
în care, dupæ o prezentare destul de marflialæ cu drapele øi ceva foc (sic!), plus discur -
suri alarmiste (concepute de dramaturgul trupei), a lansat în public o loterie în care
s-ar fi ales din public opt oameni care sæ facæ parte din conducerea centralæ a par-
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engines of the campaign is a good illustration of this strategic aspect:
the party’s logo respects the Estonian tricolor (blue, black and white)
and heraldry (the symbol of the lion), but at a more careful look one
can notice that the Estonian lion (present in the country’s heraldry
since 1340) is strongly stylized. It looks rather as a project for the
portrait of Felix the Cat, a cartoon character from the 1920s created
by Pat Sullivan and Otto Messmer. Moreover, cut in a mirror and
conceived of symmetrically (psychologically symmetry always induces
stability) and with its arms upward (an ambivalent sign, both alarmist
and redemptional/resurrectional), this logo, combined with the visu-
al campaign of the movement, works perfectly in the imagina tion of
the presumable voters of this party. Especially the blue, subjugating
and fixed eyes of the lion are as if they were cut, as I said, from car-
toons.
The logo and the patriotic visual suggestion referencing heraldry
were later supplemented with the offensive of electoral posters 
in which figures of Estonians (in fact, members of the theater com -
pany), with their faces painted with miniature national tricolors, 
promoted populist slogans, oriented especially against the greedy
international capitalism, but also against immigrants. Everything was
doubled by electoral video clips, tamed in their narrative content,
but aggressive as slogans, with the same populist and xenophobic
content. Another communication strategy was the vandalism against
their own electoral posters for an even greater credibility, declaring
publicly that they have nothing to do with the incident. One of their
“electoral“ video clips shows a few men dressed in a sharp clerk’s
suits, who, against the background of the battle cry: For how long
shall we wait to become millionaires? Estonia starts working!, change
their suits in workers’ coveralls and go (somewhere) to work. Another
video shows the eviction of a young family from its home because it
could not pay the mortgage. The solution: vote for Unified Estonia!
It was a true masquerade of an electoral campaign in which the
NO99 theater company has demonstrated that the imagination 
of the public can be easily raped, when one knows what buttons to
push. It seems rather simple, elementary, when looking at the tutori-
al on their official website, where the mechanisms for establishing 
a successful party (in a presumptive populist logic) are mocked and
reduced to simple schemes of how society and collective mentality
works; a cynical and disarmingly simple lesson, a rough mixture
between some theories of Gustave Le Bon and Hitler, newspaper
psychology and news TV channels. If one would add the Estonian
protochronism (which truly exists!), the bouquet of electoral offers
had bloomed in its full splendor. But even without this, the patch -
work doctrine of Unified Estonia has worked perfectly in the public
space.
The official website of the movement doubles the performance per-
fectly. For instance, the Youth Organization of Unified Estonia is, 
in its turn, a fake: from a stylistic point of view it seems that we are
somewhere in the area of the look developed by the hip publication
Vice, therefore, we are lured into a new semantic communication
trap in the good sense of the intention. The immense potential lying
in the propaganda vocabulary of immediate and cool prosperity is
aptly exploited, using the figure of youth (another fraud against
imagination) – involved in community actions, but relaxed after the
hours of social “involvement“ at pool-parties with lots of alcohol 
and semi-nudity. The techniques are not new, but NO99, in the logic
of basic manipulation, added to the message of Unified Estonia a
quite substantial imagistic contribution through a correct calculus 
of the visual impact. Then, all of these youngsters – selected through
a proper casting – were the agitators at the congress held in the
largest polyvalent hall in Tallin. Moreover, an anthem was com -
posed, which relies on national clichés; on the website one can find
even the karaoke version of this anthem. 
The documentary Ash and Money created for this occasion and pro -
jected in Prague unmasks the whole machinery behind Unified Estonia.
It shows in full clarity the intention of creating a social experiment



The exportation of this idea has already started with its presentation
at the Quadrennial. NO99 announced on their website that the idea
of the Unified party was launched as a brand and can be adopted by
any other country, while NO99 would offer assistance and know-how.
A good friend of mine, who is an architect, replied briefly, but still
impressed by the show: “It can work in Estonia. They are not too
many.“ I agree, they are only 1,314,000, but I am still curious how
this would work in other places, with greater populations.
I say we try!

http://www.eestieest.ee/eesti-eest
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tidului. Evident cæ tofli cei aleøi par hazard øi prin SMS erau membrii trupei de tea-
tru. Publicul s-a prins de øarlatania regizatæ, a rîs discret øi a aplaudat. A urmat ale-
gerea preøedintelui, care, din nou, era unul de-al lor. Apoi a urmat un moment de
final, cu vedete pop locale racolate de trupa de teatru pentru eveniment øi confetti. 
Este perfect transparentæ direcflia criticæ în care flinteøte performance-ul teatrului NO99.
Însæ ceea ce mi s-a pærut interesant în acest proiect este critica unui fenomen extrem
de complex adus în discuflie în toate microdetaliile acfliunii. Doar aøa existæ toate
øansele, dispunînd de luciditatea necesaræ, sæ manipulezi întreg conceptul øi sæ-l lan-
sezi cu succes garantat pe „piaflæ“, incluzînd aici øi „piafla ideilor“; în cazul acesta prag-
matismul estonian s-a dovedit uimitor de subversiv! Cæci despre pragmatism øi
eficienflæ este vorba în acest proiect, ce oglindeøte eficienfla øi pragmatismul ori cærei
formafliuni politice care se aflæ în bætælia acerbæ pentru putere. Øi apoi sæ se unifice,
de fapt, ce? A unifica o nafliune este o idee care fline de un discurs de secol XIX.
Ideea de unificare, pe lîngæ cæ astæzi este o idee vagæ øi vulgaræ, se dovedeøte øi ridi-
colæ printre tendinflele actuale europene ale fragmentærii, ale neomedievis mului øi
altor teorii ale regionalizærii. Demersul ideologic al „unificærii“ devine un nou ele-
ment futil, ironic, cinic, dar øi didactic, care ne aratæ cît de primitiv este, de fapt, imagi-
narul maselor. Estonia Unificatæ demonteazæ pe faflæ, printr-o farsæ impecabilæ, practica
la ordinea zilei în politica europeanæ, bazatæ în mare parte pe fricæ øi nemulflumire. 
Dacæ ar fi sæ facem o paralelæ simplæ/simplistæ între teatru øi spectacol politic, am
putea schifla, la prima mînæ, niøte intersecflii clare. Un congres de partid naflional din
zilele de azi oricum confline toate ingredientele vizibile øi invizibile ale oricærei reu -
øite puneri în scenæ a unui text dramatic: ingredientele fizice, reale øi recognoscibi -
le (spectacol vizual, personalitæfli ce devin personaje la vedere, scenografia spafliului,
drapele, baloane, eventual efecte pirotehnice, recuzitæ împærflitæ publicului partici-
pant). Apoi intervin lucrurile invizibile care vor susfline catharsisul final (speranfle,
næzuinfle de viitor, aiureli naive, dar mai ales fobii accentuate, plus identificarea inami-
cului politic øi necesitatea luptei împotriva lui). Dacæ ne apucæ nebunia adeziunii poli-
tice la con gres, înseamnæ cæ am træit mult doritul moment. De altfel, congresul Estoniei
Unificate este încheiat sec de preøedintele ales, fæcînd o ultimæ ironie, cu propoziflia-
slogan Te olete vabad!, adicæ Sîntefli liberi!
Transferul de la teatrul de mase la politicæ sau invers, intruziunea politicii în teatru,
s-a produs demult, în anii 1920 ai secolului al XX-lea. Cele douæ domenii s-au øi
intersectat, iar, ca sæ dau un singur exemplu (øi cel mai græitor), teatrul politic (poli-
tisches Theater) al lui Erwin Piscator a fost fundamental conceput ca un teatru-forum,
un teatru de dezbatere øi de criticæ a climatului politic-social din Germania Repu-
blicii de la Weimar. Visul teatrului pentru mase însæ s-a stins de mult. Nu este o con-
statare nostalgicæ, este una empiricæ: acest tip de teatru nu mai este o necesitate
socioculturalæ. Dar apariflia unui performance ca acesta, dintr-o profundæ frustrare
civicæ faflæ de discursul politic øi care øterge distincfliile dintre teatru øi politicæ – poli-
tica devenind teatru pur printr-o simplæ schimbare de paradigmæ semanticæ –, este
un fenomen de urmærit cu maxim interes în evoluflia sa viitoare.
Exportul ideii se pare cæ a øi început încæ de la prezentarea sa la Cvadrienalæ. NO99
a anunflat deja pe website-ul lor cæ ideea partidului de tip Unified a fost lansatæ ca
brand øi poate fi adoptatæ în orice altæ flaræ, iar ei oferæ consultanflæ øi know-how.
Un bun prieten arhitect mi-a spus sec, dar nu færæ a fi impresionat de spectacol:
„La ei merge. Sînt puflini“. De acord, ei sînt doar 1.314.000, dar mæ întreb cum
ar fi la alflii, care ar fi mult mai mulfli? 
Eu zic sæ încercæm!

http://www.eestieest.ee/eesti-eest

whereby one can manipulate the masses. This film announces, in
forged television news, that the NO99 theater “will perform their fic-
tional idea about politics in which the public will be able to see their
take on Estonian politics“. Their unveiled intention was to shake the
Estonian political system. The NO99’s finishing stroke took place dur-
ing the congress, when, after a rather martial display using flags,
some fire and alarmist discourses (created by the playwright of the
company), they publicly launched a lottery whereby 8 people would
have been selected from the public to participate in the central board
of governors of the party. Obviously, all those chosen by chance and
via SMS were members of the theater company. The public realized
the scam, laughed discreetly and applauded. The election of the
president came after, but the president was also part of the theater
company. Then it was a closing moment with local pop stars hired 
by the company for this event and lots of confetti.
The critical direction of the performance created by NO99 is perfectly
transparent. However, what seemed interesting in this project is the
critique of an extremely complex phenomenon brought in discussion
by all the micro-details of the action. It is only in this way that, pos -
sess ing a necessary awareness, one can get all the chances to manip-
ulate such a concept and to successfully launch it on the “market“,
including here the “market of ideas“ – in this case the Estonian prag-
matism proved itself surprisingly subversive! For, this project speaks
of pragmatism and efficiency. It mirrors the pragmatism and efficien-
cy of any political formation caught in the acerbic battle for power.
And, after all, what is to be unified? Unifying a nation is a 19th centu-
ry notion. This idea, besides the fact that it is today vague and vulgar,
proves itself to be also ridiculous among current European tendencies
of fragmentation, of a new middle age and of other theories of regio -
nalization. The ideological operation of “unification“ becomes a new
futile, ironic, cynical and didactic element, which shows us the primi-
tiveness of mass imagination. Unified Estonia debunks in plain sight,
through an impeccable farce, the current practices in European poli-
tics, largely based on fear and discontent. 
If we were to draw a simple/simplistic parallel between theater and
political spectacle, we could identify at once some clear meeting
points. A national party congress from our times contains, however,
all the visible and invisible ingredients of a successful staging of a
dramatic text: physical, real and recognizable ingredients (visual
show, figures that become visible characters, the stage design of the
space, flags, balloons, pyrotechnic special effects, props given to the
participant public). Then, the invisible things intervene, things sup -
porting the final catharsis (hopes, expectations related to the future,
naïve follies, and especially exacerbated phobia, as well as the iden-
tification of a political enemy and the need for a struggle against this
enemy). If we are caught in the craze of political adhesion at the con-
gress, it means that we lived a highly desired moment. Otherwise,
the congress of Unified Estonia is stopped abruptly by the elected
president with a last irony, the slogan-sentence Te olete vabad!, 
that is, You are free!
The transfer from mass theater to politics, or, the other way, the
intrusion of politics in theater already happened long time ago, in
the 1920s. The two domains have already met, and to provide an
example (which is most telling), the political theater (politisches 
Theater) of Erwin Piscator was fundamentally conceived of as a
forum theater, a theater of debate and criticism towards the politi -
cal-social climate of Germany in the period of the Weimar Republic.
The dream of a theater for the masses disappeared, however, long
time ago. This is not a nostalgic statement, but an empirical one: this
type of theater is no longer a social-cultural necessity. However, the
emergence of such performance, out of a deep civic frustration with
the political discourse and erasing the distinctions between theater
and politics – politics becoming theater with a simple change in the
semantic paradigm –, is a phenomenon to be followed with great
interest in its future evolution. 
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Istoria nu se repetæ, de fapt, niciodatæ
Diana Marincu

We Did Not Have the Glasses To Be Able To Look at the Sun.
Norbert Costin øi Miriam Sturzenegger
Black Framed Glass Cube Gallery, la Galeriile Luxor, Tîrgu-Mureø
28 august – 17 septembrie 2015

Amintirile se pæstreazæ prin povestirea lor repetatæ. În acelaøi timp, memoria le res-
crie de fiecare datæ, cu orice relatare nouæ, saturînd spafliul gol dintre amintiri cu noi
construcflii discursive, niciodatæ identice. Fiecare rememorare se apropie øi se
depærteazæ de realitate, cæutînd un punct de contact între trecut øi prezent, o
„oglindæ neagræ“ care ar putea reda privirii coerenfla ansamblului. Cæutarea unui spafliu,
fizic sau conceptual, unde s-ar putea suprapune realitatea øi dublul ei – urmele pe
care ea le lasæ – formeazæ un pliu în desfæøurarea cronologicæ a istoriei. Repoves-
tind-o, se creeazæ bucle prin care mereu o luæm de la capæt, dar de fiecare datæ alt-
fel. Expoziflia artiøtilor Norbert Costin (n. 1984, Baia Mare) øi Miriam Sturzenegger
(n. 1983, Zürich), intitulatæ We Did Not Have the Glasses To Be Able To Look at the
Sun., porneøte de la spafliile în care un discurs se construieøte (societatea în sens larg),
se dubleazæ (prin relocarea lui într-un spafliu al reprezentærii) øi apoi se reconstruieøte
la infinit (odatæ cu fiecare spectator øi cu fiecare repovestire). Cadrul conceptual creat
de Norbert Costin, în care este plasat demersul expozifliei øi intitulat Black Framed
Glass Cube Gallery, poate exista oriunde atîta timp cît poartæ cu el „umbra“ ideilor
care-l definesc. Este un spafliu dublu, niciodatæ identic cu ceea ce vedem, dar depen-
dent totuøi de cîrligele realitæflii care-l constituie la nivel vizibil într-un anumit moment.
Acest punct de pornire clarificæ de la bun început relaflia dintre spafliul fizic al
expozifliei (Galeriile Luxor din Tîrgu-Mureø) øi cadrul conceptual în care se plaseazæ
(Black Framed Glass Cube Gallery). Istoria acestui loc din centrul oraøului Tîrgu-Mureø,
construit în anii 1970, se suprapune temporar cu spafliul itinerant Black Framed Glass
Cube Gallery. Sub acest nume a mai avut loc în urmæ cu un an expoziflia personalæ
a lui Norbert Costin, Words Written in Your Mental Space, de la Academia Regalæ
de Artæ din Stockholm, unde artistul a absolvit studiile de masterat în 2013. Reîn-
tors în flaræ în 2014, cu dorinfla de a redescoperi scena de artæ din România øi de
a contribui la dezvoltarea ei, Norbert Costin øi-a continuat cercetærile artistice în
zona materialitæflii øi imaterialitæflii obiectului, privite ca douæ ipostaze distincte,
unite într-o identitate dualæ, oscilînd între original øi copie øi pierzîndu-øi conturu-
rile precise. Destræmarea originalului prin repetiflie, copie, oglindire øi descompu-
nere poate constitui un prim strat al receptærii expozifliei. Nu øtim dacæ ne aflæm
într-o proiecflie a realitæflii sau chiar în spafliul delimitat de naturæ øi arhitecturæ. Poate
fi ceea ce Svetlana Boym numea o istorie „desincronizatæ“ spaflial øi temporal, off-
modern, o desprindere de liniaritatea culturii moderne.
În acest loc sau nonloc, un off-site, de fapt, din toate punctele de vedere, s-a des-
chis expoziflia celor doi artiøti, gînditæ øi realizatæ exclusiv de aceøtia, independent

HISTORY, IN FACT, NEVER REPEATS ITSELF
Diana Marincu

We Did Not Have the Glasses To Be Able To Look at the Sun.
Norbert Costin and Miriam Sturzenegger
Black Framed Glass Cube Gallery, at Luxor Galleries, Tîrgu-Mureø
28 August – 17 September 2015

Memories are preserved through their repeated narration. At the
same time, memory re-writes them each time, with every new
account, filling the empty space between memories with new discur-
sive constructions, never identical. Each remembering comes close
and moves away from reality, searching for a contact point between
past and present, a “black mirror“ that could give back to the gaze
the coherence of the whole. The search for a physical or conceptual
space, where reality and its double – the traces left by reality – could
overlap, forms a fold in the chronological development of history. 
Re-narration creates loops whereby we always start again, but always
in a different manner. The exhibition of Norbert Costin (b. 1984, Baia
Mare) and Miriam Sturzenegger (b. 1983, Zurich), presented under
the title We Did Not Have the Glasses To Be Able To Look at the Sun.,
starts off with the spaces in which a discourse is built (society in a
large sense), doubled (through its relocation in a space of representa-
tion) and, then, infinitely reconstructed (with each spectator and each
re-narration). The Black Framed Glass Cube Gallery, a conceptual
framework created by Norbert Costin to shelter the exhibi tion, 
can exist anywhere as long as it bears with itself the “shadow“ of
thoughts that give its definition. It is a double space, never identical
with what we see, but still dependent on the clutches of reality that
constitute this space at the visible level at a certain moment in time.
This starting point clarifies from the very beginning the relationship
between the physical space of the exhibition (Luxor Galleries in
Tîrgu-Mureø) and its conceptual framework (Black Framed Glass
Cube Gallery). The history of this place in downtown Tîrgu-Mureø,
built in the 1970s, temporarily overlaps with the itinerary space
called Black Framed Glass Cube Gallery. A year ago, it was this
space that sheltered Norbert Costin’s personal exhibition Words
Written in Your Mental Space at the Royal Academy of Fine Art in
Stockholm, where the artist has earned an MA in 2013. Returned to
Romania in 2014, with a desire of re-discovering the local art scene
and of contributing to its development, Norbert Costin continued his
artistic researches in the area of the materiality and immateriality of
the object, viewed as two distinct conditions, unified in a dual identi-
ty, oscillating between original and copy, while losing their precise

DIANA MARINCU (n. 1986) este doctorandæ la Universitatea Naflionalæ de Arte din Bucureøti, Departa -
mentul de Istoria øi Teoria Artei, cu o cercetare despre discursurile curatoriale construite în jurul unor criterii
politico-geografice în ultimii douæzeci de ani. Semneazæ cronici de artæ în revistele Arta, Observator cultural,
Dile ma veche, Poesis Internaflional øi în alte publicaflii.

DIANA MARINCU (b. 1986) is a Ph.D. candidate at the National University
of Art in Bucharest, Art History and Theory Department, with a research
focusing on the curatorial discourses built in relation with politi cal and
geographical criteria in the last twenty years of exhibition making. 
She writes art reviews in Arta, Observator cultural, Dilema veche, Poesis
Inter naflional, and other publications.Ex
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de orice instituflie sau galerie – o altæ desincronizare, poate cu atît mai pertinentæ în
contextul actual, al discufliilor din România despre cum sînt reprezentafli artiøtii la nive-
lul discursului public, cine e inclus øi cine e exclus. Alegerea de a expune într-un loc
cæruia expoziflia aceasta îi conferæ o identitate artisticæ, nefiind vorba despre un spafliu
dedicat artei, poate fi privitæ øi ca un insert firesc în flesutul unui oraø cu o scenæ artis-
ticæ micæ, dar foarte activæ (dacæ ar fi sæ amintim doar spafliul B5 Studio, condus de
József Bartha, sau activitatea duoului artistic Monotremu). Astfel de gesturi pot che-
stiona funcflionalitatea unor festivaluri sau instituflii de artæ din flaræ care aleg sæ pri-
veascæ selectiv øi arbitrar o scenæ artisticæ mai complexæ decît pare din „centru“, o
scenæ paralelæ pieflei øi „reprezentativitæflii“ cæutate mereu de proiectele de tip car-
tografiere geograficæ.
Lucrærile artiøtilor øi intervenfliile lor în spafliul Galeriilor Luxor/Black Framed Glass
Cube Gallery se væd încæ de afaræ, prin vitrina de sticlæ. În ultimii ani, acest spafliu comer-
cial, parte din ansamblul de magazine, a fost scos din uz øi uitat. Cu ocazia expozifliei,
pereflii au fost curæflafli, podeaua a fost readusæ la suprafaflæ de sub mocheta care
acoperea plæcile de mozaic turnat, vitrinele sale mari au fost repuse în valoare. Rezul-
tatul a fost de fapt o galerie idealæ: un cub cu trei laturi din sticlæ, deschis spre zona
pietonalæ øi accesibil tuturor. Timpul de lucru al artiøtilor pentru expoziflie a inclus,
alæturi de producflia lucrærilor, documentarea spafliilor din oraø øi cæutarea unor sti-
muli locali care ar putea genera proiecte noi. Miriam Sturzenegger a fost invitatæ
de Norbert Costin la Tîrgu-Mureø pentru a lucra împreunæ la aceastæ expoziflie øi,
dupæ mai multe cælætorii de studiu ale artistei, cei doi au realizat øi o publicaflie menitæ
sæ urmæreascæ paøii prin care s-au formulat ideile proiectului øi dialogul lor. Punc-
tul de pornire pentru a coagula douæ demersuri artistice distincte este prezentat
astfel, încæ din primele pagini ale publicafliei: „Mæ gîndeam la perechea a douæ ori-
ginale ale aceluiaøi lucru, cum ar fi acelaøi lucru în douæ limbi diferite sau acelaøi lucru
în douæ locuri diferite, convergenflæ øi diferenflæ, mîna stîngæ øi mînæ dreaptæ etc., øi
poate cæ existæ, într-adevær, o primæ cale, încæ foarte deschisæ, venind de aici. Sæ
ne gîndim în continuare la asta“.1

Acest traseu prin care limbile materne ale artiøtilor îøi gæsesc un teren neutru de
întîlnire, limba englezæ, este simptomatic pentru demersul artistic al amîndurora.
Traducerea în aceastæ expoziflie joacæ un rol esenflial datoritæ unui al treilea spafliu
pe care orice traducere îl deschide în sensul unei producflii noi de sens. În cazul lui
Miriam Sturzenegger, mulajele pe care le-a luat în ipsos blocurilor de piatræ, for-
mînd podeaua spafliului expoziflional, reprezintæ o translatare dintr-un material în
altul a unui obiect reproductibil, care prin copiere nu se multiplicæ, ci se strînge øi
mai mult în singularitatea sa. Memoria formei care iese la suprafaflæ este deja alte-
ratæ de însuøi gestul de „traducere“ la care a fost supusæ. Aøezate pe jos, cele trei
sculpturi de ipsos (Take I, II, IV) creeazæ un desen spaflial în care planurile orizon-
tale de informaflie preluate din realitate se potrivesc perfect cu planul de referinflæ.
Acestor serii de amprente compacte le corespunde o abordare fireascæ øi naturalæ
a monumentalitæflii. Ele sînt sculpturi monumentale, dar nu eroice. Sînt grele, dar
nu apæsætoare. Ele reproduc o realitate istoricæ, dar o aøazæ lîngæ materialul origi-
nal, ca o pereche contemporanæ a lui sau ca o „umbræ“ necesaræ. Take III, deøi lip-
seøte din expunere, este invocatæ tocmai prin absenfla sa care întrerupe øirul de lucræri
numerotate.
Seria de picturi Black Mirror a lui Norbert Costin face parte dintr-un proiect mai amplu
al artistului, cuprinzînd instalaflie, desen øi picturæ. În expoziflie sînt arætate douæ pic-
turi de dimensiuni mari, în care suprafeflele circulare pictate cu vopsea neagræ oglin-
desc spafliul galeriei, redîndu-l distorsionat din cauza cutelor pînzei. Pictura se
transformæ treptat, din momentul în care este realizatæ, øi formeazæ niøte „riduri“ ale
timpului din cauza vopselei care se contractæ în funcflie de temperatura, umiditatea

contours. The disintegration of the original through repetition, copy-
ing, mirroring and decomposition could constitute a first layer of
reading this exhibition. We do not know if we are in a projection 
of reality or, precisely, in the space delimited by nature and architec-
ture. It could be what Svetlana Boym has termed a spatially and
tem porally “desynchronized“ history, off-modern, a detachment from
the linearity of modern culture. 
It is in this place or non-place, an off-site, in fact, from every point 
of view, that the exhibition of the two artists, conceived and realized
solely by them, independently from any institution or gallery, has
been opened. This is yet another desynchronization – perhaps even
more relevant in the current context of Romanian debates on how
artists are represented in the public discourse, who is included and
who is excluded. The choice of exhibiting in a place that receives an
artistic identity from the exhibition itself, since it is not a place dedi-
cated to art, could be also viewed as natural insertion in the fabric 
of a city with a small, but very active art scene (if we were to consid-
er only the activity of the B5 Studio, organized by József Bartha, or
that of the Monotremu artistic duo). Such gestures can interrogate
the functionality of art festivals and art institutions in the country,
which choose to look selectively and arbitrarily at an art scene more
complex than it seems from the “centre“, a scene parallel to the
market and to the “representative character“ always searched for 
by projects aiming at geographical mappings. 
The works and interventions of the two artists in the Luxor Galleries/
Black Framed Glass Cube Gallery can be seen from outside, through
a glass show window. In the last years, this commercial space, which
is part of the ensemble of shops, has been disabled and forgotten.
For the exhibition, the walls were cleaned; the floor has appeared
again from under a carpet covering the tiles of molten mosaic; the
large show windows were restored. The result was an ideal gallery: 
a cube with three glass sides, opened towards the sidewalk and
accessible to everyone. The working time of the artists for this exhi-
bition included, besides the production of works, the documentation
of spaces in the city and the search for local stimuli capable of engen -
dering new projects. Miriam Sturzenegger has been invited by 
Norbert Costin in Tîrgu-Mureø for working together on this exhibi -
tion and, after several study trips, the two have also created a publi-
cation meant to follow the steps whereby the ideas of the project
and their dialogue have been formulated. Their starting point for
coagulating two different artistic processes is presented in the first
pages of the publication as follows: “I’ve been thinking about the
couple of two originals of the same thing, like the same in two lan -
guages or the same in two places, convergence and difference, the
left hand and the right hand, etc., and maybe there is really a first
path, still very open, coming from this. Let’s keep thinking about it.“1

This path on which the artists’ mother tongues find a neutral terrain
for their meeting, English language, is symptomatic for the artistic
process of the two. In this exhibition translation plays an essential
role because of a third space opened by any translation in the sense
of a new meaning production. In the case of Miriam Sturzenegger,
the plaster casts that she took of stone blocks forming the floor of the
exhibition space represent a translation of a reproducible object from
one material into another; through copying, the object does not mul-
tiply, but gathers itself even more in its singularity. The memory of
the surfacing form is already altered by the very gesture of “transla -
tion“ to which it has been exposed. Placed on the ground, the three
plaster sculptures (Take I, II, IV) create a spatial drawing in which 
the horizontal information planes taken from reality match perfectly
the plane of reference. A natural approach to monumentality cor -
responds to these series of compact imprints. They are monumental
sculptures, but not heroic ones – heavy, but not burdensome. 
They reproduce a historical reality, but place it next to the original
material, as a contemporary double of the latter, or as a necessary
“shadow“. Although missing from the exhibition, Take III is invoked
precisely by its absence that interrupts the series of numbered works.
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Exhibition view, photo credit: the artists
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sau sistemul de prindere la care este supusæ lucrarea. Pictura are viafla ei, care nu
se terminæ cu gestul de a picta al artistului sau cu expoziflia, cæpætînd o corporali-
tate sculpturalæ: „aratæ atît anorganic, cît øi organic; îøi schimbæ mereu forma øi volu-
mul, gravitaflia îi extinde graniflele øi îl face sæ arate de parcæ ar fi viu øi supus
îmbætrînirii“.2 Oglinda magicæ formatæ de suprafeflele negre lucioase reflectæ meca-
nismele percepfliei øi ale reprezentærii. Realitatea reflectatæ în oglindæ nu mai este
o imagine puræ, ci o dubluræ imperfectæ, distorsionatæ. „Cine este autorul realitæflii?“3,
se întreba artistul. Un desen din aceeaøi serie, Black Mirror Drawn (2014), com-
pleteazæ reflecfliile lui Norbert Costin despre dublul unui obiect, reprezentat de douæ
ipostaze ale unui cerc, negativ øi pozitiv, alb øi negru.
Desenul subtil care pare doar o fisuræ în peretele de expunere, Drawing 494.5, este
lucrarea care cuprinde cel mai mare spafliu al expozifliei, de fapt, ca teritoriu pe care
øi-l revendicæ. Un desen anamorfic format dintr-o linie subflire de creion, extinzîn-
du-se pe tot peretele, se sustrage privirii, dar în acelaøi timp e øi cel mai prezent
ca suprafaflæ de desfæøurare. Un gest de traducere vizualæ a unui teritoriu mental
øi fizic, desenul completeazæ realitatea, corectînd-o post factum. 
Întregul ansamblu de lucræri în relaflie cu spafliul galeriei poate fi analizat din prisma
secvenflelor prin care percepem realitatea øi a filtrelor vizuale pe care le avem. Inclu-
siv titlul expozifliei, misterios în referinflele lui, invocæ o situaflie imposibilæ – în lipsa
instrumentelor necesare, væzul îøi aratæ limitele sale: nu te pofli uita la soare færæ oche-
lari speciali. De asemenea, nu pofli deosebi între ele realitatea øi construcflia ei iden-
ticæ sau povestea corectæ din douæ variante asemænætoare. Øi atunci cum øtim care
e originalul øi care e copia? Poate cæ dublul unui obiect este tocmai sedimentul lui
instantaneu într-o poveste care, spusæ øi respusæ, nu formeazæ cicluri, ci condiflii de
a vedea, paranteze în realitate, niciuna mai corectæ decît alta sau mai realæ decît alta,
ci simultane. Uøor decalate, cele douæ spaflii, Galeria Luxor/Black Framed Glass Cube
Gallery, împart expoziflia în douæ secvenfle temporale – trecutul øi prezentul –,
demonstrînd cæ istoria nu se repetæ niciodatæ, ci se rescrie la nesfîrøit, odatæ cu fie-
care cadru de reprezentare în care e aøezatæ.

Note:

1. Norbert Costin øi Miriam Sturzenegger, We Did Not Have the Glasses To Be Able to Look at the Sun., Tîrgu-
Mureø, same-same press, 2015, p. 4.

2. Ibid., p. 15.

3. Ibid., p. 8.

The Black Mirror painting series by Norbert Costin are part of a larger project
of the artist, comprising installation, drawing and painting. In the exhibition,
one can see two large paintings, in which circular surfaces painted in black
mirror the space of the gallery, rendering it in a distorted manner because 
of the folds in the canvas. The painting gradually changes since the moment
when it is realized, and forms certain “wrinkles“ of time due to the paint that
contracts according to the temperature, humidity and the fixing device affect-
ing the work. The painting has its own life, which does not end with the artists’
gesture of painting or with the end of the exhibition, arriving at a sculptural
corporeality: “It appears both inorganic and organic and it mutates both
shape and volume, gravity extends its boundaries and makes it appear as if
alive and subject to aging.“2 The magic mirror formed by the shiny black sur-
faces reflects the mechanisms of perception and representation. The reality
reflected in the mirror is no longer a pure image, but an imperfect, distorted
double. “Who has the authorship of reality?“3 – asked the artist. A drawing
from the same series, Black Mirror Drawn (2014) completes Norbert Costin’s
reflections on the double of an object represented by two states of a circle,
negative and positive, white and black. 
The subtle drawing that seems to be a simple crack in the wall of the exhibi-
tion, Drawing 494.5, is a work that occupies the largest part of the exhibition,
as a territory that the work claims for itself. An anamorphic pencil drawing
formed by a narrow line that extends on the entire wall, withdraws from sight,
but it is also the most present as a surface of development. A gesture of visual
translation of a mental and physical territory, the drawing complements reali-
ty, bringing a post-factum correction. 
The entire ensemble of works, in its relationship to the space of the gallery,
can be analyzed through the prism of sequences whereby we perceive reality
and the visual filters we have. Even the title of the exhibition, mysterious in its
reference, invokes an impossible situation – in lack of certain instruments,
seeing shows its limits: one cannot look at the sun without special glasses.
Similarly, one cannot differentiate reality and its identical construction, just as
one cannot choose the correct story of two possible versions of it. How do we
know then which is the original and which the copy? Perhaps the double of an
object is precisely its immediate sediment in a story that, told and re-told,
does not form cycles, but conditions of seeing, brackets in reality, none of
them more correct or more real than the other, but simultaneous. Slightly
deviated, the two spaces, Luxor Galleries/Black Framed Glass Cube Gallery
split the exhibition in two temporal sequences – the past and the present –
demonstrating that history never repeats itself, but it incessantly re-writes
itself with each representational frame in which it is placed.

Notes:

1. Norbert Costin and Miriam Sturzenegger, We Did Not Have the Glasses To Be
Able To Look at the Sun., Tîrgu-Mureø, same-same press, 2015, 
p. 4. 

2. Ibid., p. 15. 

3. Ibid., p. 8.

Exhibition view. Norbert Costin, Black Mirror Painting II, 2015, paint sculpture on canvas, 
214 × 214 cm; Black Mirror Drawn, 2014, drawing, 30.8 × 40,7 cm, Drawing 494.5, 
anamorphic wall drawing hand traced in graphite, 989 × 494.5 cm, photo credit: the artists

Miriam Sturzenegger
Take IV (detail), 2015, plaster, steel, 7 × 100 × 100 cm, photo credit: the artists



Trecînd printre senzaflii
Vlad Basalici

Carsten Höller, Decision, Hayward Gallery, Londra, curator: Ralph Rugoff

La øase ani dupæ ce a transformat o casæ victorianæ din apropierea stafliei de metrou
Angel într-un club compus dintr-un bar, un restaurant øi o discotecæ1 unde cultura
africanæ se metisa cu cea vesticæ, Carsten Höller revine la Londra cu o retrospecti -
væ flinutæ la Hayward Gallery. Aceasta e ultima întîlnire a galeriei cu publicul înain-
tea unei perioade de renovare care va dura doi ani. Ralph Rugoff, curatorul
expozifliei øi directorul galeriei, a ales sæ marcheze acest moment printr-o expoziflie
a unui artist pe care publicul britanic larg, øi nu doar cel specializat, îl cunoaøte deja.
A fost o decizie færæ riscuri prea mari, mai ales cæ una dintre lucrærile prezente aici,
Isometric Slides, compusæ din douæ tobogane, devenitæ marcæ a lui Höller, a mai fost
prezentatæ ca instalaflie acum nouæ ani, sub altæ formæ, dar cu acelaøi succes, în Turbi -
ne Hall din cadrul muzeului Tate Modern, aflat la cinci minute distanflæ de Hayward
Gallery.
Retrospectiva actualæ este una foarte densæ, cuprinzînd în total 25 de lucræri. Re -
gæsim aici aceeaøi problemæ întîlnitæ øi în cazul expozifliilor unde mai multe perfor-
mance-uri se desfæøoaræ simultan în acelaøi spafliu øi care cer un tip de atenflie activæ
care nu poate fi susflinutæ în cazul în care se trece de la o experienflæ la alta ime-
diat. Øi în cazul lucrærilor participative ale lui Höller, atunci cînd acestea sînt împreunæ
într-o expoziflie, tind sæ-øi neutralizeze reciproc efectul asupra publicului. Pentru a
in tra în galerie trebuie sæ treci în deplinæ beznæ printr-un øir de coridoare din tablæ
prin care auzi paøii altor vizitatori care au ajuns într-un punct aflat pe traseu deasu-
pra ta sau sub tine (Decision Corridors, 2015). Apoi, mai tîrziu, pe terasa galeri ei urci
într-un mecanism care te plimbæ în cerc în aer, deasupra podului Waterloo, iar senza -
flia seamænæ cu aceea pe care o ai cînd eøti în planor (Two Flying Machines, 2015).
Pinocchio Effect, din 1994, e doar materializarea experimentului lui James Lackner,
care a descoperit cæ dacæ stimulezi tendonul bicepsului cu un obiect vi bratil în timp
ce îfli atingi nasul, simfli cum acesta începe sæ creascæ. Lucrarea nu are nicio mizansce -
næ care sæ aducæ un alt substrat, primeøti doar ceea ce te aøtepfli sæ se întîmple. La
sfîrøit, cînd pæræseøti expoziflia, simfli un vid al senzafliilor care se traduce prin tr-o apa-
tie produsæ de supraexcitare. E poate un semn al acestui timp, care creeazæ aøtep-
tarea ca fiecare experienflæ nouæ pe care o træim sæ fie superlativæ, dar reversul este
cæ ea ajunge sæ se consume foarte rapid, noi fiind în permanenflæ în aøteptarea unei
alte experienfle care sæ aibæ mæcar acelaøi grad de intensitate.
Carsten Höller a declarat în mai multe interviuri cæ interacfliunea cu lucrærile sale
e doar una dintre opfliuni, o altæ posibilitate, la fel de viabilæ, fiind aceea de a-i obser-
va pe ceilalfli participanfli cum interacflioneazæ. Aøteptînd sæ-mi vinæ rîndul în fafla unor

PASSING THROUGH SENSATIONS
Vlad Basalici

Carsten Höller, Decision, Hayward Gallery, London,
curator: Ralph Rugoff

Six years after transforming a Victorian house close to the Angel
tube station into a club composed of a bar, a restaurant and a disco1

where African and Western culture have been intermixed, Carsten
Höller returns to London with a retrospective exhibition at Hayward
Gallery. This is the last time when the gallery meets the public before
a two-year renovation period. Ralph Rugoff, the curator of the exhi-
bition and the director of the gallery, opted for marking this moment
with an exhibition of an artist already known by a larger British pub-
lic, and not only by the narrower public of specialists. It was a deci-
sion without too great risks, especially that Isometric Slides, one of
the works presented, composed of two toboggans, which has become
Höller’s brand, was shown nine years ago as an installation, in a dif-
ferent guise, but with the same success, in Tate Modern’s Turbine
Hall, which is only five minutes away from the Hayward Gallery. 
The current retrospective is very dense, containing 25 works alto -
gether. One confronts here the same question as in exhibitions where
many performances take place simultaneously, which requires an
active attention impossible to hold when one rapidly passes from
one experience to another. As it happens with Höller’s participative
works, when they are present together in an exhibition, they tend 
to reciprocally neutralize their impact on the viewer. To enter the
gallery, one must pass in complete darkness through a series of cor-
ridors made of sheet metal, through which one can hear the steps of
other visitors, who arrived in a point above or under them (Decision
Corridors, 2015). Then, later, on the terrace of the gallery, one can
seat in a mechanism that takes the visitor in circles through the air,
above Waterloo Bridge, the sensation resembling the feeling one has
on a glider (Two Flying Machines, 2015). Pinocchio Effect (1994) is
just a materialization of an experiment by James Lackner, who has
discovered that if one stimulated the tendon of the biceps with a
vibrating object when simultaneously touching one’s nose, a clear
sensation that the nose starts growing appears. The work has no
other mise-en-scène that would bring a new substratum. One gets
only what one expects to happen. At the end, when leaving the exhi-
bition, one feels a void of sensations which translates into an apathy
created by overexcitement. This is perhaps a sign of our time, which
creates the expectation for every new experience that we live through
to be superlative, but the flip side is that it consummates itself very
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VLAD BASALICI este un artist vizual care locuieøte øi lucreazæ în Bucureøti øi Londra. În proiectele sale, el investi -
gheazæ modul în care percepem temporalitatea. Fiecare lucrare a sa e datatæ 2012. În acelaøi an, Vlad Basalici a
inifliat Ultima Arhivæ, care confline ziare publicate pe 21 decembrie 2012, ultima zi înainte de Apocalipsæ. Lucrærile
sale, realizate solo sau în colaborare, au fost prezentate la brut Viena, Salonul de Proiecte Bucuresti, MNAC
Bucuresti, Alternative Film/Video Festival Belgrad, Dansehallerne, Copenhaga, Alert Studio Bucureøti, Fabri-
ca de Pensule Cluj, Centrul de Introspectie Vizualæ Bucureøti, CNDB Bucureøti øi tranzit.ro/Bucureøti.

VLAD BASALICI is a visual artist who lives and works in Bucharest and
London. In his projects, he investigates how we perceive tem po rality. 
He began to dated every work of his to 2012. In the same year, Vlad
Basalici founded Last Archive that contains news papers from all over 
the world published on 21 December 2012. His works, as a solo artist or 
in collaboration, have been presented at brut Vienna, Salonul de Proiecte
Bucharest, MNAC Bucharest Alternative Film/Video Festival Belgrade,
Dansehallerne, Copenhagen, Alert Studio Bucharest, Paintbrush Factory
Cluj, The Centre for Visual Introspec tion Bucharest, the National Dance
Centre Bucharest and tranzit.ro/Bucharest.D
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Flying Mushrooms, 2015, © Carsten Ho�ller, installation View Carsten Höller, Decision, Hayward Gallery, London, 2015, courtesy: the artist, photo: Linda Nylind

Pill Clock, 2011–2015, © Carsten Höller, installation view Carsten Höller, Decision, Hayward Gallery, London, 2015, courtesy: the artist, photo, Linda Nylind

Divisions (Wall Painting with Aphids), 2015, © Carsten Höller, installation view, Carsten Höller, Decision, Hayward Gallery, London, 2015, courtesy: the artist and Massimo De Carlo, Milan, photo: Linda Nylind

Pill Clock, 2011–2015, © Carsten Höller, installation view, Carsten Höller, Decision, Hayward Gallery, London, 2015, courtesy: the artist, photo: Linda Nylind
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lucræri foarte aglomerate din cadrul expozifliei, am fost pus involuntar într-o situaflie
de expectativæ, dar a fost dificil sæ percep dacæ între ceilalfli exista o formæ de coe -
ziune care sæ conducæ la o experienflæ socialæ.2 Eventualitatea ca publicul sæ înceapæ
sæ funcflioneze ca o microcomunitate temporaræ în contact cu operele de artæ parti -
cipative cu rol de interstiflii sociale, aøa cum o descria Nicolas Bourriaud3, e aproa-
pe imposibil de imaginat în spafliul aseptic al institufliilor artistice. Aceastæ coeziune
socialæ în fafla unei opere de artæ e mai probabil sæ se întîmple într-un spafliu, altul
decît galeria sau muzeul, care nu-øi are foarte strict pretrasate regulile de funcfliona -
re øi pe care publicul e capabil sæ øi-l apropie într-un mod organic. Altfel, efectul pro-
dus este asemænætor celui al gentrificærii, cînd un loc care a generat înainte un fenomen
social este conservat pentru a fi accesat de noii rezidenfli ca o urmæ a autenticitæflii
devenite între timp un simulacru al vechii coeziuni sociale. 
Experienfla generatæ de una dintre lucræri (Two Roaming Beds (Grey), 2015) poate
fi doar imaginatæ, fiindcæ în timpul programului de vizitare vezi doar douæ paturi pla-
sate pe mecanisme cu rofli. Pofli sæ ai acces la aceastæ experienflæ doar dacæ plæteøti
300 de lire pentru o noapte. În acest caz paturile se miøcæ lent øi îi plimbæ prin spafliul
galeriei Hayward pe cei care au plætit. Nu este prima lucrare a lui Carsten Höller
care face neintenflionat vizibilæ discrepanfla dintre vizitatori. În 2010, orice cuplu putea
contra sumei de 1.000 de euro sæ viziteze, în timpul nopflii, ferma compusæ din 12
reni castrafli, 24 de canari, opt øoareci øi douæ muøte, amenajatæ în muzeul Ham-
burger Bahnhof din Berlin.
Expozitia de la Hayward Gallery cuprinde, cu foarte pufline excepflii, lucræri reali-
zate în ultimii trei ani. Unele dintre ele sînt versiuni aduse la zi ale unor lucræri mai
vechi. Este øi cazul ochelarilor (Upside Down Goggles, 1994–2009) care îfli permit
sæ vezi lumea inversatæ pe axa orizontalæ, care în primele prototipuri erau binocu-
lari, iar acum, în versiunea mai recentæ, permit o vizibilitate de 180 de grade. Ei ar
putea fi plasafli în categoria curiozitæflilor øtiinflifice, dacæ circuitul artei contempora-
ne nu le-ar deschide sau cel puflin nu le-ar simula un nou context.
Ar fi poate reductiv ca opera lui Carsten Höller sæ fie interpretatæ doar prin pris-
ma caracterului ei participativ, fiindcæ ceea ce a creat acest artist în decursul a mai
mult de 20 de ani e variat øi ca mijloc de expresie, øi ca intenflie. Höller ar putea fi
poate acuzat de lipsæ de „focalizare“ dacæ dincolo de diversitate lucrærile sale nu ar
avea în comun, ca metodæ de pornire, experimentul stiinflific deturnat spre o zonæ
artisticæ unde rezultatele ar fi intenflionat imprevizibile. Interesele sale se îndreaptæ
spre domenii precum micologia (în expoziflie apare o instalaflie compusæ din ciu-
perci uriaøe Amanita muscaria – Flying Mushroom, 2015 –, legatæ de interesul lui
Höller pentru substanflele halucinogene) sau ornitologia. Totuøi lucrærile sale cele
mai prezente în galerii øi muzee sînt cele care au o laturæ participativæ pronunflatæ.
Modul în care s-a raportat Höller la relaflionarea publicului faflæ de opera de artæ s-a
modificat în timp. Abordarea sa a devenit mai puflin criticæ øi mai uøor de digerat
de public, intrînd în zona divertismentului elevat, un domeniu din ce în ce mai uøor
de integrat de institufliile de artæ. 
E poate interesant de adus în discuflie în acest context cîteva lucræri realizate de
Höller în prima jumætate a anilor 1990, cînd crea nu doar sub nume propriu, ci øi
sub pseudonime ca A. J. Florizoone øi Karsten Höller, în timp ce Baldo Hauser era
acea persona a sa care emitea comentarii asupra propriei opere. Lucrærile din acest
deceniu, grupate sub numele Killing Children, au în centrul lor ideea participærii publi-
cului, dar ea este una asumat problematicæ. Aceste lucræri exprimæ seducflie pen-
tru ceva interzis, aducînd în prim-plan acea stare a copilæriei în care cunoaøterea
se produce doar prin încælcarea unor interdicflii. Aceastæ stare despre care vorbeam
este exacerbatæ øi adusæ la paroxism. O bicicletæ pentru copii are fixatæ pe portba-
gaj o canistræ cu benzinæ. În cazul în care bicicleta ar fi pusæ în miøcare, un bæfl de

Upside Down Goggles, 2014, © Carsten Höller, installation view, Carsten Höller,
Decision, Hayward Gallery, London, 2015, courtesy: the artist, photo: Linda Nylind

Two Flying Machines, 2015, © Carsten Hö�ller, installation view, Carsten Hoöller, Decision, Hayward Gallery, London, 2015, courtesy: the artist and Gagosian Gallery, photo: Ela Bialkowska-OKNO studio-2

Two Roaming Beds (Grey), 2015, © Carsten Höller, 
produced with Bonniers Konsthall, Stockholm and HangarBicocca, Milano, installation view, Carsten Höller, Decision, Hayward Gallery, London, 2015; photo: David Levene
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bike would start moving, a stick of match would light a fuse attached
to the canister. Another work with the same title, Killing Children,
220 Volts consists of a cord with plugs on both ends, one plugged 
in a tap and the other left in sight, surrounded by candies, as a trap
for the public. Or a swing for kids placed on the edge of a terrace
(Hard, hard to be a baby, 1992). These works are filled with both
sadism and naivety, making the public aware of a danger that refus-
es its involvement in the work. The danger related to the unforesee-
able is expressed in only one of the works exhibited at Hayward
Gallery. In the Pill Clock installation a white and red capsule falls from
the ceiling at every three seconds, forming a pile that keeps on
grow ing during the exhibition. As in Félix González-Torres’ Untitled
(Portrait of Ross in L.A.), the one with the candies on the floor, the
visitor is given the possibility of taking an object from the pile. Next
to the installation there is fountain. The effect of the capsule is
unknown, but foreseeable in the context of galleries with strict safety
measures. One must believe for something to happen, and this even
if one knows that it is only the influence of a placebo.

Notes:

1. On The Double Club, see Mihaela Varzari, “Congo Meets the West in
Fantasy“, IDEA arts + society, #32, <http://www.idea.ro/revista/
?q=en/node/41>.

2. To what extent art can produce a social experience is a large topic still
to be studied, since such an experience is a mediated one, unlike per-
sonal experiences that happen in direct contact with the artwork. Even
a work that becomes meaningful through the involvement of partici -
pants is assimilated at the personal level.

3. Nicolas Bourriaud, Relational Aesthetics, Dijon, Les presses du réel,
2002.

fast, while we are waiting for a new experience that would have the
same degree of intensity. 
Carsten Höller declared in many interviews that the interaction with
his works is only one of the options, another possibility, equally viable,
being that of observing other participants how they interact with 
the works. Waiting in line in front of some extremely crowded works
in the exhibition, I have been involuntarily placed in an expectative
condition, but it was difficult to perceive whether among the others
there was a form of cohesion that would lead to a social experience
or not.2 The eventuality that the public would start functioning as a
temporary micro-community in touch with the participative works of
art playing the role of a social interstice, as Nicolas Bourriaud would
have it,3 is almost impossible to imagine in the aseptic space of art
institutions. This social cohesion in front of an artwork is more proba-
ble to happen in a different space than a gallery or museum, a space
whose rules of functioning are not very strictly established and which
the public is capable of bringing closer organically. Or else the result -
ing effect is similar to that of gentrification, when a place that has
generated a social phenomenon before is preserved to be accessed
by new residents as a trace of authenticity, which has in the mean -
time become a simulacrum of the old social cohesion.
The experience engendered by one of the works – Two Roaming
Beds (Grey), 2015 – can be only imagined, for, during the visiting
hours, one can only see two beds placed on wheeled mechanisms.
One can access this experience only by paying 300 pounds per night.
In this case, the beds are moving slowly and take those who have
paid for a ride in the space of Hayward Gallery. This is not the first
work by Carsten Höller that makes visible the discrepancy between
visitors. In 2010, for 1,000 euros any couple could visit during the
night a farm consisting of 12 castrated reindeers, 24 canaries, 8 mice
and 2 flies, installed in the Hamburg Bahnhof Museum in Berlin. 
With a very few exceptions, the exhibition at Hayward Gallery con -
tains works created in the past three years. Some are updated ver -
sions of older works. This is the case of the glasses (Upside Down
Goggles, 1994–2009) which permit for seeing the world reversed on
a horizontal axis. The first prototypes were binoculars, but their most
recent versions allow for a 180 degree view, and they would stand in
the category of scientific curiosities if the art circuit had not opened
or, at least, had not simulated a new context for them. 
Perhaps it would be reductive to interpret Carsten Höller’s work
solely through its participative character, for his creation in more
than 20 years is variegated in terms of both media and intentions.
Höller might have been accused of lacking focus if, beyond diversity,
his works lacked as their common starting point scientific experi -
ments deviated towards an artistic area where results are intention-
ally unpredictable. His interests focus on fields such as mycology 
(in the exhibition one can see a huge installation made of huge
Amanita muscaria mushrooms – Flying Mushroom, 2015 –, related 
to Höller’s curiosity about hallucinogens) or ornithology. However,
his most shown works in galleries and museum are those with a
strong participative side. The way Höller positioned himself as regards
the relationship between the public and the artwork had changed in
time. His approach has become less critical and more digestible for
the public, entering in the area of refined entertainment, a domain
which is increasingly easier to integrate in art institutions. 
It is perhaps interesting to mention in this context some works creat-
ed by Höller in the first half of the 1990s, when he would work not
only under his own name, but also under pseudonyms such as A. J.
Florizoone and Karsten Höller, while his Baldo Hauser character would
comment on his works. Works of that period, collected as Killing 
Children, have at their core the idea of a participating public, which
is assumedly problematic. These works express a seduction by some-
thing forbidden, bringing in focus that state of childhood in which
knowledge can only happen by trespassing some interdictions. 
The state I am talking about is exacerbated and brought to parox -
ysm. A bike for children has on its carrier a canister of gas. When the

chibrit ar aprinde un fitil ataøat de canistræ. Altæ lucrare sub acelaøi titlu, Killing Chil-
dren, 220 Volts, e compusæ dintr-un ønur care are la capete douæ øtecære, unul intro-
dus în prizæ øi celælalt la vedere, înconjurat de bomboane pe podea, ca o capcanæ
întinsæ publicului. Sau un leagæn pentru copii plasat pe buza unei terase (Hard, hard
to be a baby, 1992). Lucrærile acestea conflin în aceeaøi mæsuræ atît sadism, cît øi nai-
vitate, fæcîndu-l conøtient pe privitor de existenfla unui pericol care refuzæ implica-
rea sa în lucrare. Pericolul legat de neprevæzut e exprimat doar într-una dintre lucrærile
din expoziflia de la Hayward Gallery. În instalaflia Pill Clock, o capsulæ alb-roøie cade
din tavan la fiecare trei secunde, formînd o græmadæ care tot creøte pe parcursul
expozifliei. La fel ca în lucrarea Untitled (Portrait of Ross in L.A.) a lui Félix González-
Torres, cea cu bomboanele de pe podea, fli se lasæ posibilitatea sæ iei un obiect din
gramadæ. Lîngæ instalaflie este plasatæ o flîønitoare de apæ. Efectul capsulei e necu-
noscut, dar previzibil în contextul galeriilor care au reguli stricte de siguranflæ. Tre-
buie sæ crezi dacæ vrei sæ fli se întîmple ceva, øi asta chiar dacæ øtii cæ eøti sub influenfla
unui placebo. 

Note:

1. Despre Double Club, vezi Mihaela Varzari, „Congo întîlneøte Vestul pe tærîmul imaginafliei“, IDEA artæ + socie-
tate, #32. <http://idea.ro/revista/?q=ro/node/40&articol=637>

2. Este un subiect vast de studiat în ce mæsuræ arta poate sæ producæ o experienflæ socialæ. Cæci o astfel de expe-
rienflæ e una mediatæ, spre deosebire de cea personalæ, care se realizeazæ în contact direct cu opera de artæ.
Chiar øi o lucrare care capætæ sens prin aportul unor participanfli e asimilatæ tot la nivel personal.

3. Nicolas Bourriaud, Estetica relaflionalæ. Postproducflie, Cluj, Idea Design & Print, 2007, p. 14–15.

Isomeric Slides, 2015, © Carsten Höller, installation view, Carsten Höller, Decision, Hayward Gallery, London, 2015,
courtesy: the artist and LUMA Foundation, photo: Linda Nylind

Isomeric Slides, 2015, during installation of Carsten Hoöller, Decision, Hayward Gallery, courtesy: the artist and LUMA
Foundation, photo: David Levene

Upside Down Goggles, 2015, © Carsten Höller, installation view, Carsten Höller, Decision,
Hayward Gallery, London, 2015, courtesy: the artist, photo: Linda Nylind
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Cauza eficientæ e arhiva
Péter Molnár

Unde afli lucrat? a avut loc pe 16 octombrie anul acesta la Casa Tranzit din Cluj.
Manifestarea, avînd la bazæ o idee a lui Dénes Miklósi, s-a næscut prin colaborarea
dintre instituflii, ateliere øi creatori individuali din oraø, fiind conceputæ øi realizatæ în
cadrul atelierelor Conset, o formæ de instituflie inventatæ acum cîfliva ani de Szilárd
Miklós. Cunoscut deja prin proiectele sale anterioare, Conset øi-a asumat sarcina
de a prezenta o arhivæ de fotografii de presæ fæcute între 1965 øi 1993 pentru redacflii-
le cotidienelor Fæclia øi Igazság. Arhiva formatæ din negative fotografice a fost pusæ
la dispoziflia Conset de Asociaflia Culturalæ Minerva, iar membrilor atelierului le-a
luat un an sæ digitalizeze, cu ajutorul fundafliilor Romania One øi Tranzit, colecflia ce
confline aproape 30.000 de fotografii. Materialul adunat de-a lungul deceniilor este
un document al epocii socialiste, al situafliilor de viaflæ caracteristice acesteia, al mun-
cii la fabricæ, al construcfliilor, al agriculturii, al ceremoniilor oficiale, dar uneori øi al
unor evenimente informale legate de viafla privatæ.
A face public acest material vizual creat în stilul realismului socialist prezintæ mai multe
provocæri. Oare cum poate fi aøezatæ iar în centrul atenfliei o imagine care a servit
drept instrument ideologic pentru un regim politic masiv discreditat în trecutul recent,
împreunæ cu gustul sæu estetic, morala sa a muncii øi imaginea sa asupra omului?
Are imaginea muncitoreascæ vreo actualitate ori singura sa valoare e aceea a unui
document? Øi, în cele din urmæ, care va fi statutul arhivei internetistice ce va lua naøte-
re la sfîrøitul proiectului øi va funcfliona ca o bazæ de date?
Probabil cæ rezultatul proiectului ar fi fost o nouæ bazæ de date internetisticæ, una care
sæ îngroaøe rîndurile celorlalte baze de date similare furnizînd materiale documenta -
re, dacæ aducerea acesteia în spafliul public nu ajungea în contextul specific, în am -
bientul expoziflional în care au plasat imaginile organizatorii manifestærii Unde afli lucrat?
Casa Tranzit a fost aranjatæ iar ca o salæ de expoziflii. În spafliul expozifliei au ajuns di -
verse documente, imprimate, lucræri grafice, picturi øi filme video legate de tema arhi-
vei, iar pe o masæ aøezatæ în centrul spafliului au fost plasate fotografii ale unor
muncitori din diversele fabrici clujene, clar recognoscibili în imaginile cu pricina. În rea -
litate, aceastæ masæ aøezatæ în centru øi conflinutul pe care îl purta s-au aflat cel mai
strîns în legæturæ cu ideea centralæ a manifestærii. Cæci intenflia principalæ a fost aceea
ca vizitatorii sæ se recunoascæ pe ei înøiøi în imagini, ca în cadrul expozifliei sæ-øi poatæ
lua în mîini un fragment din propria lor istorie personalæ, identifi cîn du-se sau nu
cu orientarea ideologicæ a imaginilor, sæ se vadæ iar ca muncitori la lucru, adicæ sæ spunæ
ei cæ au lucrat în acea perioadæ, sæ spunæ ce au lucrat øi unde. Acestui scop, (auto) -
recunoaøterii, i se datoreazæ øi faptul cæ atelierul Conset dedicat acestei manifestæri
a anunflat-o timp de o lunæ øi jumætate în coloanele cotidianului local Szabad ság, în
aøa fel încît, publicînd imagini din arhivæ øi fragmente de text care veneau sæ ajute con-
textualizarea acestora (fragmente de teoria fotografiei, de litera turæ a epocii, de eco-
nomie socialæ øi politicæ, de filosofie contemporanæ etc.), îi chema pe cititori sæ încerce
identificarea oamenilor øi a situafliilor.
Scopul manifestærii n-a fost deci în primul rînd acela de a expune opere de artæ,
adicæ obiecte prelucrate artistic, ci evocarea vieflii øi a perioadei în care au fost rea-
lizate fotografiile øi acordarea cuvîntului oamenilor care au træit în acele vremuri.

THE EFFICIENT CAUSE IS THE ARCHIVE
Péter Molnár

Where Have You Worked? took place on 16 October this year at
Tranzit House in Cluj. Based on an idea by Dénes Miklósi, the event
was born through the collaboration of local institutions, workshops
and cre ators, being designed and produced in the Conset work -
shops, a form of institution invented by Szilárd Miklós. Already known
for its previous projects, Conset assumed the task of presenting 
a press photography archive created between 1965 and 1993 for 
the Fæclia and Igazság newspapers from Cluj. The archive consisting
of photo negatives was provided to Conset by the Minerva Cultural
Association, and the members of the workshop worked for one year
at the digi tali zation of the almost 30,000 photos, supported by two
founda tions: Romania One and Tranzit. The material collected over
the decades documents the socialist era, typical life situations, work
at the factories, constructions, agriculture and official celebrations,
but sometimes also informal events related to private lives.
To make public this visual material created in the style of socialist
realism presents several challenges. How can an image used as an
ideological instrument for a highly discredited political regime of the
recent past, together with its aesthetic taste, work morals and views
on human beings, be placed again in the middle of attention? 
Has the worker’s image any topicality or its only value is that of a
docu ment? And, finally, what will be the status of the internet archive
resulting at the end of the project and will it function as a database? 
Most likely the result of this project would have been just another
internet database dedicated to documentary materials, if bringing 
it to the public space would not happen in the specific context and
exhibition ambient in which the organizers of Where Have You
Worked? have placed the images. The Tranzit House was prepared
once more as an exhibition hall. In the space of the exhibition one
could see various documents, printed matters, drawings, paintings
and videos related to the topic of the archive, and on a table – placed
in the center of the space – there were photos of workers from vari-
ous factories in Cluj, with their faces clearly identifiable. In reality,
this table placed in the middle and the content set on it were in the
strongest relationship with the central thought of the manifestation.
For, the main intention was to let visitors recognize each other in the
pictures, to let them take in their own hands a piece of their personal
history, to let people see themselves again as workers, identifying
themselves or not with the ideological orientation of the images, to
declare with their own words that they worked in that period, to let
us know what they worked and where. It was this aim, (self)recogni-
tion, that made the Conset workshop dedicated to this manifestation
to publicly announce the event, every day for a month and a half, in
the pages of the local newspaper Szabadság, so that, by publishing
images from the archive and textual fragments supporting their con-
textualization (fragments of photo theory, literature of the period,
social and political economy, contemporary philosophy, etc.), people
were called for an attempt at identifying persons and situations.
The goal of the manifestation was not primarily to exhibit artworks,
that is, objects artistically transformed, but to evoke the life and
period when the photos were made and to let people living in those 
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Archive photos from Cluj factories shown for the purpose of recognition, photo: Ræzvan Anton

Dénes Miklósi
Sketch for an Archive from Napoca Hotel operation, 2014, photo: the author



Installation view, on the left: Øerban Savu, oil paintings; on the right: Tibor Schneider, Szilárd Miklós, Dénes Miklósi,
video reportage of the reunion of Unirea factory workers, 2015, István Fischer, documentary about Tehnofrig factory, Cluj, 1971, photo: Szilárd Miklós 

On the left: Cornel Rus, technical drawings of industrial machinery made from memory, 2014–2015; on the right: Dénes Miklósi, Szilárd Miklós, camera: Tibor Schneider, video interview, 
photo: Szilárd Miklós 

Ræzvan Anton
The Workplace, drawing installation, 2015, photo: the author

Øerban Savu
Meeting, oil painting on wood board, 59 × 59, 2015, photo: Ræzvan Anton

times speak. It would be legitimate to observe that, in this way, the
exhibition excludes those who were not active actors of that period.
Doubtlessly, this is true, but perhaps it will become easier to under-
stand how the other generations are involved, if, on the footsteps
of Derrida, we look at the emergence of the archive not from the
point of view of making it public, but from the perspective of the
fact that the appearance or emergence of an archive, the effect 
it has upon us is not so much its goal, but it has rather a cause. 
In Archive Fever Derrida says about the word archive that it bears
two meanings: on the one hand, arché, the beginning, the place
where everything originally starts, as well as that where, from the
very beginning, everything essential and important about some -
thing is gathered; on the other hand, archive means also the place
where the Ancient Greek legislators – archons – gathered and kept
the laws they gave. In this sense, the archive is the place of materi-
al memories created by people and collected in time, of memories
which, just as the laws, have the power of obliging us, as if they
launched a call. Hence the spectral character of archives; through
their spectral presence, they transmit something that seems known
to us, even without knowing what it is, a message with a meaning
that seems foreign, but we still feel that it has to do with us, and
we cannot escape its influence. The archive commands us to always
go back to it, to channel all of our interpretative efforts for its deci-
phering, as a medium whose voice arrives at us only as a murmur
or a noise.
Is it not this known-unknown spectral character that emanates from
the collection of press photos? They mostly present unknown peo-
ple and places, places of which we know that they are in Cluj or 
in its surroundings, and people of whom we still know that they live
among us, and are perhaps part of our current reality. The spectral



øi cæ n-ar mai avea legitimitate. În spafliul expoziflional gæsim exemple øi în acest sens:
tablourile lui Øerban Savu, prezentînd situaflii de viaflæ postsocialiste, øi desenele lui
Ræzvan Anton, care iau ca punct de plecare fotografiile cu muncitori, prezentîndu-le
ca pe un fel de ideograme; de asemenea, ar mai fi øi obiectele care stau ca un docu-
ment pentru prelucrarea øtiinflificæ a unor asemenea materiale, de pildæ cele pro-
venite din colecflia proiectului de studiere a istoriei industriale din cadrul Societæflii
Muzeului Ardelean din Cluj. Introducerea acestor douæ registre, a celui artistic øi
a celui øtiinflific, în cadrul manifestærii semnaleazæ cæ stranietatea arhivei îøi produ-
ce mereu øi prelucrærile, cæ natura mijlocitæ a interpretærii nu e o eroare a aceste-
ia, ci însofleøte în mod firesc orice arhivæ. Unde afli lucrat? ar fi vrut sæ arate mai degrabæ
cæ acest caracter mijlocit nu e necesar, cæ puteam avea un raport direct, nemijlo-
cit cu realitatea materialæ a arhivei.
Færæ îndoialæ, manifestarea de pe 16 octombrie n-a devenit un performance de masæ,
destinele omeneøti care pot fi legate de cele aproximativ 30.000 de imagini ale arhi-
vei n-au apærut în fafla ochilor noøtri. Dar, în realitate, nu numærul mic al muncito-
rilor care au venit în urma anunflului øi comparaflia acestui numær cu masele decid
aici legitimitatea concepfliei lui Dénes Miklósi øi Szilárd Miklós. Aceastæ legitimitate
stæ în faptul cæ au luat în serios provocarea pe care o lanseazæ caracterul spectral,
apæsætor al oricærei arhive øi s-au stræduit sæ arate cæ poate exista ori se poate imagi-
na o situaflie în care spiritul de lume de dincolo ce bîntuie în imagini e doar apa-
rent; în realitate, el poate fi tradus mereu în viefli omeneøti de pe lumea asta.
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Szilárd Miklós, Dénes Miklósi, Péter Molnár and Alexandru Polgár
Newspaper insert and advert for the public event, 2015, photo: Ræzvan Anton

Documents and advertising materials from Tehnofrig factory, 1960–1990, courtesy of EME, Cluj, photo: Ræzvan Anton
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Ar fi just sæ remarcæm cæ, în felul acesta, expoziflia îi exclude pe cei care n-au fost
actori activi ai acelei perioade. Færæ îndoialæ, acest lucru e adeværat, dar poate cæ
vom înflelege mai bine felul în care sînt vizate celelalte generaflii dacæ, pe urmele
lui Derrida, ne uitæm la apariflia arhivei nu din punctul de vedere al aducerii sale în
spafliul public, ci dinspre faptul cæ apariflia, ivirea unei arhive, efectul pe care îl pro-
duce asupra noastræ au nu atît un scop, cît mai degrabæ o cauzæ. În Mal d’archive,
Derrida spune în legæturæ cu sensul cuvîntului arhivæ cæ acesta poartæ douæ sem -
nificaflii: pe de o parte, pe arché, începutul, locul în care totul începe în mod ori -
ginar, precum øi acela în care, de la bun început, tot ce poate fi esenflial øi important
în legæturæ cu un lucru se adunæ; pe de altæ parte însæ, el înseamnæ øi locul în care
legiuitorii grecilor antici, arhonflii, adunau øi pæstrau legile pe care le fæceau. În acest
sens, arhiva este locul amintirilor materiale create de oameni øi adunate de-a lun-
gul timpului, al unor amintiri care, precum legile, au o putere de obligare în ce ne
priveøte: de parcæ ne-ar lansa un apel. De aici spectralitatea arhivelor; prin prezenfla
lor fantomaticæ, ele transmit ceea ce ni se pare cunoscut chiar færæ sæ øtim exact des-
pre ce-i vorba, un mesaj a cærui semnificaflie ni se pare ceva stræin, dar totuøi simflim
cæ se referæ la noi øi cæ nu putem scæpa de influenfla sa. Arhiva comandæ sæ reve-
nim mereu la ea, sæ ne canalizæm toate eforturile de interpretare spre descifrarea
ei, ca pe un mediu a cærui voce ajunge la noi doar ca un susur, ca un zgomot.
Nu acest caracter spectral, cunoscut-necunoscut emanæ oare øi din colecflia de foto-
grafii de presæ? Fotografiile prezintæ în mare parte oameni øi locuri necunoscute,
locuri despre care øtim totuøi cæ sînt în Cluj sau în jurul sæu øi oameni despre care
bænuim totuøi cæ træiesc printre noi, fæcînd poate parte øi din realitatea noastræ din
prezent. Spectralitatea e doar potenflatæ de faptul cæ, în contemplarea imaginilor,
simflim adesea în mod clar decalajul dintre scopul propagandistic la înfæfliøarea cæru-
ia au fost folosite øi propria lor existenflæ singularæ, istoricæ. Øi tocmai caracterul spec-
tral rezultat din aceastæ discrepanflæ chinuitoare poate fi numit cauza primaræ a
manifestærii de la Casa Tranzit: viafla prinsæ în fotografii a muncitorilor ce-au consti-
tuit cîndva aproape jumætate din populaflia Clujului, istoriile lor personale concre-
te ne obligæ sæ avem o explicaflie cu ele. Aici poate fi surprins specificul concepfliei
ce-a ghidat acest atelier Conset, faptul cæ arhivele, în calea lor spre sfera publicæ,
parcurg un drum separat. Cæci în loc de a prezenta arhiva doar ca pe un simplu
document al epocii, care s-ar afla în sfîrøit la dispoziflia unui øir infinit de interpretæri
øtiinflifice sau artistice, manifestarea de la Casa Tranzit a încercat sæ nu reducæ prin
interpretæri stranietatea materialului arhivat. Dimpotrivæ, ea ne-a prezentat ceea ce
a constituit baza materialæ iniflialæ a arhivei, adicæ oamenii înøiøi, care au fæcut posibi -
læ prin existenfla lor materialæ naøterea acestor urme fotografice, constituind, ca actori,
materialul concret al imaginilor. Scopul Conset a fost acela de a da o voce acestor
oameni care træiesc printre noi øi astæzi, pentru ca nu propaganda de stat, ci ei înøiøi
sæ povesteascæ despre raporturile de muncæ din epocæ, despre onoarea muncito -
rului, despre solidaritatea dintre muncitori øi, în cele din urmæ, ei înøiøi sæ punæ în
discurs spærtura care s-a instalat în vieflile lor din cauza sfîrøitului economiei socialis -
te planificate øi a trecerii la capitalism. Aøa s-a næscut posibilitatea ca oamenii care
au venit în urma anunflului, øi s-au recunoscut pe ei înøiøi ori cunoscuflii, sæ-øi poatæ
scrie numele sau sæ poatæ scrie numele altor oameni sau al unor fabrici pe fotogra -
fiile aøezate în centrul expozifliei. Dacæ pînæ acum am fi crezut cæ arhivarea datelor
despre noi, a celor provenite de la noi ne scrie øi, prin asta, ne limiteazæ povestea,
atunci acest gest e menit sæ arate cæ limitarea poate fi transcrisæ, cæ arhiva, oricît de
totalæ øi de atotcuprinzætoare, nu înseamnæ totuøi o judecatæ finalæ despre individ.
Intenflia explicitæ a Unde afli lucrat? a fost deci aceea de a aøeza în prim-plan înain-
te de toate oamenii øi viafla acestora, øi nu prelucrarea lor øtiinflificæ sau artisticæ. Prin
asta n-a vrut sæ spunæ, bineînfleles, cæ orice asemenea prelucrare ar fi lipsitæ de sens

character is only increased by the fact that, when contemplating the
images, one often feels quite clearly the disparity between the
propagandistic goal that the images were once serving and their
own singular and historical existence. And precisely this spectral
character resulted from this tormenting discrepancy could be called
the first cause of the manifestation that took place at the Tranzit
House: the life caught in pictures of workers who constituted almost
half of the population in Cluj, their concrete personal histories oblige
us for a set tling of accounts with them. This is where the specificity
of the guiding concept behind this Conset workshop lies: the fact
that the archives, in their way to becoming public, have a separate
path of their own. For, instead of presenting the archive as a simple
docu ment of the period, which would be finally open for infinite
series of scientific or artistic interpretations, the manifestation from
Casa Tranzit attempted at not reducing through various interpreta-
tions the strangeness of the archived material. On the contrary, it
presented the initial material base of the archive, that is, the people
them selves who made possible through their material existence the
emergence of these photographic traces, constituting as actors the
concrete material of the images. Conset’s goal was to give voice to
these people who live among us even today for allowing them – and
not the state propaganda – to speak about work relationships from
that era, workers’ honor, solidarity among workers and, finally, the
rupture in their lives caused by the end of socialist planned economy
and the transition to capitalism. This is how it became possible that
people showing up after the newspaper announcement, and recog-
nizing themselves or their acquaintances, could write their names,
those of their acquaintances or of factories on the photos placed in
the middle of the exhibition. If up to know we would have believed
that archiving data about us, of data coming from us writes and, by
this, limits our story, Conset’s gesture is meant to show that the limi-
tation can be re-written, that the archive, as total or comprehensive
as it may be, does not mean, however, a final judgment upon the
individual.
The explicit intention of Where Have You Worked? was, therefore, 
to place in the foreground primarily people and their lives, and not
their scientific or artistic transformation. By this, the intention of the
exhibition was not to affirm that such transformations would be
futile or unjustified. In the exhibition space one can even find a few
examples of such transformations: Øerban Savu’s paintings showing
post-socialist life situations and Ræzvan Anton’s drawings, which take
as their point of departure archive pictures of workers, presenting
them as some kind of ideograms; similarly, there is set of objects
that documents the scientific transformation of such materials, for
instance those coming from the collection of a research project 
for studying industrial history hosted by the Transylvanian Museum
Society. The inclusion of the artistic and the scientific registers signals
that the strangeness of the archive always produces its transform -
ations, that the mediated character of interpretation is not an error,
but accompanies any archive quite naturally. Where Have You
Worked? intended to show rather that this mediated character is not
necessary, that one can have a direct, unmediated relationship with
the material reality of the archive.
For sure, the manifestation on 16 October has not become a mass
performance, the destinies of people related to the almost 30,000
archive images have not appeared before our eyes. But, in reality, 
it is not the low number of workers who answered the call, or its
comparison with the masses, that decides upon the legitimacy of the
artists’ concept. This legitimacy lies in the fact that they took serious-
ly the challenge launched by the burdensome, spectral character 
of any archive and strived to show that there can be (in reality or 
in imagination) a situation when the otherworldly feeling haunting 
in the pictures is only an appearance; in reality, it can be always re-
trans lated in human lives from this world. 



Exerciflii de creativitate 
– spaflii ale pedagogiilor emancipatoare

Comunicæri legate de expoziflie øi ateliere la biroul deschis al tranzit.hu, Majakov-
szkij 102, Budapesta, 17 septembrie – 31 octombrie 2015, extracte din broøura
expozifliei de Dóra Hegyi, Sándor Hornyik, Aleksandra Kędziorek, Zsuzsa László,
Franciska Zólyom 

Cum învaflæ oamenii, ce øtiu ei øi cum le influenfleazæ asta personalitæflile, comporta -
mentul øi poziflia în societate? Pe aceste întrebæri se concentreazæ expoziflia intitu-
latæ Creativity Exercises – Spaces of Emancipatory Pedagogies, care prezintæ proiecte
istorice øi de artæ contemporanæ experimentînd cu diverse forme de învæflare. O
continuare a unui proiect care s-a putut vedea deja la Galerie für Zeitgenössische
Kunst din Leipzig, în toamna lui 2014, expoziflia fusese prezentatæ în septembrie
2015 la biroul deschis al tranzit.hu din Budapesta. Titlul ei fusese împrumutat de
la numele cursului de artæ flinut de Miklós Erdély øi Dóra Maurer între 1975 øi 1977.
Pentru scurtæ vreme, acest curs etichetat oficial ca unul de formare pentru ama-
tori, independent de educaflia artisticæ de stat, a dat ocazia de a experimenta cu lucræri
colective øi orientate spre procese, trecînd peste graniflele gîndirii artistice din acea
perioadæ.
În acest proiect definim creativitatea ca formæ de acfliune adusæ la viaflæ atunci cînd
refleaua de relaflii øi roluri ce înconjoaræ individul e dislocatæ. Cu alte cuvinte, nu e
o calitate, nici o capacitate de dezvoltat, ci o acfliune interpersonalæ care permite
în væflarea criticæ, bazatæ pe comunitate. Asta nu înseamnæ ingurgitarea pasivæ a unor
unitæfli de informaflie, ci modelarea (inter)activæ a personalitæflilor øi a relafliilor inter-
personale, emanciparea øi responsabilizarea grupurilor øi a indivizilor, în aøa fel încît
sæ poatæ deveni actori sociali critici øi responsabili.
Extrasæ din practica lui Oskar Hansen (1922–2005), Robert Filliou (1926–1987)
øi Miklós Erdély (1928–1986), expoziflia, împreunæ cu atelierele øi comunicærile care
au însoflit-o, a arætat concepte artistice creînd situaflii øi ambienturi de învæflare dife-
rite de cele obiønuite. Metodele evocate examineazæ interacfliunea dintre individ
øi comunitate, precum øi mecanismele de aptitudini, proceduri øi abordæri care sînt
generate de aceste interacfliuni. Aceste metode cautæ sæ gæseascæ spaflii fizice,
mentale øi sociale care sæ permitæ stimularea creativitæflii, ca acfliune chematæ la viaflæ
de interacfliunea dintre individ øi comunitate.

Forma deschisæ – arhitectura utopicæ
Arhitectul Oskar Hansen a publicat în 1959 Manifestul formei deschise (conceput
împreunæ cu Zofia Hansen), prin care, spre deosebire de arhitectura „închisæ”,
înfleleasæ mai degrabæ ca un monument al creatorului ei decît ca un spafliu conforta -
bil pentru trai, Hansen încurajase læsarea unui spafliu de joc larg pentru individua-
litate. Teoria sa nu doar cæ a revizuit ierarhia dintre arhitect øi utilizator, ci, de asemenea,
a investigat relaflia dintre individ øi colectivitate sau aceea dintre elementele subiecti -
ve øi cele obiective în cadrul arhitecturii.
În 1966, Hansen a început dezvoltarea conceptului de sistem liniar continuu, care
poa te fi væzut ca o aplicare a teoriei formei deschise la o scaræ macro. Ca ræspuns
la prognoza dezvoltærii demografice rapide a Poloniei, Oskar øi Zofia Hansen au pro -
pus înlocuirea vechilor oraøe construite în jurul unui centru cu patru cordoane mul-
tifuncflionale de aøezæri omeneøti întinzîndu-se de la munflii Tatra la Marea Balticæ.

CREATIVITY EXERCISES – SPACES OF EMANCIPATORY PEDAGOGIES

Exhibition lectures and workshops at tranzit.hu’s open office,
Mayakovsky 102, Budapest, 17 September – 31 October 2015,
extracts for the exhibition booklet by Dóra Hegyi, Sándor Hornyik,
Aleksandra Kędziorek, Zsuzsa László, Franciska Zólyom 

How do people learn, what do they know, and how does it influence
their personality, their behavior, and their position in society? These
questions are in the focus of the exhibition entitled Creativity
Exercises – Spaces of Emancipatory Pedagogies that displays histori-
cal and contemporary art projects experimenting with alternative
forms of learning. The continuation of the project, previously on view
at the Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig in autumn 2014, was
presented in September 2015 at tranzit.hu’s open office in Budapest.
The title of the exhibition was borrowed from Miklós Erdély and Dóra
Maurer’s art course held between 1975 and 1977. For a short time,
this course labeled officially as amateur-training, independent of
state art education, presented the opportunity to experiment with
collective and process-oriented work and to transcend the bound -
aries of artistic thinking of the time. 
In this project, we define creativity as a form of agency that is brought
to life when the web of relations and roles surrounding the individual
is dislodged. In other words, it is not a quality, nor an ability to be
developed, but an interpersonal agency that enables critical, com -
munity-based learning. This does not mean the passive intake of
information units, but the (inter)active shaping of personalities and
interpersonal relations, the conscientization and the empowerment
of groups and individuals, so that they can be critical and respon -
sible social actors.
From the practice of Oskar Hansen (1922–2005), Robert Filliou
(1926–1987), and Miklós Erdély (1928–1986), the exhibition, accom-
panying workshops and lectures showed artistic concepts that create
alternative learning situations or environments. The evoked methods
examine the interplay of the individual and the community and the
mechanisms of skills, methods, and approaches that are generated
by these interactions. They are seeking to find the physical, mental,
and social spaces that would enable the activation of creativity as
the agency conjured by the interaction of the individual and the
community.

Open Form – Utopian Architecture 
Architect Oskar Hansen published his Open Form Manifesto (togeth-
er with Zofia Hansen) in 1959, which, in contrast to “closed” architec-
ture, which was more a monument to its creator than a comfortable
space for living, Hansen encouraged to leave a wide margin for indi-
viduality. His theory not only reviewed the hierarchy between the
architect and the user, but also investigated the relation of the indi-
vidual and the collective, or the subjective and objective elements in
architecture. 
Hansen started developing the concept of the Linear Continuous Sys-
tem (LCS) in 1966, which can be seen as an application of the theory
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Cordoanele, combinînd zone rezidenfliale, sociale, de transport øi de industrie uøoaræ,
erau gîndite pentru a oferi tuturor locuitorilor o bunæ calitate a vieflii, cu acces egal
la culturæ øi naturæ, precum øi posibilitatea exprimærii individuale.
Utopia miøcærii arhitecturale internaflionale, vizînd amplasarea mulflimilor urbane în -
tr-un mod drept øi funcflional, fusese prezentæ øi în Ungaria. În mod asemænætor
cu ideile lui Hansen, planul de „construcflie în bandæ“ al lui Elemér Zalotay (n. 1932,
ar hitect maghiar ce træieøte în prezent în Elveflia) – o clædire alungitæ plasatæ lîngæ
Dunære, avînd o lungime de trei kilometri øi între 30 øi 50 de etaje, conflinînd toate
funcfliile arhitecturale ale unei aøezæri øi oferind locuinfle pentru 70.000 de oameni
– voia sæ revoluflioneze urbanismul anilor 1960. Miklós Erdély, care øi-a început carie-
ra tot ca arhitect, declarase într-un interviu din 1982 cæ, în afara arhitecturii utopi-
ce, el vedea un mare potenflial creator în solufliile arhitecturale amatoare, care reflectæ
utopii personale.

Forma deschisæ ca linie de studiu pedagogicæ
Între 1952 øi 1983, Oskar Hansen a predat la Academia de Artæ din Varøovia, unde
øi-a extins teoria sa arhitecturalæ a formei deschise øi în domeniul educafliei artisti-
ce. El a influenflat mai multe generaflii de artiøti, care au dezvoltat în propria lor prac-
ticæ metodele bazate pe proces øi colectivitate, precum øi utopia umanistæ radicalæ
manifestatæ prin acestea. Unul dintre principiile fundamentale ale lui Hansen fuse-
se garantarea faptului cæ muncile în grup au într-adevær un efect asupra acfliunii indi-
viduale. Tipice pentru practica sa de predare fuseseræ aparatele didactice, al cæror
scop era sæ-i ajute pe studenfli sæ investigheze chestiuni legate de compoziflia sau
percepflia fenomenelor vizuale væzute prin principiile formei deschise. 

of Open Form on the macro-scale. In response to the prognosis of
Poland’s rapid demographic development, Oskar and Zofia Hansen
proposed to replace old centric cities with four multifunctional settle -
ment belts stretching from the Tatra Mountains to the Baltic Sea.
The belts, combining residential, social, transportation and light
industrial zones, were supposed to provide all their inhabitants with
a good quality of life with equal access to culture and nature, as well
as the possibility of individual expression. 
The international architectural movement’s utopia, aiming to settle
urban crowds in a just and functional way, was also present in Hun-
gary. Similarly to Hansen’s ideas, Elemér Zalotay’s (1932, Hungarian
architect currently based in Switzerland) “strip building” plan, a
three-kilometer long, 30–50-storey tall strip building by the Danube,
uniting all architectural functions of a settlement and providing homes
for 70 thousand people, would have revolutionized urbanism of the
’60s. Miklós Erdély, who also started his career as an architect,
declared in an interview in 1982 that besides utopian architecture,
he also saw great creative potential in dilettante architectural solu -
tions that reflect personal utopias. 

Open Form As Pedagogy Study-Tracks
Oskar Hansen taught at the Warsaw Academy of Fine Arts between
1952 and 1983 and employed his architectural theory of the Open
Form in the field of art education as well. He has influenced several
generations of artists, who, in their own practice, have further elabo-
rated the methods based on process and collectivity, as well as the
radical humanist utopia that is manifested through them. One of his
basic principles was to ensure that group workings have an effect on
individual action. Characteristic for his teaching practice were the
didactic apparatuses, which aim was to help students investigate
questions related to composition or perception of visual phenomena
seen through Open Form principles. 
In the 1970s, Hansen’s course at the Warsaw Academy was enriched
with open-air exercises. In their film series Open Form, the artist duo
KwieKulik (Zofia Kulik, Przemisław Kwiek, 1971–1987) students of
Hansen experimented with creating didactic situations out of unex-
pected and open processes. The group action entitled Game on
Morel’s Hill was initiated by Przemysław Kwiek in the framework of 
a “young creatives” workshop in Elbląg in 1971, after an argument,
which fractioned the group. The outdoor game organized the next
day placed emphasis on non-verbal communication: in the battle
fought with abstract visual signs, the “white” and “black” groups,
later joined by the “reds” reacted to each other’s movements and
gestures. 
At the same time in Hungary, Tamás Szentjóby (b. 1944) was also
experimenting with a pedagogical program, which had similar
appear ances. He defined his actions, action-texts and action-poems
as part of an alternative educational mission entitled Parallel-Course
Study-Track (1968–). The 1971 initiation ceremony in Balatonboglár
(A–B happening), was the first event of this program, where partici-
pants went through various didactic and abstract sensory
experiences. 

Individual and Community in Creativity Exercises 
and Reform Pedagogy 
The scientific, psychological, pedagogical and cultural discourse
around creativity was enlivened worldwide in the 1950s. In a radical-
ly new world order prognosticated as the outcome of space research
and technological development, the key to survival was not going to
be education or intelligence, but the society-wide fostering of a cre-
ativity able to deal with unexpected situations. In 1975, when Miklós
Erdély and Dóra Maurer took over the drawing and sculpture course
at the Ganz-Mávag factory’s cultural center, originally intended for
the workers’ education, they introduced new, democratic pedagogi-
cal principles in line with the conclusions of modern psychology as
well as of the Fluxus and happening movements. In line with Maurer’s
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KwieKulik (Zofia Kulik, Przemisław Kwiek)
Game on Morel’s Hill, group action, b/w photos and slides (detail), 1971, courtesy: Zofia Kulik and Przemisław Kwiek
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The Poipoidrom rebuilt by the ex-artists’ collective (Tamás Kaszás – Anikó Loránt) at the opening of the exhibition “Creativity Exercises”, tranzit.hu’s open office, Mayakovsky 102, Budapest, 2015, 
photo: Hajnalka Tulisz

Oskar Hansen
Apparatus 1 and the “Wall of references” at the opening of the exhibition “Creativity Exercises”, tranzit.hu’s open office, Mayakovsky 102, Budapest, 2015, photo: Hajnalka Tulisz

Creativity Exercises course,
Active–Passive Exercises, 1976 –1977,
photo: Tamás Papp, 
courtesy of Dóra Maurer 
and the Miklós Erdély Heirs

[Instr. 1: Stand in a circle without
moving. Everyone imitates the
movement made by the person on
his/her left. (This is an absurd task, 
in which an accidental movement
launches the process, which is
amplified by the circular transfers.)
Instr. 2: In smaller groups, all the
participants tie themselves to two
others. One thread links them to a
person imitating them, whereas the
other links them to the one they are
imitating.]

Henkel Art, ex-artists’ collective
(Tamás Kaszás – Anikó Loránt)
Amphibian (Notice Board/Yurt), 2011, 
courtesy of the artists and the Irokéz Collection,
Szombathely



concept and curriculum, to counterbalance inner tensions and the
differences in students’ skills in traditional arts, the drawing studies
were supplemented with interdisciplinary lectures, group dynamics
and movement exercises, photographic and film experiments. 
In his 1976 study entitled “Creativity Exercises, Fantasy Developing
Exercises”, Erdély defined creativity as a hopeful and euphoric state,
and highlights its difference from productivity. Although he agrees
that art education is the most potent tool for developing creativity,
he also emphasizes that the creative state of mind could be useful 
in every field of life, including both the private and public sphere. 
Besides fostering creativity, a great emphasis was put on coopera -
tion and teamwork, through which Miklós Erdély attempted to
deconstruct the authoritarian methods of conventional pedagogy. 
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cios, folosind un sistem de evaluare arbitrar øi o metodologie înlocuitæ cu perso-
nalitatea însæøi a acestuia. Psihologul Ferenc Mérei (1909–1986), care în 1976 a vizi-
tat exercifliile de creativitate, a început în anii 1940 o cercetare legatæ de preøcolari,
pentru a investiga dinamica internæ a grupurilor, formarea acestora øi rolul lideru-
lui în ele. El øi-a publicat rezultatele sub forma unei cærfli intitulate Experienfla lui a
fi împreunæ, a cærei tezæ principalæ este cæ „existæ un anumit surplus în raporturile
omeneøti care nu poate fi explicat ca simpla sumæ a træsæturilor indivizilor ce parti -
cipæ la ele“. În pofida faptului cæ s-a preocupat mai ales de comunitæfli de copii, atît
în cartea amintitæ, cît øi în lucrærile sale ulterioare, Mérei sugereazæ øi un model de
organizare socialæ la o scaræ mult mai largæ. Prin asta, el deschide o nouæ perspecti -
væ asupra dezbaterii ideologice care domina discursul reformelor pedagogice din
aceastæ perioadæ øi îl plasa pe acesta între doi poli, unul fiind acela al pragmatismu -
lui americanului John Dewey (1859–1952), iar celælalt colectivismul sovieticului Anton
S. Makarenko (1888–1939). Amîndoi au subscris la principiile pedagogice demo-
crate øi socialiste, dar le-au adaptat nevoilor unor societæfli organizate pe baza unor
ideologii în mod fundamendal diferite. În filmul ei din 1969 intitulat Módszerek [Meto-
de], Judith Vas a descris un alt experiment cu preøcolari al lui Mérei. Acest expe-
riment investigase influenfla stilurilor de conducere descrise de psihologul Kurt Lewin
(autoritar, democrat, laissez-faire) asupra dinamicii de grup øi învæflærii colective. 
The Psychology of Creativity de Erika Landau, care a rezumat [pe atunci] cele mai
re cente concluzii asupra creativitæflii din literatura de specialitate americanæ øi vest-
eu ropeanæ, fusese publicatæ în maghiaræ în 1974 øi a devenit o lecturæ obligatorie
pentru exercifliile de creativitate. Mérei a scris prefafla acestei cærfli. În textul sæu el
a situat cercetærile privind creativitatea în contextul dezbaterilor despre pedagogie

In 1977, the leader committee of Ganz-Mávag terminated the con -
tract of Erdély, but he continued the work with his group, which by
the time was forged to a community. That same year they adopted
the name FAFEJ (Fantasy Developing Exercises) and in 1978 they
changed it to InDiGo Group (Interdisciplinary Thinking). During his
work with FAFEJ, Erdély was mostly engaged with epistemological
and philosophical exercises, but InDiGo was first and foremost estab-
lished to showcase the results of interdisciplinary and creative
collaborations. Besides presenting and reflecting critically on con -
ventional topics and artistic media, on occasions they also dealt with
abstract concepts such as the faith, the sacred or the concept of
meaning/semantics. 
In her analysis of FAFEJ workshops, Ildikó Enyedi describes the lead-
ership style of the workshop leader as provocatively passive and
teasingly whimsical, using an arbitrary evaluation system and method -
ology replaced with personality. Psychologist Ferenc Mérei (1909–
1986), who, in 1976, personally paid a visit to the Creativity Exercis-
es, has started his research in the 1940s among preschoolers to
inves tigate internal group dynamics, the role of the leader and group
formation. He published the results of his experiments in Together-
ness Experience. the main thesis of which is: “There is a certain sur-
plus in human relationships that cannot be explained with the mere
sum of the participating individuals’ traits.” Despite mostly concern-
ing himself with communities of children, both in the men tion ed
book and in his later works, Mérei also suggests a model of social
organization on a much wider scale. With this, he opens a new
perspective on the ideological debate dominating the reform peda-
gogical discourse of this period, polarized between the pragmatism
of the American John Dewey (1859–1952) and the collectivism of 
the Soviet Anton S. Makarenko (1888–1939). They both subscribed 
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În anii 1970, cursul lui Hansen la Academia din Varøovia fusese îmbogæflit cu exer -
ciflii în aer liber. În seria lor de filme intitulatæ Open Form, duoul artistic KwieKulik
(Zofia Kulik, Przemisław Kwiek, 1971–1987), foøti studenfli ai lui Hansen, experimen -
taseræ cu crearea unor situaflii didactice næscute din procese neaøteptate øi deschi-
se. Acfliunea de grup numitæ Game on Morel’s Hill fusese inifliatæ de Przemyław Kwiek
în cadrul unui atelier pentru „tinerii creatori“ flinut în 1971 la Elbląg, dupæ o discuflie
în contradictoriu care a fracturat grupul. Jocul în aer liber organizat a doua zi a pla-
sat accentul pe comunicarea nonverbalæ: în lupta datæ cu semne vizuale abstrac-
te, grupurile „alb“ øi „negru“, cærora li s-a asociat mai încolo øi grupul „roøu“, au
reacflionat la miøcærile øi gesturile celorlalfli.
Simultan, în Ungaria, Tamás Szentjóby (n. 1944) experimenta, de asemenea, cu
un program pedagogic similar. El øi-a definit acfliunile drept texte-acfliune øi poeme-
acfliune, ca parte a unei misiuni pedagogice neconvenflionale intitulate Parallel-
Course Study-Track (1968–). Ceremonia de inifliere din 1971 de la Balatonboglár
(happening-ul A–B) fusese primul pas în acest program, în care participanflii au tre-
cut prin diverse experienfle senzoriale didactice øi abstracte.

Individul øi comunitatea în exercifliile de creativitate 
øi reformele pedagogice 
Discursul øtiinflific, psihologic, pedagogic øi cultural din jurul creativitæflii a luat un nou
avînt în întreaga lume în anii 1950. Într-o ordine mondialæ radical nouæ, anunflatæ
ca rezultat al cercetærilor spafliale øi al dezvoltærii tehnologice, cheia supraviefluirii urma
sæ fie nu educaflia sau inteligenfla, ci cultivarea la scara întregii societæfli a unei creati -
vitæfli care sæ fie în stare sæ ræspundæ unor situaflii neaøteptate. În 1975, Miklós Erdély
øi Dóra Maurer au preluat cursul de desen øi sculpturæ de la centrul cultural al fabri-
cii Ganz-Mávag, prevæzut iniflial pentru educarea muncitorilor. Ei au introdus princi -
pii pedagogice noi, democratice, în concordanflæ cu concluziile psihologiei moderne
øi cu miøcærile Fluxus øi happening. Potrivit conceptului øi curriculei inventate de
Maurer, pentru a echilibra tensiunile interne øi diferenflele dintre aptitudinile elevi-
lor pentru artele tradiflionale, orele de desen au fost suplimentate cu prezentæri inter-
disciplinare, exerciflii de dinamicæ øi miøcare a grupului, experimente foto øi filmice.
În studiul sæu din 1976 intitulat „Exerciflii de creativitate, exerciflii de dezvoltare a imagi-
nafliei“, Erdély a definit creativitatea ca o stare plinæ de speranflæ øi euforie, subliniin -
du-i diferenflele în raport cu productivitatea. Deøi e de acord cæ educaflia artisticæ
este cel mai puternic instrument pentru dezvoltarea creativitæflii, el mai accentueazæ
øi cæ starea creativæ a minflii poate fi folositoare în toate domeniile vieflii, inclusiv în
sfera privatæ øi în cea publicæ. 
Pe lîngæ stimularea creativitæflii, o atenflie specialæ a fost acordatæ cooperærii øi mun-
cii în echipæ, prin care Miklós Erdély a încercat sæ neutralizeze metodele autoritare
ale pedagogiei convenflionale. În 1977, comitetul de conducere al fabricii Ganz-Mávag
a reziliat contractul lui Erdély, dar el a continuat sæ lucreze cu grupul sæu, care la vre-
mea aceea ajunsese sæ formeze o veritabilæ comunitate. În acelaøi an, grupul a adop-
tat numele de FAFEJ (joc de cuvinte care este un acronim în maghiaræ al exercifliilor
de dezvoltare a imaginafliei, dar literal înseamnæ „cap de lemn“, însemnînd „încæpæflî -
nat“ sau „prost“), iar în 1978 a trecut la acela de Grupul InDiGo (gîndire interdiscipli -
naræ). În timp ce lucra la FAFEJ, Erdély s-a ocupat mai ales de exerciflii epistemologice
øi filosofice, dar InDiGo a fost înfiinflat în primul rînd pentru a aræta rezultatele cola-
borærilor interdisciplinare creative. Pe lîngæ prezentarea unor teme øi mijloace artis-
tice convenflionale øi reflecflia criticæ asupra lor, ocazional grupul se ocupa øi de concepte
abstracte cum ar fi credinfla, sacrul sau conceptul de sens/semanticæ.
În analiza pe care o face atelierelor FAFEJ, Ildikó Enyedi descrie stilul de conduce-
re al conducætorului de atelier ca fiind în mod provocator pasiv øi sîcîitor de capri-

Horizontal–Vertical Drawing with Poles at the opening of the exhibition “Creativity
Exercises”, 1976, photo: Tamás Papp, courtesy of Dóra Maurer and the Miklós
Erdély Heirs
[The members of the two groups have identical poles with a drawing device
attached to their ends. They stand in a corner. Group A is trying to draw vertical
lines on the two walls of the corner from one side, while group B is trying to draw
horizontal lines from the other side on the adjacent wall. The movements of the
two groups’ poles intersect each other, of course, so solving the task requires
working out some collaboration.]

Oskar Hansen presenting Open Form at AICA congress in Wrocław, 1975,
photo: S. Stępniewski, courtesy of Igor Hansen

Students in Oskar Hansen’s studio with apparatuses for the “Rhythm” Exercise,
no date, courtesy of the Museum of the Warsaw Academy of Fine Arts



de practicæ artisticæ, aøa cum aratæ antologia Teaching and Learning as Performing Arts
(1970). Luîndu-øi ca punct de plecare protestele studenfleøti din 1968, Filliou susflinea
cæ „unele dintre problemele inerente predatului øi învæflatului pot fi rezolvate – sau
mæcar uøurate – prin aplicarea unor tehnici de participare dezvoltate de artiøti în dome-
nii precum: happenings, events, action poetry, environments, poezie vizualæ, filme, acfliuni
stradale, muzicæ noninstrumentalæ, jocuri, corespondenfle etc.“ E un manual care
confline reflecfliile despre artæ øi educaflie ale lui Filliou øi ale altora (printre care John
Cage, George Brecht, Allan Kaprow øi Joseph Beuys), dar lasæ loc øi cititorului sæ devinæ
autor øi cocreator. Tot în aceastæ linie, Filliou a dezvoltat Poipoidrom, un spafliu gol pen-
tru creaflie øi imaginaflie, a cærui primæ punere în practicæ a avut loc la Budapesta în
1976, inspirînd pînæ în zilele noastre generaflii întregi de artiøti maghiari. În interviul
din 1976 pe care i l-a luat lui Robert Filliou, László Beke vedea deja ideea participærii
ca o aøteptare sau ca o tendinflæ, în timp ce în 1963, la momentul cînd se næøtea Poi-
poidrom, aceasta trecea încæ drept o noutate.
Bazîndu-se pe teza lui Joseph Jacotot, un filosof din secolul al XIX-lea al pedago-
giei care susflinea cæ tofli avem acelaøi nivel de capacitate intelectualæ øi cæ sîntem
în stare sæ predæm ceea ce nu øtim, în importanta sa carte din 1987, Învæflætorul igno-
rant, filosoful francez Jacques Rancière (n. 1940) riscæ o afirmaflie despre puterea
emancipatoare a ignoranflei øi a punctului de vedere al nespecialiøtilor. În cartea sa
din 2008, Spectatorul emancipat, tradusæ în maghiaræ de artistul Miklós Erhardt, el
îøi extinde pedagogia emancipatoare la arta contemporanæ øi aduce în actualitate
conceptul de educaflie esteticæ elaborat de Friedrich Schiller, chemînd la o regîn-
dire situaflionistæ a graniflelor dintre esteticæ øi politicæ. 
Numeroøi artiøti contemporani, printre care Artur Z· mijewski øi Paweł Althamer –
care fuseseræ øi ei în expoziflie, fiind absolvenfli ai Academiei de Artæ din Varøovia
ce au frecventat atelierul lui Grzegorz Kowalski, atelier renumit pentru urmærirea
activæ a teoriei øi practicii formei deschise a lui Hansen –, lucreazæ cu procese des-
chise de învæflare prin cooperare, reprezentînd experienflele unor grupuri sociale
marginalizate øi emancipînd cunoaøterea nespecialistæ. Inside Out (1997–1998) de
Miklós Erhardt øi Dominic Hislop exploreazæ dinamica problematicæ dintre autono -
mia artei øi conøtiinfla socialæ. Pe parcursul proiectului (influenflat de noul gen de artæ
publicæ al anilor 1990), Erhardt øi Hislop au rugat oameni færæ adæpost sæ producæ
fotografii documentare despre viafla lor cu ajutorul unor aparate de fotografiat de
unicæ folosinflæ (în schimbul unei sume care li se plætea). Artiøtii oferiseræ un format
gol, dar emancipator, care sæ fie umplut cu semnificaflie de participanfli. Mai tîrziu,
aceste fotografii au fost inserate în contextul artei contemporane, expuse în gale-
rii sub numele artiøtilor færæ adæpost, împreunæ cu comentariile celor care le-au
fæcut.
Versiunea din 2015 a Poipoidrom e realizatæ la biroul deschis al tranzit.hu de colec-
tivul format din doi foøti artiøti (Tamás Kaszás øi Anikó Loránt), care interpreteazæ
structura imaginatæ de Filliou ca forma unui multiplu sau a unei partituri Fluxus. Obiec-
tele øi construcfliile lor prezintæ „øtiinfla popularæ“ ca o strategie de supraviefluire øi
ca o formæ diferitæ de obflinere a cunoaøterii. Lucrarea lor Amphibian (Notice Board
/Yurt) (2011) poate fi væzutæ ca un model didactic sau ca o refletæ pentru formatul
amfibiu – artistic øi practic – al acestui format gol. Afiøierul, un instrument bidimen-
sional pentru artæ øi propagandæ, transformat într-o iurtæ, devine materia primæ a
supraviefluirii øi un spafliu al creativitæflii øi al imaginafliei care vine din experienfla coti-
dianæ. El evocæ, de asemenea, arhitectura mobilæ a lui Yona Friedman øi modelul
spaflio-temporal pentru creaflie permanentæ al lui Filliou.

French philosopher Jacques Rancière (1940) stakes a claim for the
liberating power of ignorance and non-expert point of view in his
seminal book from 1987, The Ignorant Schoolmaster. In Rancière’s
2008 book The Emancipated Spectator, translated to Hungarian 
by artist Miklós Erhardt, he extends this emancipatory pedagogy to
contemporary art, and actualizes Friedrich Schiller’s concept of aes-
thetic education, and calls for a situationist rethinking of the bound-
ary between aesthetics and politics. 
Numerous contemporary artists, among them Artur Żmijewski and
Paweł Althamer, also featured in the exhibition, who are graduates
of the Academy of Fine Arts in Warsaw’s studio of Grzegorz Kowalski
– workshop renowned for actively following Hansen’s Open Form
theory and practice –, work with cooperative open learning process-
es representing the experiences of marginalized social groups and
emancipating non-expert knowledge. Inside Out (1997–1998) by
Miklós Erhardt and Dominic Hislop explores the problematic dynam-
ics between art’s autonomy and social consciousness. During the
project (influenced by 1990s new genre public art), Erhardt and 
Hislop asked homeless people to document their own lives with dis-
posable cameras (in exchange for a fee). They offered a vacant, yet
emancipatory format, to be filled with meaning by the participants.
Later on, these photos were inserted into the context of contempo -
rary art, exhibited in galleries under the name of the homeless artists,
together with the commentaries of the makers. 
The 2015 version of the Poipoidrom is realized at tranzit.hu’s open
office by the ex-artists’ collective (Tamás Kaszás and Anikó Loránt)
who interprets Filliou’s structure, as a form of a multiple or a Fluxus
score. The ex-artists’ collective’s objects and constructions present
“folk science” as an alternative survival strategy and form of obtain-
ing knowledge. Their Amphibian (Notice Board/Yurt) (2011) can be
seen as the didactic model or recipe for the amphibian – artistic 
and practical – nature of this empty format. The notice-board, 
a two-dimensional tool of art and propaganda, transformed to a yurt
becomes the raw material for survival, and the space of creativity
and imagination that stems from everyday experience. It also evokes
Yona Friedman’s mobile architecture and Filliou’s space-time model
for permanent creation.

din perioada Ræzboiului Rece, furnizînd øi o criticæ a educafliei instituflionale confor-
miste care stranguleazæ creativitatea. Dupæ revoltele studenfleøti din 1968, sistemul
educativ al Occidentului se confrunta cu o crizæ serioasæ. Unul dintre apærætorii cei
mai strælucifli ai reînnoirii radicale fusese Ivan Illich (1926–2002), a cærui viziune asu-
pra unei societæfli deøcolarizate fusese publicatæ øi dezbætutæ în numærul din 1975
al periodicului maghiar Valóság øi într-o colecflie de eseuri intitulatæ Propuneri radi-
cale în raport cu educaflia burghezæ (1980). 
László Beke, în „Scrisoare cætre partipanflii la acfliunile de pregætire øi punere în prac-
ticæ a miøcærilor“ (1976), trece în revistæ cele mai importante rezultate ale discursu -
lui interdisciplinar despre creativitate øi reformæ în educaflie (Bauhaus, Arthur Koestler,
Robert Filliou, Allan Kaprow, Joseph Beuys, Ivan Illich) øi menflioneazæ, de aseme-
nea, Cursul paralel al lui Szentjóby, care genereazæ evenimente neaøteptate în care
„instructorul cursului – dacæ existæ vreunul – poate învæfla de la participanfli la fel de
mult cît învaflæ ei de la el/ea“. La începutul anilor 1990, Tamás Szentjóby a relan-
sat cursul sæu paralel ca o criticæ internæ a Departamentului Intermedia al Academiei
Maghiare de Artæ, care se leagæ puternic de moøtenirea exercifliilor de creativitate
ale Grupului InDiGo. 

Cutie goalæ, formæ goalæ – învæflarea prin participare
Potrivit memoriului din 1983 al lui Erdély, acfliunea din 1956 care a ajuns sæ fie cunos-
cutæ sub numele de Bani nepæzifli øi în care Asociaflia Scriitorilor Maghiari a colecflio-
nat bani pentru familiile victimelor revolufliei în cutii deschise plasate în oraø, fusese
manifestarea unei gîndiri artistice øi a unei speranfle emancipatoare ce depæøea rea-
litatea cotidianæ. O cutie goalæ în care fiecare poate sæ-øi depunæ benevol øi indivi-
dual valorile, gîndurile, contribuflia, fæcîndu-le astfel comune, a devenit dispozitivul
demonstrativ al tezei cæ „fiecare e artist“, exprimate în multiplul Intuition realizat de
Joseph Beuys în 1968.
În a doua jumætate a anilor 1960, urmînd opera lui John Cage, Joseph Beuys øi a
artiøtilor Fluxus, Filliou interpretase nu doar predatul, ci øi învæflatul ca atare ca o formæ

to democratic and socialist pedagogical principles, but adapted to
the needs of societies organized according to fundamentally differ -
ent ideologies. Judith Vas documented another preschooler experi-
ment of Mérei in her 1969 film Módszerek (Methods). This experiment
investigated the influence of leadership styles described by the psy-
chologist Kurt Lewin (authoritarian, democratic, laissez-faire) on group
dynamics and learning. 
Erika Landau’s The Psychology of Creativity, which summarized the
most recent findings on creativity from American and Western Euro-
pean literature, was first published in Hungarian in 1974, and became
a compulsory reading material for Creativity Exercises. Mérei wrote
the foreword to the Psychology of Creativity, in which he placed the
research on creativity within the context of the pedagogical debates
of the Cold War period, also providing a critique of conformist insti-
tutional education that is stifling creativity. After the 1968 student
rebellions, the educational system of the West was facing a serious
crisis. One of the most preeminent advocators of radical renewal was
Ivan Illich (1926–2002), whose vision of the de-schooled society was
published and debated in the 1975 issue of the Hungarian periodical
Valóság, and in a collection of essays titled A polgári nevelés radiká lis
alternatívái (The radical alternatives to bourgeois educa tion), 1980. 
László Beke, in his “Letter to the Participants of the Motion Planning
and Execution Actions” (1976) reviews the most important results of
the interdisciplinary discourse on creativity and the educational reform
(Bauhaus, Arthur Koestler, Robert Filliou, Allan Kaprow, Joseph Beuys,
Ivan Illich) and also refers to Szentjóby’s Parallel-Course that gener-
ates unexpected events in which “the course leader – if there is one
– can learn as much from participants as they can from him/her”.
In the early 1990s Tamás Szentjóby relaunched his Parallel Course
as an inner criticism at the Intermedia Department of the Hungarian
Art Academy, which strongly connects to the legacy of Creativity
Exercises and the InDiGo Group. 

Empty Box, Empty Form – Participatory Learning 
According to Erdély’s 1983 memoir, the 1956 action that became
known as Unguarded Money, in which the Hungarian Writers’ Asso-
ciation collected money for the families of the revolution’s victims in
open boxes placed around the city, was the manifestation of artistic
thinking and the emancipatory hope that transcends everyday reali-
ty. An empty box in which everyone can individually and voluntarily
place their values, thoughts, and participation, thereby making them
common, became the demonstrative device of the thesis that “every-
body is an artist” by Joseph Beuys’ 1968 multiple, Intuition. 
In the second half of the 1960s, following on the work of John Cage,
Joseph Beuys and the Fluxus artists, Filliou interpreted not only
teaching, but also learning itself as a form of art praxis, as exempli-
fied by his book Teaching and Learning as Performing Arts (1970).
Taking the 1968 student protests as a starting point, Filliou claimed
that “some of the problems inherent to teaching and learning can be
solved – or let’s say eased – through an application of the participa-
tion techniques developed by artists in such fields as: happenings,
events, action poetry, environments, visual poetry, films, street per-
formances, non-instrumental music, games, correspondences, etc.“
It is a workbook that contains the reflections of Filliou and others
(John Cage, George Brecht, Allan Kaprow and Joseph Beuys, amongst
others) on art and education, but also leaves space for the reader to
become an author and co-creator. It was also in this vein that he
developed Poipoidrom, an empty space for creation and imagina -
tion, whose first spatial realization took place in Budapest in 1976,
inspiring generations of Hungarian artists until today. In his 1976
interview with Filliou László Beke saw the idea of participation already
as an expectation or a trend, whereas in 1963 at the time the idea of
the Poipoidrom was born, it was still a novelty. 
Building on the thesis of 19th-century philosopher of pedagogy
Joseph Jacotot, stating that we all possess the same level of intellec-
tual ability, and we are able to teach what we ourselves do not know,
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Tamás Szentjóby
Parallel Course/Study Track, happening – initiation ceremony “A–B”, 1971, photo: Chapel Studio, Balatonboglár,
photo: György Galántai, courtesy the artist and the Artpool Art Research Center

Still from the film “Methods”, 1969, director: Judit Vas, camera: Judit Herskó, expert:
Ferenc Mérei, courtesy: the Hungarian National Digital Archive and Film Institute
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O dozæ de arsenic

În fiecare exemplar al acestui numær va fi inseratæ o „dozæ de arsenic“, o capsulæ gelatinoasæ transparentæ, în care se gæseøte „arsenic“. Cuvîn-
tul „arsenic“, nu substanfla per se. Diluînd capsula douæ minute în apæ caldæ, înveliøul gelatinos se va topi, eliberînd „otrava“ decupatæ din tr-un
burete subflire. Nu înghiflifli!
Prin acest tertip, puterea cuvîntului creøte, în detrimentul otrævii, ale cærei calitæfli fatale sînt diminuate considerabil.
Capsula este însoflitæ de o micæ legendæ a unui animal fictiv care, paradoxal, îøi datoreazæ performanflele øi chiar existenfla tocmai acestei sub-
stanfle otrævitoare pentru restul lumii. (Ciprian Mureøan)

Cristina David & Ana-Maria Machedon: Arseníc

A DOZE OF ARSENIC

In each copy of this issue, there will be inserted a “dose of arsenic”, a transparent gelatine capsule containing “arsenic”. The word “arsenic”, not the substance 
as such. By dissolving the capsule in warm water for 2 minutes, the gelatine cover will melt releasing the “poison” cut out of a thin sponge. Do not swallow!
Through this trick, the power of the word grows to the detriment of the poison, whose features are considerably diminished.
The capsule is accompanied by a brief explanation about a fictitious animal, which, paradoxically, owes its abilities and even its existence to this highly poisonous
substance. (Ciprian Mureøan)

CRISTINA DAVID and ANA-MARIA MACHEDON met each other at the Palace of Children, at the biology workshop, in IVth grade, at the end of the 1980s. Ana-Maria was 
the first to dissect a frog, and Cristina was the first to feel sick (later she even vomited at the sight of organs). The paths of the two friends separated when Ana-Maria left 
to Switzerland to study at the Academy of Architecture in Mendrisio, and Cristina left to Norway at the Art Academy in Bergen. After returning to Bucharest they re-started
their strong connection, materialized professionally in various collaborations, all of which find a starting point in natural sciences. They plan to initiate a new biology
workshop for pupils. The reason is simple: children today do very few dissections.

Arseníc, arseníci, s.m. (Peromyscus himalayanus) Rozætor de talie micæ, cu urechi rotunjite, coadæ lungæ øi blanæ cafenie, ce face parte
din familia Muridaelor. Cunoscut øi sub numele popular de øoarece de altitudine, arsenícul este mamiferul cu cel mai înalt habitat natu -
ral din lume. 
În 1802, cercetætorii britanici încep în India The Great Trigonometrical Survey, proiect de mæsurare a celor mai înalte vîrfuri din lume.
Descoperirea arsenícului coincide cu anul în care Everestul a fost mæsurat øi declarat cel mai înalt vîrf din lume, respectiv 1856, an în
care au fost deschise graniflele Nepalului pentru britanici. Abia aproape 100 de ani mai tîrziu, în timpul expedifliei lui Edmund Hillary pe
Everest, arsenícul a fost confirmat ca fiind mamiferul care træieøte la cea mai mare altitudine. Arsenícul a fost întîlnit chiar øi în Zona morflii,
definitæ de medicul elveflian Edouard Wyss-Dunant, participant la expediflie, ca fiind zona de peste 7.800 m, unde aclimatizarea nu mai
este posibilæ, iar decesul survine inevitabil dupæ intervale relativ scurte de timp, de ordinul zilelor, petrecute la altitudine.
Cîteva studii s-au realizat ulterior asupra organismului arsenícului, capacitatea sa de a træi în zone cu deficit de oxigen fiind o calitate unicæ
în clasa mamiferelor. În analiza sîngelui arsenícului s-au evidenfliat concentraflii de arsenic semnificative, mult peste cantitæflile biologic letale.
O explicaflie este faptul cæ solul himalayan este bogat în minerale ce conflin arsenic. S-a descoperit în acelaøi timp cæ tractul digestiv al
arsenícului este colonizat de cîteva specii de bacterii, Ectothiorhodospira shaposhnikovii, capabile sæ neutralizeze øi sæ foloseasca arsenicul
ca metabolizant pentru obflinerea oxigenului. Arsenícul construieøte sub zæpadæ mici vizuini etanøe, care se umplu cu oxigen în urma
procesului de eliminare a acestuia prin tractul digestiv. Astfel, mediul creat de arseníc în vizuinæ oferæ condiflii favorabile vieflii øi permite
prezenfla îndelungatæ a micilor mamifere la altitudine. Principiul acestor pungi de oxigen etanøe a fost preluat în medicinæ, prin inventarea
camerelor hiperbarice, folosite pentru tratarea unor afecfliuni neurologice sau decompresie. Mecanismul complet de producere a oxi-
genului prin digestie nu este încæ pe deplin cunoscut, dar este în curs de cercetare pentru posibilitatea colonizærii mediilor extrateres -
tre, cum ar fi misiunea spaflialæ Mars One.

Arseníc, n. (Peromyscus himalayanus) – small rodent with rounded ears, long tail and brown fur, from the family of Muridae. Popularly also known as height
mouse, the arseníc lives at the highest altitude in the world.
In 1802, British researchers have started in India The Great Trigonometrical Survey – a project for measuring the highest peaks in the world. The discovery
of the arseníc coincides with the year when the Everest was measured and declared the highest peak in the world, that is, 1856, the year when Nepal’s bor-
ders were open for the British. It was only a 100 years later, during Edmund Hillary’s expedition on the Everest, that the arseníc had been confirmed as the
mammal that lives at the highest altitude. The arseníc has been seen even in the Death zone, defined by Swiss physician Edouard Wyss-Dunant, who partici-
pated in the expedition, as the area above 7,800 m, where acclimatization is impossible, and death occurs inevitably in relative short time spans (days!)
spent at that altitude. 
Several studies were dedicated to the organism of the arseníc, its capability of living in areas with oxygen deficit being a unique feature in the class of
mam mals. In the blood analysis of the arseníc, there have been found significant concentrations of arsenic, high above biologically lethal levels. One expla-
nation is that the Himalayan soil is rich in minerals containing arsenic. Simultaneously, it was discovered that the digestive tract of the arseníc is colonized
by several specials of bacteria, Ectothiorhodospira shaposhnikovii, capable of neutralizing and using arsenic as a metabolic agent for obtaining oxygen. 
The arseníc builds itself small hermetic burrows, which are filled with oxygen due to the process of oxygen eliminations through the digestive tract. 
Thus, the environment created by the arseníc in its burrow offers conditions favourable to life and permits the prolonged presence of these small mammals
at high-altitude. The principle of these hermetic oxygen pockets had a medical application in the invention of hyperbaric chambers, used in the treatment
of certain neurological ailments and decompression. The mechanism of producing oxygen via digestion is still not fully known, but it is researched for the
possibility of colonizing extraterrestrial environments, such as the Mars One space mission. 



Istorii furate, istorii rescrise: 
muzeul øi modernitatea. Un argument
Ovidiu fiichindeleanu

Precum universitæflile, muzeele sînt instituflii fundamentale ale modernitæflii.
Muzeele constituie o parte a prezentului nostru cultural, instituflionalizînd
memoria culturalæ colectivæ. În mod paradoxal, se poate susfline cæ, pînæ
de curînd, participarea majoritæflii muzeelor la dezbaterile culturale con-
temporane a fost secundaræ, ele fiind mai apropiate de acea lume a „acfliu-
nii“: administraflia, aparatele statului øi/sau elitele puterii economice øi
politice. Existæ o bogatæ literaturæ academicæ în direcflia unor teorii criti-
ce ale muzeului øi muzeologiei (venind mai ales din direcflia studiilor cultu -
rale, antropologiei øi studiilor regionale1), însæ abia în 2013 a apærut revista
interdisciplinaræ Museum Worlds: Advances in Research, care începea cu
un „manifest pentru muzeologia criticæ“ al lui Anthony Shelton, în care
acesta pleda tocmai pentru separarea muzeologiei critice de nivelul pur
operaflional care dominase muzeologia.2 În contextul acestei rechestio -
næri critice a rolurilor muzeului, a început sæ se profileze o direcflie de in -
vestigaflie ce urmæreøte modurile în care muzeele occidentale îøi schimbæ
(sau nu) politicile faflæ de colecfliile øi depozitele adunate în era colonialis -
mului, dar øi în prezent, prin incursiunile colecflionarilor europeni în cul-
turi nonoccidentale. Astfel, în 2014, Paul B. Preciado organiza la MACBA
(Barcelona) o conferinflæ pe tema „Decolonizarea muzeului“.3 De ase-
menea, în 2015, tema øcolii de varæ de gîndire de colonialæ de la Middel -
burg, organizatæ de Rolando Vasquez øi Walter Mignolo, a fost „Memorii
furate: muzee, sclavie øi (de)colonialitate“.4

Realitatea de la care porneøte acest imbold e urmætoarea: pînæ în pre-
zent, cele mai importante muzee naflionale øi muzee etnografice occi-
dentale au depozitat øi expus amintirile furate ale popoarelor colonizate,
în timp ce muzeele de artæ øi istoria artei au achiziflionat øi expus culmi-
le interne ale civilizafliei occidentale.5 TropenMuseum din Amsterdam,
Muzeul Culturilor Mondiale din Göteborg, Muzeul Etnografic din Stock -
holm, Muzeul Etnologic din Berlin, Muzeul Culturilor din Frankfurt, Mu -
zeul Cul turilor din Basel, Muzeul Regal din Bruxelles, Muzeul Quai Branly
din Paris øi multe astfel de instituflii presærate în toatæ lumea occidentalæ
pot fi considerate instituflii ale furtului istoriei, în timp ce giganfli ca Me -
tropolitan Museum din New York, British Museum øi Muzeul Louvre
combinæ atît memorii furate, cît øi memorie culturalæ. Toate aceste mu -
zee, dedicate publicului larg, au fost înfiinflate prin colaborarea dintre prac-
ticile de colecflionare ale claselor bogate øi anumite politici publice ale
imperiilor, statelor colonialiste øi ale altor jucætori care au profitat de de -
valorizærile øi raporturile de putere ale colonialitæflii. 
Muzeele au fost concepute iniflial cu douæ funcflii publice principale: pe
de o parte, erau instrumente menite „culturalizærii“ øi civilizærii popu-

lafliei locale; pe de altæ parte, se ocupau activ cu sistematizarea, clasifi-
carea, achiziflia øi depozitarea acumulærilor culturale. Desigur, nu toate
clasele øi catego riile sociale „acumulau“ cultura. Prin intermediul muzee-
lor, ca instituflii publice, imaginarul colonial al puterilor capitaliste øi im peria-
le a fost disemi nat în rîndul tuturor straturilor populafliei locale. În secolul
XX, cele mai mari muzee occidentale au fost reconcepute pentru au -
dienfla comercia læ a turiøtilor internaflionali, împærtæøind la scaræ globalæ
experienfla comorilor acumulate øi diseminînd, în acelaøi timp, ierarhii-
le cunoaøterii øi gîndirea unicæ occidentalæ cu privire la istoria umanitæflii
întregi. Cele douæ funcflii inifliale continuæ sæ informeze douæ orien tæri domi-
nante ale ideii contemporane de muzeu, doar aparent contradictorii, care
coexistæ în acelaøi context al capitalului øi modernitæflii. E vorba de ideea
de muzeu în sensul casei sacre unde sînt depozitate capodoperele øi „mari-
le va lori“ ale trecutului istoric øi ideea de muzeu ca loc ce oferæ expe-
rienfla prezentului culminant al umanitæflii („the new, the now, the next“).6

Dacæ muzeele occidentale au funcflionat multæ vreme ca dovezi materia -
le ale supremafliei culturale a civilizafliei occidentale øi instanfle supreme
care numesc vîrfurile culturale, astæzi aceastæ „supremaflie“ e pusæ sub
semnul întrebærii, însæ din direcflii foarte diferite. În ultimele decenii a în -
ceput un proces de reflecflie autocriticæ øi reformare a muzeelor ca pre-
zenfle vizibile ale moøtenirii coloniale, în mare parte ca urmare a ascensiunii
vocilor nonoccidentale din Sudul Global øi a revendicærilor cetæflenilor
locali cu descendenflæ nonoccidentalæ. Abia în 1999 a fost prezentatæ
pentru prima oaræ în Olanda o expoziflie despre traficul de sclavi olan-
dez øi munca în sclavie în Caraibe, la TropenMuseum. Crearea în
aceastæ pe rioadæ recentæ a Muzeului Internaflional al Sclaviei din Liver-
pool, a Mu zeului Imperial din Bristol, a Muzeului Imigrafliei din Paris, a
Muzeului Naflional al Amerindienilor în Washington, reformarea Muzeu-
lui Culturilor Lumii din Frankfurt, a Muzeului Americii din Madrid øi a altor
instituflii au contribuit la re-„descoperirea“ rolului fundamental al coloniali -
tæflii øi traficului de sclavi în constituirea flærilor „avansate“ ale modernitæflii.
Reformele recente ale institufliilor vechi øi deschiderea unor instituflii noi
au pus în evidenflæ amploarea socialæ a practicilor de acumulare a „alte-
ritæflii“ øi proiectarea nonoccidentalului într-o sferæ neutralizatæ a „cul-
turii“. În acelaøi timp, se evidenfliazæ amploarea politicilor cunoaøterii
destinate cenzurærii, reducerii la tæcere sau clasificærii devalorizante, poli-
tici care øi-au gæsit adesea în muzeu o instituflie acomodantæ. Cum se
raporteazæ însæ curatorii, directorii de muzee øi publicul însuøi la consta -
tarea cæ muzeele etnografice øi multe muzee naflionale au devenit in -
stituflia prin excelenflæ a acumulærii coloniale a memoriilor furate din zonele
supuse colonizærii sau dependenflei occidentale? Prin schimbæri doar la
nivelul tematicii – prin reorganizarea autoprezentærii muzeului øi a
tematicii expozifliilor – sau øi la nivelul cadrului instituflional însuøi? Cum
sînt influenflate ordinea proprietaræ øi politicile de colectare, relaflia mu -
zeului cu istoria localæ øi internaflionalæ?
Desigur, un ræspuns posibil, care evitæ angajamentul critic, e cel evaziv,
sugerat între altele de politicile de austeritate neoliberale: tæierea, vîn-
zarea sau în cel mai bun caz retrocedarea acumulærilor inconfortabile.
„Nu (mai) e problema noastræ.“ Austeritatea dedicatæ politicilor sociale
e acompaniatæ însæ de o extindere øi proliferare nemaivæzutæ a practi-
cilor muzeale.7 Direcflia dominantæ devine atunci cea a reataøærii, prin pro-
movarea culmilor interne ale modernitæflii. Astfel, în ultimii ani, Louvre
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OVIDIU fiICHINDELEANU (n. 1976). Doctor în filosofie (2008), cu o tezæ despre mediile
mo derne ale sunetului øi arheologia cunoaøterii la 1900, în pre gætire pentru publicare în limba
englezæ. Studii de filosofie la Cluj (Univer si tatea „Babeø-Bolyai“), Strasbourg (Universitatea
Marc Bloch) øi Binghamton (Universitatea de Stat New York), cu specializare în filosofiile ger -
manæ øi fran cezæ ale ultimelor douæ secole. În prezent, pregæteøte volumul Colonizarea post -
comunistæ. O istorie criticæ a culturii de tranziflie.
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Muzeele în orizontul colonial al
modernitæflii. În jurul lucrærii lui 
Fred Wilson, Mining the Museum (1992)
Walter Mignolo

Prelegere susflinutæ la plenara Conferinflei anuale a Asociafliei Internafliona -
le a Muzeelor de Artæ Modernæ (CIMAM), Sa~o Paulo, Brazilia, 2004. 

Muzeele din lumea modern-colonialæ (prin care înfleleg modul de via -
flæ, principiile economice, structurile politice øi modelele de subiectivitæfli
a cæror origine poate fi plasatæ în secolul al XVI-lea, odatæ cu apariflia circui -
telor comerciale transatlantice) au jucat øi încæ mai joacæ un rol speci-
fic în colonizarea cunoaøterii øi a fiinflelor. Întrebærile pe care le pun sînt
urmætoarele: 1) cum poate fi decolonizat muzeul øi 2) cum poate reo-
rienta opfliunea decolonialæ lucrul fæcut de muzee – cel care constæ în
re producerea retoricii modernitæflii øi a logicii colonialitæflii. Cum se poa -
te aprinde spiritul unei dezobedienfle epistemice øi estetice în stare sæ
desfacæ ceea ce au fæcut muzeele în istoria modern-imperialæ? Cum se
poate învæfla dezvæflarea, pentru a înfæptui decolonizarea fiinflei øi a cu -
noaøterii?

Dezobedienflæ epistemicæ øi esteticæ: 
despre modernitate/colonialitate øi opfliunea decolonialæ
În ce priveøte colonizarea cunoaøterii, sæ ne amintim cæ în acelaøi timp
în care Europa a acumulat bani prin extragerea aurului øi argintului în
secolul al XVI-lea, prin exploatarea plantafliilor din Caraibe øi traficul masiv
de sclavi în secolul al XVII-lea, ea a acumulat øi sens. Muzeele øi universi -
tæflile au fost øi continuæ sæ fie douæ instituflii cruciale pentru acumularea
sensului øi reproducerea colonialitæflii cunoaøterii øi fiinflelor. Prin aceas-
ta din urmæ mæ refer la un anumit tip ideal de subiectivitate pe care o
pu tem observa azi, în manifestærile sale extreme, la televizor, în cam-
panii publicitare din New York Times sau din orice altæ revistæ sau ziar echi-
valente din lume. Dorinfla de posesiuni (maøini, ceasuri, haine de firmæ
etc.) genereazæ un orizont de aøteptæri: sæ fii subflire, cu talie, sæ slæbeøti,
sæ te gîndeøti la tine doar în termeni de succes; iar a avea succes înseam -
næ sæ-fli cumperi anumite maøini, ceasuri øi haine øi sæ corespunzi unei
anumite înfæfliøæri. Pe scurt, sæ fii aøa cum ai vrea sæ fii væzut într-o socie -
ta te condusæ de piaflæ. La asta se referæ colonialitatea fiinflei. Sclavia din
secolul al XVI-lea a fost o altæ modalitate de colonizare a fiinflelor, care
mai persistæ în forflæ øi azi, la scaræ globalæ.
Una dintre sarcinile necesare e angajamentul în proiecte decoloniale,
dezvæflarea principiilor care au legitimat muzeele øi universitæflile, iar asta

pentru a formula un nou orizont al înflelegerii øi al vieflii omeneøti, din-
colo de credinfla sacræ cæ acumularea e secretul unei viefli decente. Ce
urmeazæ dupæ ce dezvæluim analitic rolurile colonizatoare ale muzeu-
lui? Decolonizarea, desigur, iar decolonizarea muzeului trebuie sæ aibæ
loc atît la nivelul teoriei, cît øi în expoziflii øi acte de performance. Cum
pot contribui muzeele la decolonizarea cunoaøterii în contextul în care
mass-media e o forflæ colonizatoare (cu excepflia mediilor independen-
te), iar universitæflile devin tot mai corporatiste, pierzînd spafliile pentru
gîndirea criticæ øi decolonizatoare?
Voi schifla cîteva idei pornind de la instalaflia din 1992 a lui Fred Wilson,
Mining the Museum [Minînd muzeul], pe care o consider un caz exem-
plar de perspectivæ decolonizatoare. Voi susfline cauza expozifliei øi voi
încerca sæ continui acelaøi tip de muncæ în domeniul cercetærii øtiinflifi-
ce. Mining the Museum este, færæ îndoialæ, un exemplu de dezobedienflæ
epistemicæ øi esteticæ.
În prim-plan sînt complicitæflile øi paralelele între acumularea banilor øi
acumularea sensului în lumea modern-colonialæ. Muzeul, ca instituflie
oc cidentalæ, e un exemplu paradigmatic al acestei confluenfle. „Acumu-
larea banilor“ e o metaforæ pentru capitalism, iar „acumularea sensu-
lui“ e o metaforæ pentru cosmologia occidentalæ edificatæ de la Renaøtere
pe limbile greacæ øi latinæ øi pe categoriile de gîndire aferente lor.
Sæ reflinem trei expresii: colonialitatea puterii, colonialitatea cunoaøte-
rii øi colonialitatea fiinflei. Vom examina întîi cîteva cazuri particulare, apoi
ne vom întoarce la aceste trei expresii øi la teza mea principalæ.

Muzeele, acumularea de sens øi acumularea de bani
Sæ pornim de la definiflia cuvîntului „muzeu“:

Muzeu: 1615, „clædirea universitæflii din Alexandria“, din latinul mu -
seum, „bibliotecæ“, din greacæ mouseion: „loc de studiat, bibliotecæ
sau muzeu“, originar „scaun sau templu al Muzelor“. Cea mai tim -
purie referinflæ în englezæ la instituflii: bibliotecile („British Museum“);
sensul de „clædire pentru expunerea unor obiecte“ apare pentru
prima datæ în 1683 (Online Etymology Dictionary). În lumea occiden-
talæ, muzeul e strîns legat de universitate.1

Instituflia pe care o numim azi universitate a început sæ se formeze în
Bologna la sfîrøitul secolului al XI-lea, cînd maeøtrii gramaticii, retoricii øi
logicii au început sæ se dedice legitæflilor. Schimbærile radicale din seco-
lul al XVI-lea au afectat muzeele øi universitæflile ca instituflii ale învæflærii.
Dar despre ce schimbæri e vorba? Pe scurt, reorganizarea Europei Oc -
cidentale (din Italia øi Peninsula Ibericæ, trecînd prin Franfla øi Germania,
pînæ în Anglia øi Olanda). În aceste instituflii s-a inventat ideea de Europæ
ca civilizaflie occidentalæ. Muzeele øi universitæflile au intrat repede în sfera
capitalismului – aøa cum o øtim astæzi. Retorica modernitæflii (marøul trium -
fal al istoriei cætre un viitor mai bun al omenirii) a acordat muzeelor rolul
de a acumula sensul, la fel ca enciclopediile. Cu toate acestea, fiindcæ
mu zeele au apærut în timpul Renaøterii, ele au fost legate øi de ordinea
logicæ a colonialitæflii (necesitatea de a converti øi de a civiliza locuitorii
pla netei care se aflau încæ în afara istoriei, barbarii øi primitivii). Ca urma-
re, muzeele au urmærit douæ direcflii complementare în acumularea sen-
sului: un tip de muzeu a creat documentele pentru øi a consolidat
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øi Guggenheim s-au extins øi geografic, ræspunzînd chemærii capitalului
øi începînd megaproiectele muzeelor Louvre Abu Dhabi øi Guggenheim
Abu Dhabi. Dar, paralel, Qatarul a pornit o contraofensivæ cu înfi-
inflarea cele trei muzee din Doha: Muzeul Naflional al Qatarului, Muzeul
Arab de Artæ Modernæ øi Muzeul Artei Islamice, coordonate de øeica
Mayassa. Aceste proiecte de mare amploare vor avea o cædere în lume
cu efecte greu de anticipat, dar care afecteazæ cu siguranflæ triumfalis-
mul, practicile øi obiectul de lucru al muzeelor originare. Conceptele
în dræznefle sau reformarea în lumea nonoccidentalæ a unor instituflii pre-
cum Muzeul Artei Islamice din Doha, a Muzeului Civilizafliilor Asiatice
din Singapore ori a Muzeului Naflional din Papua Noua Guinee atestæ
ræspîndirea unor viziuni øi practici diferite de curatoriat muzeal. La rîn-
dul lor, toate aceste practici fac parte dintr-un proces mai larg, global,
de desprindere de eurocentrismul modernitæflii. Direcfliile diferite ale des-
prinderii sau reataøærii abia se contureazæ în prezent, iar muzeele, sub
presiunea colecfliilor lor, sînt instituflii direct implicate în acest proces.
Toate acestea constituie un nou context la care se raporteazæ deopotri -
væ lumile artei, culturii, capitalului øi administrafliei. Viziunile divergente, dis-
cursul øi practicile critice au început sæ se contureze în acest sens, dar reacfliile
sînt foarte diferite. În ciuda unor eforturi meritorii, la nivel ge neral, Franfla,
Belgia, Danemarca sau Suedia continuæ sæ se remarce mai degrabæ prin
negarea radicalæ a angajamentului critic faflæ de propria istorie colonialæ.
În periferii øi semiperiferii, multe muzee naflionale continuæ sæ fie adminis -
trate ca instituflii în care se depoziteazæ partea superioaræ a unei ierarhii
„culturale“, cu efectele negreøite ale lipsei de reflecflie asupra acumulæri-
lor din subsoluri øi depozite øi ale alienærii faflæ de cultura contemporanæ.
Desigur, trebuie sæ fie spus cæ lumea muzealæ nu e deloc o totalitate omo-
genæ: existæ o multitudine de muzee specializate care cultivæ o relaflie cri-
ticæ cu istoria, memoria culturalæ, actorii culturali con temporani øi propriile
co lecflii. În acest sens, în ceea ce priveøte arta contemporanæ, într-o car -
te recent publicatæ la Idea Design & Print, Claire Bishop prezintæ trei ast-
fel de exemple critice care depæøesc paradigma Museum of Mo dern Art –
Guggenheim Bilbao – Tate Museum: Van Abbemuseum din Eindho-
ven, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía din Madrid øi MSUM
Ljubljana.8

Grupajul „Muzeul: Memorii furate“ din IDEA exploreazæ cîteva contribuflii
semnificative din acest context internaflional în formare, articulate atît din
exterior, prin poziflii exprimate de teoreticieni (Mignolo, Tlostanova), cît
øi din interior, de conducætoarele unor muzee influente care adreseazæ
posibilitæflile transformærii (Deliss, Sandahl). Grupajul continuæ direcflia de
cercetare IDEA în direcflia unei alte critici instituflionale.

Note:

1. Iatæ cîteva referinfle mai recente: Elizabeth Edwards, Chris Gosden øi Ruth B. Phillips, Sen-
sible Objects: Colonialism, Museums and Material Culture (2006), Marieke Bloembergen, Colo-
nial Spectacles: The Netherlands and the Dutch East Indies at the World Exhibitions,
1880–1931 (2006), Griselda Pollock øi Joyce Zemans (ed.), Museums After Modernism:
Strategies of Engagement (2007), Jennifer A. González, Subject to Display: Reframing
Race in Contemporary Installation Art (2008), Susan Sleeper-Smith, Contesting Know -
ledge: Museums and Indigenous Perspectives (2009), John M. MacKenzie, Museums and
Empire: Natural History, Human Cultures and Colonial Identities (2009), Amy Lonetree,
Decolonizing Museums: Representing Native America in National and Tribal Museums
(2012), Mel Evans, Artwash: Big Oil and the Arts, Pluto Press, 2015.

2. Anthony Shelton, „Critical Museology: A Manifesto“, Museum Worlds: Advances in
Research, 1, 2013, p. 7–23 (17).

3. http://www.macba.cat/en/decolonising-museum.

4. http://www.utrechtsummerschool.nl/courses/culture/stolen-memories-museums-slave-
ry-and-de-coloniality.

5. Vezi Walter Mignolo, „Muzeele în orizontul colonial al modernitæflii“, în prezentul dosar.

6. Jerry Saltz, „New Museum: How the Whitney Might Just Solve the Impossible Problem
of Contemporary Art“, New York Magazine, 20 aprilie 2015.

7. Un studiu aræta cæ în ultimele douæ decenii, numærul de muzee din Statele Unite s-a dublat
faflæ de anii 1990, ajungînd la aprox. 35.000. Cf. Christopher Ingraham, „There are
more museums in the US than there are Starbucks and McDonald’s combined“, Washing -
ton Post, 13 iunie 2014.

8. Claire Bishop, Muzeologia radicalæ sau ce anume e „contemporan“ în muzeele de artæ con-
temporanæ, cu desene de Dan Perjovschi, trad. de Raluca Voinea, Cluj, Idea Design &
Print, 2015.

WALTER MIGNOLO e William H. Wannamaker Distinguished Professor øi director al Cen-
trului de Cercetæri Globale øi Umanioare la Duke University. A publicat Writing Without Words:
Alternative Literacies in Mesoamerica and the Andes, coeditat cu Elizabeth H. Boone (1994),
The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality, Colonization (1995), Local Histories/Glo-
bal Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges and Border Thinking (1999), The Idea of Latin Ame-
rican (2005). Cartea sa Desobediencia epistémica (2010) a apærut în traducere românæ la Idea
Design & Print (2015). 
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ierul: tæcerile, absenflele – ambele create de bærbaflii albi din dreapta –
øi discursurile care îi legitimau øi îi glorificau pe bærbafli cei drepfli din dreap -
ta, fæcînd invizibile „torsurile“ invizibile de pe piedestalurile din stînga. 
Cele mai multe articole pe care le-am citit (cu excepflia lui Jennifer A.
González) læudau pe bunæ dreptate expoziflia lui Fred Wilson øi lucræri-
le sale anterioare, însæ în entuziasmul lor treceau peste ceea ce, pentru
mine, constituie cel mai pætrunzætor øi mai puternic element: o decla-
raflie decolonialæ în inima muzeului, care e o instituflie imperial-colonialæ
(øi, desigur, naflionalæ).
Permitefli-mi sæ explic ce am în vedere aici øi sæ atenuez afirmaflia cæ mu -
zeele sînt o instituflie imperial-colonialæ prin observaflia cæ ele nu sînt doar
atît. Existæ, desigur, øi alte funcflii pe care le efectueazæ muzeele în
calita tea lor de case ale cunoaøterii. Viitorul e deschis.

Ce vrea Fred Wilson?
Fred Wilson a comis-o din nou în instalaflia sa pentru inaugurarea Mu -
zeului Culturii Mondiale din Göteborg, Suedia. Titlul expozifliei a fost Site
Unseen: Dwellings of the Demons [Loc nevæzut: case ale demonilor]. În
comunicatul de presæ care anunfla expoziflia, Jette Sandahl, primul di -
rec tor al muzeului, a recunoscut cæ, datoritæ formærii sale în psihologie,
îi ceruse lui Fred Wilson sæ scoatæ în evidenflæ ceea ce se aflæ sub
suprafa flæ. Ea adæuga: 

I-am cerut lui Fred Wilson sæ ne ajute în a scoate la vedere demo-
nii noøtri caracteristici, fiindcæ el øtie foarte bine sæ demonstreze intere -
sant øi subtil pilonul puterii coloniale, presupozifliile evoluflioniste,
rasismul øi sexismul, fundafliile deja stabilite care au fost uitate de-a
lungul anilor. Nu în ultimul rînd pentru muzeele însele.11

Demonii pe care i-a scos Wilson la vedere erau colecfliile de artefacte
indigene aduse din America de Sud la Muzeul Culturii Mondiale. Cu alte
cuvinte, ceea ce Wilson fæcuse cu istoria neagræ ascunsæ a Statelor Unite
întreprindea acum cu aproprierea ascunsæ a culturii indigene de cætre
colecflionari suedezi øi oameni de øtiinflæ suedezi. În 1931, Ruben Pérez
Kathula, un indigen Kuna, trebuise sæ cælætoreascæ pînæ în Suedia ca sæ
vadæ o colecflie cu obiecte ale poporului sæu.12

Aøadar, din nou, ce vrea Fred Wilson? Holland Cotter publicase un arti-
col în New York Times despre expoziflia lui Fred Wilson, Objects and Instal-
lations [Obiecte øi instalaflii], 1979–2000, la Muzeul Studio din Harlem.
Titlul articolului lui Cotter era foarte sugestiv: „A pompa aer în muzeu ca
sæ devinæ la fel de mare ca lumea de afaræ“.13 Dar la ce recurge Cotter
pentru a înflelege lucrarea lui Wilson øi a-i convinge pe cititorii sæi de
importanfla acesteia? La postmodernism. Øi, presimflind cæ audienfla ar
putea avea o reacflie negativæ, el începe cu o întîmpinare, continuînd
apoi cu o descriere a noilor idei postmoderne care se dovediseræ a fi
folositoare pentru a înflelege expozifliile lui Wilson – atît cea din Harlem,
cît øi Mining the Museum. Îmi cer scuze pentru citatele lungi din Cotter,
însæ e foarte important pentru înflelegerea contextului tezei mele øi a
orbirii bine-intenflionate a lui Cotter. Cotter scrie: 

Numeøte-o atitudine, fazæ sau modæ, dar postmodernismul a fæ cut
mæcar un lucru bun. A plouat tare pe petrecerea predominant albæ,

predominant masculinæ, doar pe bazæ de invitaflie care a fost arta
occidentalæ pentru multæ vreme... Pentru mine, postmodernis mul
a însemnat extinderea øi conectarea artei øi a lumii. Recoman dæri-
le mele albe, de clasæ mijlocie americanæ, nu mæ mai puneau în cen-
trul imaginii, ci undeva alæturi de mulfli alflii... A avut sens pentru artistul
Fred Wilson [...] care a jucat un rol semnificativ pentru definirea unei
perspective critice proaspete asupra artei øi institu fliilor sale.14

Dar este oare postmodernismul cadrul care explicæ ce face Wilson? Cînd
a fost modernismul sensibil faflæ de colonialitate øi rasism? Niciodatæ, din
cîte øtiu øi îmi imaginez, fiindcæ postmodernismul, dupæ cum indicæ nume-
le sæu, se restrînge la istoriile øi experienflele Europei Occidentale øi ale
Statelor Unite, la fundamentul acestora: modernitatea. Eu susflin cæ Fred
Wilson aduce o contribuflie radicalæ la gîndirea decolonialæ (nu postco-
lonialæ), øi anume gîndind prin intermediul muzeului. Sæ mæ explic.
Întîi, despre decolonialism øi postcolonialism. Postcolonialismul øi post -
colonialitatea au fost o consecinflæ a postmodernismului sau a postmo -
dernitæflii: cealaltæ parte, complementaræ, a postmodernitæflii. A apærut
în zona Atlanticului de Nord – Paris, Londra, Statele Unite. Øi a adus
poststructuralismul (Michel Foucault, Jacques Lacan, Jacques Derrida)
în conversaflie cu orientalismul øi cu India postpartiflie. Postcolonialita-
tea a apærut la intersecflia dintre sfîrøitul colonialismului englez în India
øi apariflia, în Egipt, a unui puternic grup de „intelectuali din Lumea a
Treia“, care øi-au articulat experienflele lor din flæri ex-coloniale în dis-
cursuri ce stæ pîneau filosofia continentalæ, teoria literaræ øi literatura com-
paratæ. 
În mai multe privinfle, decolonialitatea e altceva. În primul rînd, prede-
cesorul sæu conceptual e decolonizarea flærilor din Africa øi Asia în tim-
pul Ræzboiului Rece. Apoi, Frantz Fanon a pus pe masæ mai multe
chestiuni decoloniale, de la experienfla Caraibelor (øi tradiflia decolonialæ
în gîndirea caraibianæ) la dialogul sæu critic cu gînditorii continentali (Marx,
Freud øi Sartre), pînæ la dialogul sæu decolonial cu arabii øi berberii din
Algeria. În America de Sud, preocupærile decoloniale au fost expri-
mate prin politica economicæ (teoria dependenflei), sociologie (în anii
1970 s-a cerut „propria noastræ øtiinflæ“) øi, desigur, teologia øi filosofia
liberærii. 
Mining the Museum (la fel ca øi Site Unseen) e tocmai aceasta: o miøca-
re cætre decolonialitatea fiinflei øi a cunoaøterii care, pe de o parte, expu-
ne presupozifliile existente ale institufliei înseøi, iar, pe de altæ parte,
fo loseøte instituflia pentru a dezvælui ceea ce a fost ascuns în istoriile colo-
niale ale sclaviei, precum øi consecinflele rasismului. E un act suprem de
dezobedienflæ epistemicæ øi esteticæ. Iatæ cîteva observaflii revelatoare
fæcute de Fred Wilson într-o conversaflie cu Leslie King-Hammond, atît
autobiografice, cît øi referitoare la muzee øi performance-uri artistice. King-
Hammond îl întreabæ care e diferenfla „dintre a te simfli ca un outsider
în Europa, faflæ de experienflele de outsider în aceastæ flaræ“: 

Eu aveam o senzaflie proastæ despre mine însumi din cauza felului
în care eram tratat, iar toatæ lumea se comporta de parcæ nu era
nicio problemæ. În muzeu, eøti în acest mediu pe care se presupu-
ne cæ îl înflelegi, în care se presupune cæ te simfli bine. Toate aces-
te presupuneri øi toate operele de artæ se adunæ acolo øi, pe lîngæ

128

ge nealogia istoriei europene. Muzeele de artæ au fost øi mai sînt un ele-
ment-cheie al acestei direcflii. Al doilea tip a fost muzeul etnografic øi al
øtiinflelor naturale, care a creat documente ale „altor culturi“, inclusiv arta
acestora. Cît despre universitate, sæ menflionæm doar cæ universitatea
europeanæ care a fost inifliatæ la Bologna a fost urmatæ de instituflii simi-
lare la Salamanca øi Coimbra; apoi, în secolul al XVI-lea au fost create
Universitatea din Santo Domingo, Universitatea din Mexic, Universita-
tea din Lima, Universitatea din Córdoba, Argentina. În 1636 a fost fon-
datæ Universitatea Harvard. Toate aceste universitæfli au fost în acelaøi timp
moderne øi coloniale: moderne fiindcæ au constituit pilonii autodefinirii
modernitæflii øi coloniale fiindcæ au devenit o instituflie crucialæ pentru colo-
nialitatea cunoaøterii øi a fiinflei. Instituflii sofisticate de învæflæmînt la azteci,
maya øi inca au fost devalorizate, erodate øi înlocuite cu un sistem occi-
dental de educaflie. În Santo Domingo, dupæ ce populaflia indigenæ a fost
eliminatæ, universitatea a devenit instituflia dedicatæ educafliei creolilor de
provenienflæ spaniolæ øi, uneori, metiøilor. Muzeele nu au fost o instituflie
a coloniilor, ci mai degrabæ a metropolei.
În metropolæ a apærut un nou tip de muzeu. Franz Boas l-a numit muzeul
etnografic. Astfel, muzeele au început sæ se împartæ în douæ categorii:
muzeele ce contribuiau la construcflia istoriei øi identitæflii interne a Eu -
ropei (de la antichitæflile greceøti øi romane la picturæ øi alte artefacte),
respectiv muzeele care se concentrau pe istoria externæ a Europei, din
co lonii øi din locurile, precum China, care nu au fost niciodatæ coloniza -
te, dar care nu fæcuseræ parte din istoria Europei. Muzeul etnografic al
lui Boas e cel mai izbitor exemplu pentru schimbærile radicale în acumu -
larea de sens din secolul al XVI-lea, cînd Europa a capitalizat atît sensul
istoriei sale interne, cît øi sensul istoriei Celorlalfli. Iar muzeele etnogra-
fice øi cele de øtiinfle naturale se suprapun într-o mæsuræ semnificativæ,
dupæ cum se observæ în cazul Muzeului Field din Chicago.2

Muzeul Field a fost înfiinflat ca o societate pe bazæ de acfliuni la 16 sep-
tembrie 1893, la un an dupæ særbætorirea a patru sute de ani de la des-
coperirea Americii. Numele sæu iniflial a fost Muzeul Columbian din
Chicago. Scopul sæu, se spune în literatura muzeului, era „acumularea
øi diseminarea cunoaøterii, conservarea øi expunerea obiectelor ce
ilus treazæ arta, arheologia, øtiinfla øi istoria“. În 1905, numele sæu a de -
venit Muzeul Field de Istorie Naturalæ. Schimbarea numelui s-a dato-
rat dorinflei de „a-l onora pe principalul susflinætor, Marshall Field3, øi de
a reflecta mai bine concentrarea pe øtiinflele naturale“. În 1921, muzeul
s-a mutat din Jackson Park în sediul sæu din prezent, în centrul oraøului
Chicago, alæturi de celelalte muzee de pe malul lacului: planetariul
Adler øi muzeul acvatic John G. Shedd. Aceste trei instituflii sînt conside -
rate printre cele mai bune din lume øi atrag împreunæ mai mulfli vizita-
tori decît orice alt loc comparabil din Chicago. Muzeul Field este øi un
loc al observafliei, unde obiectele etnografice øi de istorie naturalæ intræ
sub microscop øi unde pot fi gæsite øi obiecte provenite de la civilizaflii
non occidentale, considerate în mod „firesc“ ca parte din istoria natu-
ralæ. Astfel, în aceastæ povestire foarte „fireascæ“, cititorul a fost luat de
la un muzeu care særbætorise descoperirea lui Columb prin artæ, arheo-
logie, øtiinflæ øi istorie, la istoria naturalæ în care victimele ambifliilor lui Her-
nán Cortés au fost degradate sub statutul de exponate ale vechilor
civilizaflii. Mai mult, muzeul a fost mutat lîngæ malul lacului, pentru a se
afla într-o bunæ companie de istorie naturalæ: Acvariul øi Planetariul.

Dacæ ne uitæm, în schimb, la website-ul øi literatura Institutului de Artæ
din Chicago, gæsim imagini precum Rue de Paris, temps de pluie (1877)
de Gustave Caillebote. Aceastæ instituflie nu mai are nimic de-a face cu
etnografia øi istoria naturalæ, ci doar cu arta øi civilizaflia. 

Rolul muzeelor într-o lume corporatistæ 
øi opfliunea decolonialæ
Fred Wilson a zguduit lumea muzeului în 1992, cu o instalaflie la Socie-
tatea Istoricæ din Maryland.4 Sponsorizatæ de Societatea Istoricæ øi Mu -
zeul Contemporan, instalaflia Mining the Museum nu cuprindea opere
de artæ fæcute de artist, ci obiecte din colecflia Societæflii Istorice, reinsta -
late astfel încît sæ fie rediscutate.5 În Cabinetmaking [Tîmplærie], el a ex -
pus un set de patru scaune vechi, fæcute cel mai probabil în secolul al
XIX-lea, cînd aparflineau unor familii bogate din Baltimore. A aranjat scau-
nele aøa cum ne putem închipui cæ erau ele aranjate cu ocazia unei sera-
te de pian într-o searæ de primævaræ. Oaspeflii imaginari ai seratei se aøezau
elegant pe scaune, ca øi cum în fafla lor s-ar fi aflat un maestru pianist
sau poate un poet din elita distinsæ a oraøului Washington, DC. În acel
loc Fred Wilson a aøezat însæ un stîlp de biciuialæ, care fusese fæcut cadou
Societæflii Istorice din Baltimore de Consiliul Închisorii Oraøului Balti-
more. 
Printre cele mai izbitoare øi comentate intervenflii au fost cele din vitri-
na intitulatæ Metalwork [Metalurgie] 1793–1880. Pocale ornate de ar -
gint erau aøezate aici lîngæ o pereche de cætuøe pentru picioare, folosite
pentru sclavi. O încæpere a expozifliei se numea Modes of Transport [Mo -
duri de transport] 1770–1910. Abia la o examinare mai în detaliu se
putea vedea cu emoflie (cum am pæflit-o eu) cæ în cæruciorul pentru copii
era o mascæ din stofæ a Ku Klux Klanului.
De fapt, lumea se întorcea pe dos imediat ce vizitatorii ieøeau din liftul
de la al treilea etaj al clædirii unde se afla expoziflia. Impactul era la fel
de puternic ca o palmæ peste faflæ. Pe trei piedestaluri scurte se aflau bustu -
rile unor figuri proeminente ale civilizafliei occidentale. Lîngæ ele, trei piedes -
taluri înalte, de douæ ori mai lungi, færæ niciun bust. În funcflie de educaflia
lor, vizitatorii au recunoscut sau nu ale cui erau feflele, însæ busturile adu-
ceau cu ele un aer de proeminenflæ, de figuri distinse ale unor bærbafli
din istorie. Chiar dacæ nu le recunoøteai (eu nu i-am recunoscut pe Henry
Clay6 øi Andrew Jackson7), ceea ce se vedea era imaginea de ansam-
blu, orizontul dincolo de piedestal øi torsuri. Orizontul era Renaøterea
øi reconstruirea fondatorilor proeminenfli, greci øi romani, ai civilizafliei
occidentale. Øi am øtiut færæ sæ mæ gîndesc la asta cæ acel orizont îmi venea
la cunoøtinflæ dinspre toate muzeele pe care le væzusem, din anii mei
de universitate (fiindcæ am træit într-un mic oraø de 10.000 de oameni
înainte sæ merg la universitate øi sæ încep sæ væd muzee). Piedestaluri-
le din par tea dreaptæ, cele cu torsuri, sînt mult mai scurte decît cele din
stînga, care sînt goale. Efectul e øocant: Napoleon e atît de scund, încît,
pentru a-l privi la nivelul ochilor, trebuie sæ te apleci, iar aceasta provoacæ
niøte senzaflii ciudate resimflite împreunæ de corp øi de creier. Pentru a
citi numele inscripflionate pe vîrful piedestalurilor din stînga era nevoie
de efort. Am recunoscut doar numele din mijloc, Frederick Douglass8,
dupæ cum recunoscusem doar fafla unui bust din partea dreaptæ, cea a
lui Napoleon. Nu am recunoscut celelalte douæ nume, Harriet Tubman9

øi Benjamin Banneker.10 Din nou, orizontul îmi încælzea corpul øi cre-
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modul în care e prezentatæ? Sæ ne imaginæm Tintoretto øi Rafael, El Greco
øi Picasso la muzeul de istorie naturalæ. Doar o lungæ istorie a colonizærii
fiinflei øi a cunoaøterii a putut genera iluzia cæ arta africanæ aratæ foarte
„firesc“ într-un muzeu de istorie naturalæ; acelaøi lucru e valabil pentru
arta indigenilor americani. Sæ ne imaginæm o picturæ navajo în colecflia
permanentæ a Institutului de Artæ Contemporanæ din Chicago sau orice
alt exemplu precum cele analizate de Lucy Lippard în cartea sa Mixed
Blessing (2000).19

Existæ o corelaflie strictæ în lumea modern-colonialæ între rasæ øi episte -
mologie, care se extinde de la culoarea fiinflelor umane la locul lor „origi -
nar“ pe planetæ (aceastæ nofliune de loc vine împreunæ cu anumite limbaje
øi sisteme de convingeri controlate de conceptul de „religie“ în Occi-
dentul imperial). Aceastæ iluzie care e naturalizatæ prin educaflie e toc-
mai colonizarea cunoaøterii øi a fiinflei.
Wilson spune cæ în Europa nu s-a simflit ræu ca outsider fiindcæ se pre-
supunea cæ e un outsider. Dar în Statele Unite „se presupune cæ faci
parte din acest loc øi toatæ lumea pretinde cæ faci parte“. Acest senti-
ment de repudiere øi, în acelaøi timp, conøtiinfla ipocriziei (øtii øi simfli,
în interiorul comunitæflii albe, cæ nu eøti la fel, însæ pretinzi cæ eøti) sînt
ex primate mai bine în urmætorul paragraf: „Muzeul e ca societatea ame-
ricanæ în ansamblul sæu. Am crescut într-un mediu în care am fost alie-
nat, øi totuøi am fost plasat probabil mai bine la muzeul de istorie naturalæ
decît între Tintoretto øi Rafael, amestecat cu El Greco øi Picasso, chiar
dacæ aceøtia din urmæ erau «hispanici»“ (p. 28).
Hispanici, însæ castilieni marginali: dupæ cum îi indicæ numele, El Greco
era din Grecia, iar Picasso din Málaga: spanioli, dar nu castilieni. Pe scurt,
Wilson e recunoscut fiindcæ e altceva, dar nu øi pentru cæ demonteazæ
logica imperialæ care îl recunoaøte. De aici necesitatea de a construi nara -
fliuni øi cadre conceptuale care reuøesc sæ-i acorde recunoaøterea meri-
tatæ øi sæ-l aducæ înapoi pe terenul sæu de luptæ: gîndirea decolonialæ. 

Fred Wilson øi opfliunea decolonialæ
Turnura decolonialæ nu e doar o schimbare de conflinut, ci øi una a logi-
cii conversafliei. Dezobedienfla epistemicæ øi esteticæ deschide øi pune
pe masæ opfliunea decolonialæ. Wilson a fost recunoscut pentru conflinu -
tul sæu „revoluflionar“, dar recunoaøterea (de cætre Fundaflia MacArthur,
Bienala de la Veneflia, criticii progresiøti) contribuie la ascunderea ade -
væratului motiv revoluflionar. 
Wilson descrie un pachakuti20, pentru a folosi expresia aymara, care poate
fi corelat cu invazia trupelor øi a misionarilor spanioli în regiunile andi-
ne ale Imperiului Inca. Din perspectiva locuitorilor din Tawantinsuyu,
lu mea a fost dintr-odatæ întoarsæ pe dos (dupæ cum spune Guamán Poma
de Ayala). Opera lui Wilson contribuie la un pachakuti invers în lumea
modern-colonialæ, subminînd principiile cunoaøterii øi convingerile pe
care a fost construitæ modernitatea de la primul pachakuti. Punctul sæu
de articulare e muzeul. Unii aleg muzica, alflii cercetarea øi tezele uni -
versitare, alflii miøcærile sociale – precum Evo Morales în Bolivia. Astfel,
atunci cînd opera lui Wilson e cititæ în cadrul turnurii decoloniale, ea nu
mai poate fi restrînsæ la istoriile artei øi la muzee (în care Wilson e recu-
noscut øi cooptat). Folosind recunoaøterea sa oficialæ, el poate fi spriji-
nit øi recartografiat în turnura decolonialæ, pentru a fi dezvæluit ordinea
logicæ a colonialitæflii (la toate nivelurile, cunoaøtere øi subiectivitate, nu

doar autoritate øi economie), pentru a fi deschis porflile pentru imagina -
rea unui viitor desprins de cosmologia monotopicæ a lumii moderne.
Hugh H. Genoways a editat o carte intitulatæ Filosofia muzeului pentru
secolul al XXI-lea.21 Într-un articol din aceastæ carte, Donald Preziosi vor-
beøte de o importantæ conferinflæ internaflionalæ pe tema viitorului mu -
zeelor de artæ, care a avut loc la Tate Museum (acum Tate Britain). Publicul
fusese pe mæsura intereselor øi magnitudinii conferinflei. Organizatorii
au restrîns temele øi întrebærile puse de audienfla aglomeratæ la chestiuni
strict manageriale, legate de buget øi excelenfla a ceea ce expune mu -
zeul. Cu cuvintele sale: 

Filosofia muzeului din secolul XXI, articulatæ atît de clar la Tate de
directorii celor mai importante muzee din lume, fusese scrisæ, lite-
ralmente, în piatræ – e filosofia lipsitæ de conflinut øi vidæ din punct
de vedere etic a „excelenflei“. Cu toate acestea, sfîrøitul secolului tre-
cut nu aducea un nou jargon, ci folosea jargonul cel vechi al politi -
cii hipercomercializærii øi al unui consum suprapromovat, scris în
limbajul fantezist, adus la zi øi „globalizat“ al contabilitæflii corporatis-
te. Limbajul pare doar la prima vedere nou, însæ sintaxa de la baza
sa reproduce aceleaøi relaflii hegemonice de putere.22

Într-adevær, „sintaxa de la baza sa reproduce aceleaøi relaflii hegemo-
nice de putere“. Sæ numim aceastæ sintaxæ matricea colonialæ a puterii
sau, pe scurt, colonialitatea. Colonialitatea este o sintaxæ subiacentæ care
nu afecteazæ doar muzeul, ci întregul sistem socioeconomic øi forma-
rea subiectului. Am putut observa la sfîrøitul secolului al XX-lea, în toa -
te colflurile lumii, creøterea importanflei economiei în dauna celorlalte
sfere ale matricei coloniale: autoritatea, cunoaøterea, subiectivitatea, genul
øi sexualitatea. Pe mæsuræ ce economia cîøtigæ teren, iar orizonturile socia-
le sînt definite de concepte ca „dezvoltarea“ øi „creøterea“, „excelenfla“
e condiflia necesaræ pentru a asigura creøtere øi dezvoltare. Costul pu -
nerii în practicæ a acestei filosofii nu e o problemæ pentru cei care o susflin.
Ca urmare, muzeele trebuie sæ contribuie la formarea subiectului care
se supune øi se bucuræ de creøtere øi dezvoltare. Instalafliile lui Fred
Wilson (mai ales cele douæ la care m-am referit aici) ne amintesc per -
ma nent de „sintaxa de la baza“ relafliilor hegemonice de putere. Jennifer
A. González a subliniat importanfla lucrærilor lui Wilson pentru opfliu-
nea decolonialæ în conversafliile despre muzeele secolului al XXI-lea:
„Recunoscînd faptul cæ multe muzee au fost structurate istoric pe baza
relafliilor coloniale øi imperiale, Wilson a decis sæ ia în serios ideea cæ
poate fi produsæ o viziune diferitæ a muzeelor, una dinspre partea Cea -
laltæ“.23

A aduce „Cealaltæ parte“ în discuflie înseamnæ a te angaja pentru opfliu-
nea decolonialæ. Aceasta nu e o opfliune totalizantæ care va înlocui tot
ceea ce se face. Opfliunea decolonialæ e doar o opfliune. Ca urmare,
nu existæ nicio cale corectæ sau naturalæ de a decide ce trebuie sæ facæ
muzeele. Muzeele ar trebui sæ ofere spaflii pentru multe tipuri de activi -
tate interpretativæ (în relaflii reciproce de dialog sau contestare). Opfliu-
nea decolonialæ înlocuieøte „spectacolul“ øi „performanfla“ expozifliilor
øi a instalafliilor muzeale, aducînd în prim-plan ceea ce acestea ascunse -
seræ: colonialitatea, partea mai întunecatæ a modernitæflii, pentru care
muzeele constituie o instituflie esenflialæ. 
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ele, mai sînt øi toate chestiile astea despre care nu se vorbeøte, fiindcæ
sînt legate de lumea realæ.15

Dupæ cum am susflinut în repetate rînduri, toate aceste presupuneri con-
stituie retorica modernitæflii, retorica progresului, a bunæstærii, a salværii,
a democrafliei, a frumosului øi a sublimului. E o credinflæ care permite
argumente de genul „avansæm“ øi ascunderea concomitentæ a realitæflii
„fiinflelor læsate în urmæ øi afaræ“. Dedesubtul presupunerilor se aflæ ordi-
nea logicæ a colonialitæflii, „felul în care stau lucrurile“: repudierea, tæce-
rea, refuzul, rasializarea ca structuræ de supremaflie/situare subalternæ,
exploatarea øi opresiunea la toate nivelurile. Primul pas al decolonizærii
e tocmai dezvæluirea øi demontarea retoricii modernitæflii asimilate sub
forma presupunerilor ce ascund ordinea logicæ a colonialitæflii, modul în
care stau lucrurile. Cuvîntul folosit de Wilson e „negarea“: 

Toatæ aceastæ negare, toatæ aceastæ istorie a Americii, a Europei, a
re lafliilor dintre oameni despre care nu se vorbeøte. Muzeele pre-
tind cæ putem sæ le trecem cu vederea, cæ putem avea experienfla
„culturii“ færæ a resimfli acele senzaflii de opresiune. [Lucrarea mea]
amestecæ aceste senzaflii. De aceea îmi place sæ lucrez în muzee,
fiindcæ ele sînt atît de americane, în mod inconøtient.16

Opresiunea øi negarea sînt doar douæ aspecte ale logicii colonialitæflii care
funcflioneazæ la nivelul fiinflei, al colonialitæflii fiinflei – øi tocmai asta ex -
primæ Wilson. Decolonizarea fiinflei e consecinfla directæ a conøtientizærii
faptului de a fi colonizat. Una dintre contribufliile instalafliei Mining the
Museum e în direcflia decolonizærii fiinflei. Cealaltæ e în direcflia decolo-
nizærii cunoaøterii. Sæ vedem cum se alæturæ decolonizarea fiinflei celei
a cunoaøterii.
Wilson a vizitat Europa, fiind crescut în Bronx. Apoi a survenit experienfla
Africii. În 1975 a fost în Ghana, Nigeria, Togo øi Benin. „A fost momen-
tul perfect, era timpul. A fost cu totul diferit de tot ce øtiam.“ Sæ ne amin-
tim cæ el vorbeøte despre Statele Unite øi Europa, despre ce øtia, despre
modul în care cunoaøterea sa fusese naturalizatæ sau colonizatæ. În Afri -
ca el a înfleles cæ nu era væzut ca fiind negru: „Ei s-au uitat la mine øi au
spus: «Nu eøti alb, dar nu eøti nici negru». Øi eu mæ gîndeam, «Am su fe -
rit tot timpul æsta, iar tu îmi spui acum cæ nu sînt negru»?“ (p. 29). Ambe-
le situaflii dezvæluie ordinea logicæ a colonialitæflii øi a fiinflei. Prima frazæ aduce
la vizibilitate o clasificare care nu e naturalæ, desigur, dar care a fost im -
plantatæ de cunoaøterea hegemonicæ imperialæ. Clasificarea oamenilor nu
e un produs natural al oamenilor înøiøi øi nu e nici o invenflie fæcutæ de negri
sau indieni, ci a fost inventatæ de cei care au deflinut puterea de a clasifi-
ca øi a controla cunoaøterea. A doua frazæ a lui Wilson e o respingere a
acestei clasificæri, un act în care opereazæ deja o epistemo logie bazatæ pe
geografia øi biografia „cunoscætorului“. Wilson recunoaøte cæ Africa l-a recen-
trat: el øtia cæ existæ un alt spafliu care nu e Europa øi nici Statele Unite, øi
cæ negrii (împreunæ cu toate celelalte popoare negate øi rasializate) træiau
în ambele locuri, mai ales în Statele Unite. Africa l-a recentrat, însæ putea
fi orice alt loc pentru nonalbi (dupæ cum men flio neazæ Wilson mai jos, hispa -
nici, asiatici, bæøtinaøi americani), heterosexuali, bærbafli sau femei disiden-
te. Aceastæ diferenflæ a „Afro-Americii“ øi conøtiinfla colonialitæflii cunoaøterii
øi a fiinflei s-au materializat în Mining the Museum:

Am început sæ væd mulfli artiøti afro-americani, bæøtinaøi americani,
hispanici øi asiatici care se confruntau cu istoria øi identitatea lor cultu -
ralæ. În acea epocæ erau mulfli euro-americani care lucrau cu referin -
fle la Renaøtere øi la istoria artei occidentale. M-am gîndit, bine, nu
ar fi interesant sæ plasezi aceste lucræri de artæ în diferite medii muzea-
le, pentru a vedea cum vor fi afectate de aceste instalæri diferite?...
Pofli sæ le plasezi în Muzeul American de Istorie Naturalæ øi nu vor
ieøi deloc în evidenflæ. Mi-am spus: „Ce spune asta despre ce are
loc în muzeu? Cum putem sæ ne referim la opera artiøtilor contem-
porani de culoare în acelaøi mod în care ne referim la opera unui
african, considerînd modul în care e prezentatæ?“ (p. 31)

Aø vrea sæ subliniez cîteva idei din acest paragraf. În primul rînd, succe-
sul expozifliilor a alertat establishment-ul, iar Wilson a fost rapid accep-
tat øi recunoscut în marile circuite ale artei øi muzeelor. Fundaflia
MacArthur l-a selectat øi i-a acordat o bursæ în 1999. Ceea ce cred cæ
e excelent. Cînd Wilson a fost invitat sæ-øi expunæ opera la Bienala de
la Veneflia din 2003, Judith E. Stein a declarat, cu o emoflie potrivitæ: 

E o onoare raræ sæ-fli reprezinfli flara la Bienala de la Veneflia, una din-
tre cele mai prestigioase scene de artæ contemporanæ din lume. Anul
acesta, Statele Unite l-au ales pe Fred Wilson, care abordeazæ isto-
ria vizualæ a africanilor din Veneflia punînd laolaltæ picturi ale vechilor
maeøtri italieni øi figurine de lemn reprezentînd negri. Artistul a an -
gajat un turist senegalez sæ se îmbrace ca vînzætor de stradæ în fafla
Pavilionului SUA, vînzînd genfli „Prada“: false, fæcute de Wilson.17

Desigur, e minunat cæ Wilson s-a bucurat de atîta recunoaøtere. Proble-
ma e cæ, tocmai în acest moment, nu mai apare nicio altæ paradigmæ sau
opfliune paralelæ pentru a reflecta realizærile splendide ale lui Wilson decît
Fundaflia MacArthur øi Bienala de la Veneflia. Paradigma decolonialæ la
care contribuie operele lui Wilson e øtearsæ, iar lucrærile sale sînt inte-
grate în paradigma imperialæ pe care o contestæ øi de care se desprin-
de. Problema cu care ne confruntæm e cæ paradigma decolonialæ e o
practicæ færæ instituflii. Institufliile încæ aparflin paradigmei imperial-colo-
niale. Ca urmare, recunoaøterea e minunatæ, fiindcæ e mai bine sæ fii re -
cunoscut decît sæ fii redus la tæcere. Însæ nu trebuie sæ uitæm cæ aceastæ
recunoaøtere vine din partea paradigmei imperial-coloniale. Cu toflii øtim
dictonul lui Lampedusa: Lucrurile trebuie sæ se schimbe pentru a ræ mîne
la fel.18 Gîndirea øi practicile decoloniale (de la filosofie la teorie politicæ,
de la expoziflii øi performance-uri la miøcæri sociale) lucreazæ la un alt cadru,
în care contribuflia lui Wilson nu constæ în „realizærile sale artistice“
conform stadardelor moderne, ci în gîndirea sa decolonialæ, care
dezvæluie suportul imperial al standardelor artistice moderne øi funda -
mentele imperiale ale muzeelor øi ale Bienalei de la Veneflia.
Sæ ne întoarcem la afirmafliile precedente ale lui Wilson. El se gîndea la
organizarea aceleiaøi expoziflii în muzee diferite: Frick, Metropolitan, Mu -
zeul American de Istorie Naturalæ (care ne trimite la argumentul de la
începutul acestui eseu). Sæ ne amintim întrebarea lui Wilson: cum ar aræta
arta europeanæ dacæ ar fi plasatæ în Muzeul American de Istorie Natu-
ralæ? Cum putem sæ ne referim la opera artiøtilor contemporani de culoa-
re în acelaøi mod în care ne referim la opera unui african, considerînd
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O cutie pentru sare øi o bræflaræ
conversînd cu un tablou. Decolonizînd
un muzeu postsovietic din Caucaz
Madina Tlostanova

Textul de faflæ a fost publicat iniflial în L’Internationale Online, 2015
(www. internationaleonline.org).

Muzeele sînt instituflii ale producerii, conserværii øi distribuirii cunoaøte-
rii. Decolonizarea lor implicæ emanciparea lor de principii adînc înrædæ -
cinate în modernitate/colonialitate. Sînt fæcute problematice operaflii
perceptive øi epistemice care controleazæ evaluarea operelor de artæ
øi a altor obiecte muzeale, precum øi interacfliunea cu ele. Decoloniza -
rea interogheazæ, de asemenea, muzeul ca atare, drept ceva ce încor-
poreazæ „hybrisul punctului zero“ (Castro-Gómez 1995) sau subiectul
care percepe øi gîndeøte, din capul locului european, ocupînd un punct
de fugæ delocalizat øi færæ corp, care eliminæ toate celelalte modalitæfli de
a produce, transmite øi reprezenta cunoaøterea, permiflînd construirea
unei viziuni despre lume bazate pe un model rigid, esenflialist øi progre-
sivist.
Într-o anumitæ interpretare modernæ/colonialæ (post-Wunderkammer),
muzeele fuseseræ de timpuriu împærflite aproximativ în douæ grupuri:
muzeele de istoria artelor øi muzeele de istorie naturalæ. Lumea noneu-
ropeanæ a fost reprezentatæ în general în cadrul acestora din urmæ. Mai
tîrziu, muzeele etnografice au plasat subiecflii nonoccidentali øi nonmo-
derni între lumea naturalæ øi cea civilizatæ, înlocuind interpretarea orien-
talistæ a celuilalt cu una pretins mai deschisæ øi mai progresistæ.
Nenumærate muzee publice contemporane, cu încærcætura lor de on -
tologii naflionale mitice, continuæ sæ reproducæ epistema modernæ do -
minantæ, care îl apropriazæ sau îl anihileazæ pe celælalt.
Primii paøi în decolonizarea muzeelor au fost fæcufli în contextul aparifliei
feminismului, a militantismului queer øi a discursurilor postcoloniale
nonoccidentale, care au fost aplicate iute în practici artistice øi curato-
riale atît la nivel local, cît øi la nivel global pentru a interoga rama insti-
tuflionalæ a artei øi narafliunea istoricæ liniaræ pe care muzeele continuæ
s-o promoveze. Printre marile schimbæri epistemice øi de viziune care
au avut loc, se numæræ inversarea øi încefloøarea deliberatæ a rolurilor
ce revin subiectului øi obiectului, precum øi destabilizarea identitæflilor
legate øi coerente, în mare parte naflionale øi adesea imperiale, la for-
jarea cærora muzeele au contribuit.1 Printre exemple se numæræ atît pro-
iecte decoloniale ale popoarelor indigene, cum ar fi Societatea Culturalæ
U’Mista din British Columbia (Canada)2, în care „obiectele par sæ con-

temple spectatorii care devin obiectificafli ca mæøti ale cæror ochi par sæ
urmæreascæ miøcærile lor“ (Lionnet 2012, p. 192), cît øi critica occiden-
talæ internæ a muzeelor, precum celebra expoziflie A Museum Looks at
Itself, Past Imperfect de la Parrish Art Museum din Southampton, New
York (1992).
Asta a dus la o præbuøire a credinflei canonizate într-un singur Adevær øi
în misiunea muzeului de a propaga øi de a predica acest Adevær. În viziu-
nea corectæ a lui Neil Curtis, nucleul acestei transformæri l-a constituit
interogarea modului esenflialist de a te uita la lume, în care „credinflele
øi institufliile recunoscute ale moøtenirii noastre moderne“ fuseseræ
væzute „nu doar ca reale, ci øi ca adeværate – øi nu doar ca adeværate,
ci øi ca bune“ (Curtis 2012, p. 74). Arhitectura instituflionalæ a muzeu-
lui fusese reconstruitæ pentru a formula mai degrabæ întrebæri decît sæ
îndoape publicul cu ræspunsuri; pentru a suspenda tehnicile excesive de
disciplinare a spectatorului, care prescriau ce sæ facem, unde sæ mer-
gem, în ce direcflie sæ ne uitæm øi ce impresii sæ ne formæm. Totuøi pînæ
øi cele mai tolerante dintre muzee ræmîn, prin natura lor, „antropofage
în aproprierea materialelor altor popoare, în vederea studierii øi inter-
pretærii lor de cætre muzee“ (McMaster 2012, p. 377). Astfel, chestiu-
nile decoloniale fuseseræ apropriate nu demult de institufliile artistice øi
teoriile despre artæ dominante, astfel încît ele au pierdut orice urmæ de
contestare øi s-au transformat într-o marfæ poscolonialæ împachetatæ fru-
mos øi uøor de digerat, tratatæ prin orientalizarea, exotizarea øi demo-
nizarea obiønuite, transformînd spafliul în timp øi în alte cadre eurocentrice
ale cunoaøterii (McClintock 1992, p. 84–85). Existæ numeroase exem-
ple în acest sens, de la Magiciens de la Terre (Centre Pompidou, Paris,
1989) la mai recenta Altermodern (Tate Britain, Londra, 2009).
Decolonizarea muzeului are loc adesea prin unirea practicilor curato-
riale cu cele artistice, cînd artiøtii-curatori confruntæ în mod critic colecflii-
le permanente, precum øi structurile spafliale øi temporale ale muzeelor
existente, interogînd mecanismele achizifliei, selecfliei, reprezentærii,
interpretærii øi evaluærii. Printre cele mai faimoase cazuri se numæræ Mining
the Museum de Fred Wilson (Maryland Historical Society, Baltimore,
1992) øi Black Mirror/Espejo Negro de Pedro Lasch (Nasher Museum
of Art din Durham, North Carolina, 2008–2010). În arhitectonica ex -
pozifliilor asta ia adesea forma intervenfliilor semiascunse, de pildæ atunci
cînd obiecte ale culturii nonmoderne sînt prezentate împreunæ cu artæ
video fæcutæ de autori contemporani aflafli în legæturæ cu aceastæ culturæ
particularæ sau atunci cînd o întreagæ expoziflie devine un asamblaj în care
obiecte din colecflii etnografice sînt amestecate cu creaflii artistice ficti-
ve øi ironice. Asta permite infiltrarea øi demantelarea din interior a siste -
mului muzeal, educaflia dialogicæ a unei „comunitæfli de sens“ decoloniale
pasagere, pentru a-l parafraza pe Jacques Rancière (2009).
În spafliul postsovietic, din cauza lipsei discursurilor post- øi decoloniale,
precum øi din motive politice evidente, decolonizarea muzeului n-a cæpætat
încæ atenflia cuvenitæ. Majoritatea curatorilor ce subliniazæ tacticile mu -
zeale vizînd o descentrare autoreflexivæ o fac în feluri postmoderne, igno-
rînd sau distorsionînd partea colonialæ mai întunecatæ a chestiunii.
Asemenea gesturi postmoderne de împrumut devin adesea deconstruc -
flii delocalizate, de-a gata, în timp ce somapolitica øi geopolitica percepfliei
øi a cunoaøterii promovate de artiøti, curatori øi instituflii sînt ignorate sau
suprimate. De pildæ, expoziflia Dictionary of the Caucasus: The Land and
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Sæ presupunem atunci cæ, în loc sæ reflectæm la „viitorul muzeului“, nu îl
restrîngem øi nu încercæm sæ impunem o singuræ opfliune (excelen fla), ci
îl deschidem unei pluralitæfli de opfliuni, dintre care unele vor fi decolo-
niale. Dacæ adeværata întrebare priveøte viitorul umanitæflii, nu doar viito-
rul muzeelor, e necesaræ ræsturnarea mesei, aøa cum o face Wilson, pentru
a aduce la vizibilitate ceea ce ascund muzeele. Altfel, færæ a læsa opfliunea
decolonialæ sæ intre în conversaflie, muzeele vor continua sæ reproducæ
„sintaxa de la bazæ“, matricea colonialæ a puterii. Din moment ce øtim asta
øi generæm cunoaøtere pentru a descrie øi a explica „sintaxa subiacentæ“,
colonialitatea puterii, ne alæturæm forflele pentru schimbarea nu doar a
conflinutului, ci øi a termenilor conversafliei. Cu alte cuvinte, problema nu
e „înnoirea“ muzeului, ci edificarea unei societæfli drepte øi pluriversale.
Iar întrebarea devine: cum pot contribui muzeele la aceastæ direcflie? Fred
Wilson are multe idei interesante în acest sens, continuînd sæ ajute la pro-
movarea rolului emancipator pe care l-ar putea adopta muzeele dacæ ar
aduce opfliunea decolonialæ în conversaflia despre viito rul muzeului. 
Fiindcæ muzeele sînt legate de guvernare øi donatori (capital), ar putea
fi dificil, dacæ nu imposibil, sæ aparæ muzee dedicate cercetærilor decolo -
niale, cu expoziflii øi instalaflii. Care sînt posibilitæflile pentru a face interven -
flii decoloniale? Væd douæ cæi deschizîndu-se pe viitor: prima continuæ prin
intervenflii decoloniale în muzeele øi cunoaøterea deja existente, aøa cum
fac Fred Wilson øi Jennifer A. González. Cealaltæ coreleazæ proiectele deco-
loniale din sfera muzeelor cu proiecte similare din alte zone ale spectru -
lui socioeconomic, în direcflia decolonialitæflii fiinflei øi subiectivitæflii
(educaflia). Din nou se impune întrebarea cum pot contribui muzeele
în secolul XXI la deplasarea cætre orizonturi decoloniale, ce orienteazæ
transformæri democratice, cætre democraflii comunale mai degrabæ decît
cætre democraflii bazate pe votul conserværii stærii de fapt.

Traducere de Ovidiu fiichindeleanu

Note:

1. Online Etymology Dictionary, http://dictionary.reference.com/browse/museum. 

2. O suprapunere similaræ poate fi observatæ în cazul Muzeului Naflional de Istorie Naturalæ
„Grigore Antipa“ din Bucureøti øi al Muzeului Naflional de Etnografie øi Istorie Naturalæ din
Chiøinæu, de pildæ. (N. tr.)

3. Marshall Field (1834–1906), fondator al companiei Marshall Field and Company, una dintre
cele mai bogate companii din Statele Unite, ce deflinea magazine generale øi depozite en gros.
În timpul procesului ce a urmat revoltelor din piafla Haymarket din 4 mai 1886, Field, pe atunci
cel mai bogat om din Chicago, s-a opus apelului la clemenflæ fæcut de sofliile muncitorilor acu-
zafli øi susflinut de alfli oameni de afaceri îngrijorafli de raporturile dintre capital øi muncæ, exer-
citînd astfel o anumitæ influenflæ asupra procesului øi verdictului finali. (N. tr.)

4. Pentru imagini ale instalafliei øi o prezentare a lucrærii de cætre Fred Wilson însuøi, vezi
https://vimeo.com/11838838. (N. tr.)

5. Jennifer A. González a dedicat un capitol superb øi o perspectivæ generalæ asupra instalaflii-
lor lui Fred Wilson, foarte apropiate de ceea ce propun eu aici. Vezi Jennifer A. González,
Subject to Display: Reframing Race in Contemporary Installation Art, Cambridge, MIT Press,
2008, p. 64–119.

6. Henry Clay (1777–1852), unul dintre cei mai influenfli senatori nord-american, reprezen-
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a devenit preøedintele Societæflii Americane a Colonizærii, susflinînd abolirea sclaviei øi depor-
tarea negrilor liberi în Liberia. În 1829 a fost dat în judecatæ de sclava sa Charlotte Dupuy,
care solicita onorarea unei promisiuni anterioare de eliberare; în 1840 el le-a acordat aces-
teia øi fiicei sale libertatea, însæ l-a pæstrat ca servitor pe fiul sæu, Charles Dupuy, dîndu-l mereu
exemplu pentru modul bun în care îøi trata sclavii. (N. tr.)

7. Andrew Jackson (1767–1845), al øaptelea preøedinte al Statelor Unite. Ca proprietar al
plantafliei Hermitage din Tennessee din 1804 øi pînæ la moartea sa, Jackson a fost proprie-
tarul a sute de sclavi. A fost unul dintre cei mai influenfli susflinætori ai actului Indian Re moval
(1830), prin care mai multe populaflii indigene (Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek,
Seminole) au fost scoase de pe pæmînturile lor din sud-estul Statelor Unite øi stræmutate
în rezervaflii la vestul rîului Mississippi. Actul a fost punctul de pornire al seriei de stræmutæri
forflate ale popoarelor native, aøa-numita „potecæ a lacrimilor“ (Trail of Tears). (N. tr.)

8. Frederick Douglass (1818–1895), næscut în sclavie, a reuøit dupæ mai multe tentative sæ se
libereze în 1838; a devenit lider al miøcærii aboliflioniste, susflinætor al dreptului la vot al femei-
lor. Autobiografiile, eseurile øi articolele sale au devenit printre cele mai influente materia-
le în literatura progresistæ nord-americanæ. (N. tr.)

9. Harriet Tubman (1822–1913), næscutæ în sclavie, a reuøit sæ evadeze în 1849, devenind
apoi organizatoarea mai multor misiuni de eliberare øi sprijinire a fugarilor. În timpul Ræz -
boiului Civil, a devenit prima femeie care a condus o campanie militaræ în Statele Unite,
reuøind sæ elibereze mai mult de øapte sute de sclavi în lupte pe rîul Combahee în Caro-
lina de Sud. (N. tr.)

10. Benjamin Banneker (1731–1806), fiul unei femei afro-americane libere øi al unui fost sclav,
influent autor de almanahuri øtiinflifice naturaliste. (N. tr.)

11. Fred Wilson, Site Unseen: Dwellings of the Demons, Världskulturmusee, Göteborg, 2006.
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Colecflionînd necunoscutele vieflii
Clémentine Deliss

Text prezentat la seminarul  Decolonising the Museum, organizat de Paul
B. Preciado la MACBA, Barcelona, în noiembrie 2014, øi publicat iniflial
de L’Internationale Online, 2015, www.internationaleonline.org.

Materialitatea øi necunoscutul, 
datarea, anonimatul, ocultul
Colecfliile au ceva antropomorf, fetiøist în ele. Ele vorbesc atît despre
eøecurile, cît øi despre succesele noastre. Ele semnificæ relaflii între
lucruri øi idei, între moøtenirea înflelesului øi øtergerea sa de-a lungul tim-
pului. În singularitatea øi ubicuitatea sa, muzeul etnografic poate fi væzut
ca gospodærie a unei materii stræine, a unei „chestii“ de tip diaspora, imi -
grante, domestice, burgheze, efuzive, ferale, schimnice, restauratoa-
re, conviviale, consumiste, curioase, îngrijorate, eøuate øi obsesive. 
În trecut, muzeele etnografice n-au colectat doar viafla cotidianæ – ele
cæu tau reprezentæri ale necunoscutelor vieflii. Necunoscutul, neregle-
mentatul, inexplicabilul, chiar øi nefirescul au fæcut parte din fascinaflia antro-
pologului faflæ de Celælalt øi din dorinfla sa nestæpînitæ de a ameninfla
statu-quoul.
Spre finele anilor 1920, Michel Leiris scria: „Mai degrabæ aø fi posedat
decît sæ vorbesc despre posedafli“, aøa cæ în 1931 a pæræsit Parisul, cu
con venfliile øi îndreptarele sale pentru viafla cotidianæ, îmbarcîndu-se în -
tr-o expediflie de colecflionare care îl va purta de la Dakar la Djibouti,
cæutînd un captator al necunoscutului.
În anumite momente, se crede cæ acest necunoscut e conflinut în
obiectul material. Dar acesta este, de fapt, un necunoscut care are nevo-
ie sæ fie posedat la rîndul lui, admirat øi totuøi controlat, domesticit øi cla-
sificat. Acest proces a avut tendinfla sæ aibæ loc la întoarcerea la bazæ, prin
administraflie, scris øi fotografie. În Europa, obiectele etnografice primi-
seræ o datæ calendaristicæ – de parcæ ar fi fost orfane øi ar fi avut nevo-
ie iar de pærinfli –, pe baza a cînd au fost obflinute, cumpærate sau chiar
furate, dar nu pe baza a cînd au fost ele produse. Aceastæ întreba re apærea
rar la momentul aproprierii. În schimb, timpul-reper a devenit acela al
ataøærii, al momentului relaflional cu colonialul.
Dacæ aceste obiecte fuseseræ considerate cîndva ca avînd o auræ – cu
alte cuvinte, dacæ te puteau fline sub vraja lor –, odatæ ajunse în Euro-
pa øi-au pierdut iute fascinaflia originalæ pe care o exercitau, s-au pati-
nat, au devenit chiar anacronice øi pæreau cu termenul de garanflie expirat.
De-a lungul timpului, colecflia custodelui, în eterogenitatea sa scandaloa -
sæ, se transformæ în seria pedestræ de articole de gospodærie, care vizeazæ
totuøi sæ devinæ instrumente de investigaflie. Existæ, de asemenea, ierar-

hii de obiecte, la fel cum existæ ierarhii de oameni øi de continente. Aces-
te piramide ale clasificærii, nomenclatoarele care introduc capital în
lucruri, capodoperele care reapar (Benin, Baule, Noua Britanie...) øi foto-
grafiile fæcute în studiouri ajutæ cu toatele la intensificarea a ce lipseøte
øi la producerea necesarei transformæri în marfæ.
Dacæ astæzi colecflionarea în masæ pentru muzeele etnografice a ajuns
în mod necesar la o stagnare, care dintre instituflii sînt încæ în stare sæ
re vendice necunoscutele vieflii? Cum ar putea aræta o colecflie etno gra-
ficæ din zilele noastre? Ar fi ea oare întreg conflinutul unui magazin uni-
versal plin de piese funcflionale øi bunuri de lux, cu moøtenirea lor
culturalæ amestecatæ, cu autenticitatea lor asimetricæ øi cu producætorii
sæi multipli? Sau s-a mutat oare achiziflia necunoscutelor vieflii de la prime -
le interese speculative oculte ale etnografilor øi ale muzeelor lor pe piafla
în creøtere a colecfliilor globalizatoare ale artei contemporane? Ce ne
facem cu ceea ce existæ deja øi se aflæ în depozitele noastre?

Colecflii stagnante contra øcoli sau muzee dinamice
Scriind în anii 1920, cînd tensiunea arterialæ a colecflionærii era încæ ridi-
catæ, Carl Einstein, teoreticianul german al artei africane contemporan
cu Walter Benjamin øi cu Aby Warburg, argumenta împotriva ideii cæ
obiectele din trecut ar fi posedat un fel inerent de nemurire materialæ
øi sentimentalæ. El susflinea cæ aceastæ viziune contrazicea procesul isto-
ric øi reprezenta ceea ce el a numit o „moøtenire îngrozitoare“, care „fal-
sificæ trecutul [...] øi presaræ ficfliune øi percepflii moarte peste prezent“.
Einstein cæuta sæ arunce o punte intelectualæ de legæturæ între muzeu
øi institutul de cercetare. În opinia sa, forfla cea mai mare a unei colecflii
consta în mobilitatea ei. Cu alte cuvinte, în actul intenflional al comutærii
pozifliei exponatelor încoace øi încolo, de la analizæ øi interpretare la vizi-
bilitate publicæ (Einstein 1926/2006).
Einstein susflinea cæ peregrinarea obiectelor în cadrul colecfliilor ar face
oamenii sæ se uite din nou, sæ înfleleagæ mai bine ce vedeau øi sæ desfa -
cæ în bucæfli ceea ce credeau sau presupuneau. Colecfliile ar ajunge sæ
reflecte extreme ale explorærii intelectuale, iar expozifliile ar vorbi des-
pre experienfla øi cunoaøterea omeneøti. Altfel, susflinea el, muzeele vor
deveni doar niøte „borcane pentru conserve“ øi se vor „anestezia øi rigi-
diza într-un mit al continuitæflii garantate, în moflæiala alcoolicæ a maøi -
nalului“. 
Ceea ce sugera Einstein era cæ, pentru un muzeu, camera motoare-
lor constæ în recunoaøterea pe care o acordæ colecfliei sale de cerceta -
re (Einstein 1926/2006, p. 303). Astæzi, la aproape o sutæ de ani de la
cvasimanifestul sæu pentru un muzeu dinamic, nu ne ia mult sæ recunoaø -
tem în ce mæsuræ aceste instituflii publice au devenit consolidate în cul-
tura corporatistæ a consumului la o scaræ tot mai globalæ.
Recent, Musée du Quai Branly din Paris mi-a fost descris ca fiind la fel de
competent precum un canal de televiziune cum ar fi Arte sau o casæ de
edituræ cum ar fi Taschen. Rolul expozifliilor sale este acela de a furniza
viziuni bine produse, colorate, atractive øi actuale ale lumii, cu un strop
de exotism la modæ. La urma urmei, de ce s-ar lupta cineva cu formele
in dustriale ale divertismentului transcultural populist? În realitate, acelaøi
muzeu parizian opereazæ una dintre cele mai interesante ramuri de cer-
cetare din Europa sub conducerea cercetætorului francez Frédéric Keck,
care a fost elevul lui Paul Rabinow. Keck e specialist în epidemiile contem-
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the People, curatoriatæ de Olga Sosnina (fiariflino, Moscova, 2012), în pofi-
da pretenfliei sale de a adopta instrumente conceptualiste pentru utili-
zarea unor categorii etnografice în moduri care sæ le împrospæteze
(Sosnina 2013), în cele din urmæ a reiterat un punct de fugæ colonialist
în a vedea Caucazul ca pe o baterie de stereotipuri ruseøti/sovietice.
„Cuvintele“ din acest dicflionar n-au venit nicio clipæ din partea popoa-
relor indigene, care au ræmas obiectele mute ale studiului ei. Semnifi-
caflia locului în care s-a instalat aceastæ expoziflie – Palatul fiariflino, unde
s-au decis viitorul Caucazului în calitate de colonie ruseascæ øi genoci-
dul circasian – fusese, de asemenea, bagatelizatæ.
Cu toate astea, existæ încercæri sporadice de a face din muzee locul unor
acfliuni artistice øi al unor practici curatoriale decoloniale critice: artista
daghestanezæ Taus Mahaceva problematizeazæ muzeul ca instituflie
imperialæ a controlului estetic øi epistemic, læsînd obiectele reduse la tæce-
re sæ vorbeascæ. Lucrarea sa recentæ, The Way of an Object (2013), cres-
cuse din colecflia Muzeului de Artæ din Daghestan – o instituflie care,
asemænætor cu alte muzee sovietice din republicile naflionale, fusese pro-
iectatæ iniflial ca o combinaflie de colecflii etnografice indigene, artæ ru -
seascæ apreciatæ în mod convenflional øi trimisæ de la Moscova pentru
a „educa“ poporul local øi o secfliune de artæ de la fafla locului, creatæ
ca o copie palidæ a canonului rusesc. Mahaceva øi-a scos pe stradæ inter-
venflia muzealæ, extrægînd-o din ambientul expoziflional. Mai multe
obiecte delocalizate au fost îndepærtate din ierarhia esteticæ øi cronolo -
gia liniaræ a muzeului. Ele au fost egalizate astfel simbolic în ce priveøte
valoarea øi importanfla lor, ceea ce le-a permis sæ intre conversaflie øi chiar
sæ polemizeze. Artista a trecut la un mod de reprezentare care combi -
na arta plasticæ øi teatrul.
Unul dintre gesturile eficace pentru decolonializarea muzeului este
mutarea atenfliei de pe colecflia materialæ pe un discurs pe care cura-
torul îl construieøte în jurul unei baterii de obiecte sau în pofida lor, sau
chiar sub forma „povestirii færæ obiecte“ ce cuprinde în mod tradiflional
„scene reconstituite, modele, spectacole dinamice de lumini, replici unu
la unu, secvenfle de film, cabine audio, lucræri comandate artiøtilor øi chiar
benzi desenate“ (Spalding 2002, p. 54). În The Way of an Object,
Mahaceva uneøte verbalul øi vizualul în adaptarea ei de teatru de pæpuøi
stradal. Un loc important al prezentærii e legat de o formæ de artæ etnicæ
tradiflionalæ, al cærei mijloc de expresie dramaticæ devine locul unei conver -
saflii între trei obiecte de muzeu transformate în marionete. În specta-
colul ei, o cutie pentru sare avaræ, o bræflaræ de nuntæ cubacæ øi Pasærea
Gamayun, tabloul din 1897 al lui Victor Vasneflov, discutæ despre splen-
doarea øi mizeria de a fi obiecte de muzeu øi polemizeazæ în privinfla
unor chestiuni legate de autenticitate øi stilizare, de graniflele fragile din-
tre artæ øi meøteøugurile decorative sau aplicate, de devalizarea øi umi-
lirea ulterioaræ a artei indigene în cadrul muzeelor, de impermeabilitatea
øi lipsa de sens a lucrærilor canonice impuse artificial în contexte stræine,
de posibilitæflile øi capcanele esteticii relaflionale øi ale expozifliilor interac -
tive din muzeele de istorie, de interacfliunea dintre amuzament, învæflare
øi gîndire criticæ în muzeele societæflii contemporane. Atît bræflara, cît øi
cutia pentru sare sînt obiecte ale culturii daghestaneze scoase din con-
textele lor vii øi private de funcfliile lor socioculturale, utilitare øi cosmo-
logice atunci cînd sînt plasate într-un muzeu de artæ plasticæ. Tabloul lui
Vasneflov prezentînd o pasære profeticæ din folclorul slav fusese, de ase-

menea, scos din contextul sæu original – o stilizare specialæ a folcloru-
lui rusesc într-o versiune pre-Art Nouveau de exotizare a trecutului naflio-
nal – øi a devenit o reprezentare moartæ a canonului impenetrabil al
altcuiva, adusæ în Daghestan în anii 1920 pentru a „educa“ pæmîntenii
potrivit unor norme estetice occidentale/ruseøti øi, aøadar, purtînd un
program cultural imperialist.
Prima prezentare a acestei lucræri în Daghestan a avut loc în 2013, în -
tr-o zi ploioasæ øi înnoratæ de octombrie. Publicul ud pînæ la piele tre-
mura în fafla unui teatru de pæpuøi din centrul Mahacikalei, capitala
Daghestanului, dar disconfortul nostru fizic nu fæcea decît sæ îmbogæfleas -
cæ efectul intenflionat. Aceastæ schiflæ de impromptu spontan øi itinerant
poate fi instalatæ rapid în orice condiflie øi în orice clipæ. Obiectele cer-
tîndu-se pæreau în mod particular nenorocite øi færæ adæpost, de parcæ
ar fi scæpat din heterotopia muzeului (Foucault 1986) pentru a-øi cîøti-
ga libertatea, dar au descoperit mai tîrziu pærflile mai întunecate ale nea -
partenenflei øi ale exilærii din timp. Cu toate astea, aceastæ experienflæ
trecætoare a devenit în cele din urmæ încæ o faflæ a muzeului decoloni-
zat ca eveniment mereu deschis øi neterminat.
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a marcat cutare sculpturæ sau a introdus-o în cadrul ei de referinflæ, a
aøezat-o într-un raport de afinitate øi a transportat ceva prin ea – ca pe
o planøæ de spiritism pe masa la care Marx øi Derrida se referæ ca la un
figurant într-o piesæ de teatru –, atunci ceva începe sæ se întîmple. Arta
tribalæ devenitæ marfæ se aratæ brusc în statutul ei nud øi orfan, în ana-
cronismul ei, în afara actualitæflii, pur øi simplu ieøitæ din matca sa. Aces-
tea sînt opere artistice fugitive în cadrul unor colecflii la fel. Cæci un obiect
e, de asemenea, un migrant, cu cunoaøterea sa parflialæ, cu identitæflile
sale parfliale øi cu incompletitudinea sa (Sassen 2009).
S-ar putea argumenta cæ revendicærile de restituire, de returnare a milioa-
ne de obiecte locurilor din care provin e, în prezent, cea mai activæ formæ
de transformare în marfæ. Veritabila diplomaflie a relicvelor din jurul aces-
tor obiecte insistæ pe faptul cæ ele trebuie returnate comunitæflilor-
sursæ, chiar dacæ acestea sînt atît de deplasate în raport cu locul lor originar
cæ nimeni nu poate fi sigur cæ vor mai fi acolo unde ne aøteptæm – nimeni
altcineva decît piafla.

Ce sæ facem? Sæmînfla unui muzeu-universitate
Cum spunea Joseph Beuys în 1975, „vreau sæ transform muzeele în
universitæfli care au un departament pentru obiecte [...] Muzeul ar
putea oferi primul model pentru un colocviu în desfæøurare (sau per-
manent) pe teme culturale“ (Beuys øi Haks 1993).
Am petrecut patru ani explorînd prezenfla obiectelor istorice în muzee-
le etnografice. Asta m-a condus la a susfline potenflialul lor pentru o formæ
contemporanæ de interdisciplinaritate transculturalæ bazatæ pe obiect sau
centratæ pe colecflie, o situaflie de investigaflie care ar putea duce chiar
la ceva ce îndræznesc sæ numesc un muzeu-universitate, o formulæ hibridæ
care sæ combine o academie de artæ, o universitate øi un muzeu, echi-
patæ în aøa fel încît sæ gæzduiascæ noi formafliuni profesionale pe baza unei
reactiværi investigative a colecfliilor istorice litigioase sau disputate.
Dacæ am încerca sæ identificæm elementele de care trebuie sæ flinem cont
astæzi øi care ar putea constitui temelia unui nou tip de øantier, ne vin
în minte urmætoarele:
1. Milioanele de obiecte – cît se poate de literal – colecflionate din întrea-

ga lume øi care zac în depozitele muzeelor etnografice din Europa.
Germania aø estima cæ are între 4 øi 5 milioane. Dacæ la asta se adunæ
ce se aflæ în depozitele din Marea Britanie, Franfla, Belgia, Portugalia,
Austria, Italia øi Spania, existæ o cantitate serioasæ de „opere de ar tæ“
de o ingeniozitate øi de o semnificaflie extraordinar de importan tæ.
(Nu voi intra aici în polemica despre diferenflele dintre obiectul
etnografic, opera de artæ øi obiectul artizanal.)

2. O altæ zonæ de atenflie este înflorirea unor noi sectoare care combi -
næ diverse discipline øi par sæ nu aibæ alt acoperiø instituflional decît
anexele universitæflilor sau ale diverselor departamente din cadrul øco-
lilor de artæ: cercetæri culturale, studii de curatoriat, cercetæri colo-
niale critice, cercetæri postcoloniale, cercetæri critice despre rasæ øi
anticoloniale, precum øi diversele forme de studiu ce vizeazæ muzeul,
pe lîngæ redefinirile unor discursuri partenere existente în istoria ar -
tei, artæ, antropologie, cercetæri regionale (e.g. cercetæri în legæturæ
cu Asia Sud-Esticæ sau cercetærile africane). Aceste noi sectoare apar
la scaræ globalæ. Nu se mai întîmplæ doar la Birmingham, cum era cazul
cînd Stuart Hall øi Dick Hebdige creaseræ cercetærile culturale øi au

atras atenflia asupra subculturilor øi istoriilor diasporei din Marea Bri-
tanie. Astæzi, pofli studia culturile, curatoriatul sau muzeologia, de pildæ,
în multe oraøe de pe continentul african, în Asia de Sud-Est, India,
Japonia, America Latinæ øi probabil øi China.

3. Existæ, în cele din urmæ, chestiunea colecflionærii. Vizibilitatea øi con-
temporaneitatea colecfliilor flin astæzi de inifliative private øi de muzee
personalizate. În contrast cu asta, oraøele în care muzeele de stat în -
floriseræ cîndva, dupæ ce flærile cærora le aparflineau îøi obflinuseræ inde-
pendenfla (e.g. Jakarta, Delhi, Lagos, Dakar, ca sæ numim doar cîteva),
sînt obstrucflionate atunci cînd vine vorba de a pune în miøcare o re -
naøtere a institufliilor lor culturale, care sînt væzute astæzi ca ideo logic
învechite, incapabile sæ atragæ vizitatori øi, în general, ruinate. Servi-
ciul civil al specialiøtilor în muzee combinæ toate dificultæflile care
existæ în implicarea generafliilor mai tinere de muzeologi øi curatori
în cadrul acestor aøezæminte naflionale sau oræøeneøti.

La Weltkulturen Museum am dezvoltat o metodologie experimentalæ,
despre care cred cæ e posibilæ nu doar în cadrul muzeului postetnogra-
fic, ci poate fi aplicatæ øi altor muzee cu colecflii istorice variate. Depin-
de de cum vedem posibilitatea producfliei de cunoaøtere într-un muzeu
øi de cum definim ierarhiile în cadrul colecfliilor. A testa acest mod de
lucru cu colecfliile prin confruntarea cu un muzeu antropologic înainte
colonial agraveazæ întrebærile din jurul accesului, proprietæflii, restituirii,
conserværii øi uitærii care s-ar aplica, într-o mæsuræ mai micæ, øi altor muzee.
Potenflialul unei colecflii de cercetare este cæ depinde de experiment øi
dialog, chiar dacæ îøi pierde rapid valabilitatea. Ca atare, ea ræmîne în mod
straniu în afara forflelor pieflei, deøi caracterizeazæ øi puncteazæ explo-
rarea unui moment. Acest proces e legat de producflie øi, aøadar, de ivi-
rea unei noi colecflii, una care creøte cît se poate de literal din grija øi
aten flia faflæ de antecedentele istorice.
Lucrærile neterminate produse la Weltkulturen Museum Labor evocæ
un moment care s-ar putea numi un preludiu. Cuvîntul determinæ un
obiect sau o experienflæ care declanøeazæ un eveniment, o acfliune sau
un spectacol. Asociat adesea cu compoziflia øi structura, faza preludiu-
lui e momentul de gîndire anticipativæ øi transformatoare ce poate
conduce la o modelare timpurie a ideilor øi la crearea ulterioaræ a unui
nou corpus de lucræri.
Weltkulturen Museum construieøte o colecflie neterminatæ de lucræri plas-
tice sau literare create la fafla locului, în laboratorul sæu. Aceste lucræri
reflectæ o situaflie de muncæ de teren intimæ øi o interacfliune intensæ între
artistul sau cercetætorul invitat øi contextul specific al muzeului øi al
obiectelor, fotografiilor, oamenilor, situafliilor øi expozifliilor sale. E des-
pre decodarea cunoaøterii tacite a obiectelor prin utilizarea unor mici
incursiuni în discursul antropologic existent în loc sæ urmæreascæ liniile
sale principale. Laboratorul din muzeu e „preoperaflional“. E un foaier
al producfliei. Îi oferæ cercetætorului cadrul pentru a træi, a dormi, a lucra,
a gîndi, a citi, a produce – un fel de investigaflie domesticæ acceptînd
munca de noapte øi ajustîndu-se la scara domesticæ a unei vile.
La sfîrøitul fiecærei øederi, artistul sau cercetætorul dæruieøte o mostræ din
aceastæ muncæ în cadrul muzeului. Încredinflînd muzeului aceste noi pro-
totipuri bazate în mod direct pe obiecte din colecflii, invitaflii transmit stu-
denflilor, colegilor øi publicului o altæ formæ de cunoaøtere relaflionalæ.
Acest proces poate furniza cadrul pentru o formæ inovatoare de edu-
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porane provocate de animale, care a petrecut doi ani în discuflii cu cen-
tenarul Claude Lévi-Strauss înainte ca acesta sæ moaræ. Totuøi la Quai
Branly, coabitarea unor forme partenere ale curatoriatului cunoaøterii –
una cu scopul unor prezentæri publice, iar cealaltæ ideaflionalæ, plinæ de dez-
voltæri avansate ce ræmîn în mare parte în spatele scenei – este dusæ la
extrem. Receptarea criticæ e divizatæ – unii se plîng de scenografia caver-
noasæ din ciment colorat a lui Jean Nouvel, în timp ce aplaudæ muzeul
pentru punctele sale de excelenflæ: mediateca, biblioteca, arhivele foto-
grafice, colecfliile digitalizate, simpozioanele internaflionale øi colaborærile
strînse cu lumea universitaræ globalæ. Mai mult decît simbiotice, aceste douæ
linii apar ca fiind încartiruite într-un hiat ce contrazice capitalul depozitat
al acestui muzeu: marile sale colecflii etnografice.
Ce fel de semnificaflie vrem sæ producem astæzi pe baza unor aseme-
nea colecflii ce par sæ fi ajuns într-o fundæturæ a cercetærii? Ce rol joacæ
ele în raport cu universitæflile? Ce modus operandi poate fi introdus astæzi
în aøa fel încît aceste obiecte eteroclite øi anacronice din trecut sæ fie
reîncærcate cu semnificaflii contemporane? Dacæ muzeele trebuie sæ lupte
împotriva rutinei, a obiønuinflei øi a conservatorismului, ce fel de metodæ
de lucru am putea dezvolta pentru a reactiva rezervele pe care le pæs -
treazæ?
E urgent sæ ne gîndim la modalitæfli de a curatoria, de a îngriji øi de a recon-
figura colecfliile etnografice. În loc sæ acoperim poarta de acces la aces-
te importante obiecte din cauza unei ideologii a conserværii, ar trebui
sæ le refacem într-un fel cu sens. Asta e important pentru cæ ajutæ la inven-
tarea unor noi modalitæfli de a defini colecfliile, demantelînd ierarhiile ante-
rioare între superior øi inferior, între capodopere øi obiecte alungate în
viafla cotidianæ. Cum sugereazæ antropologul Paul Rabinow, „Problema
e cum sæ prezentæm elemente istorice într-un asamblaj, în aøa fel încît
sæ se actualizeze noi vizibilitæfli øi lucruri dicibile, care sæ inducæ miøcare
øi afect“ (Rabinow 2010).  

Remediere
În primul sens, poate mai contemporan, al termenului, „a remedia“ în -
seamnæ sæ aduci o schimbare în cadrul unui mediu, sæ experimentezi
cu noi modalitæfli de descriere, interpretare øi prezentare a obiectelor
dintr-o colecflie. A remedia implicæ, de asemenea, sæ remediezi o si -
tua flie deficientæ, de pildæ, rezonanfla ambivalentæ a trecutului colonial
(Rabinow 2008). Asumarea din trecut a autoritæflii epistemologice nu
se extinde în mod confortabil asupra situafliei postcoloniale. Nu mai
putem fi mulflumifli sæ folosim exemplele din trecut ale unei culturi ma -
teriale cu scopul de a zugrævi culturi sau grupuri etnice, reafirmînd prin
asta un logos al ethnos-ului sau o paletæ existentæ de teme antropologi -
ce învechite. Desigur, respectæm øi integræm în mod critic discursurile
øi analizele anterioare ale antropologilor øi ale specialiøtilor, la fel cum
luæm în seamæ øi atestærile care provin de la producætorii øi utilizatorii
acestor obiecte. Putem însæ, de asemenea, sæ extindem contextul
acestei cunoaøteri luînd din nou obiectele ca puncte de plecare øi stimuli
pentru inovare, practicæ esteticæ, traducere lingvisticæ, design viitor de pro-
duse øi muzee pe cale de apariflie – toate sub semnul contempora-
neitæflii. Dar cum le-am putea demistifica, cum am putea reactiva o
pierdere a aurei? Cum îøi „recapætæ conøtiinfla“ sau capætæ iar prezenflæ
o colecflie?

Cum se øtie, hyle, materia, este înainte de toate din lemn. Øi de vre -
me ce aceastæ devenire-imaterialæ a materiei pare sæ nu ia timp øi
sæ-øi opere ze transmutaflia în magia unei clipe, într-o singuræ privi-
re, prin omnipoten fla unui gînd, am fi, de asemenea, ispitifli s-o des-
criem ca proiecflie a unui animism sau a unui spiritism. Lemnul se
trezeøte la viaflæ øi e populat cu spirite: credulitate, ocultism, obscu-
rantism, imaturitate dinainte de iluminism, umanitate copilæreascæ
sau primitivæ. Dar ce ar fi iluminismul færæ piaflæ? Øi cine va progre-
sa vreodatæ færæ valoare-de-schimb? (Derrida 1993/1994)

A remedia o colecflie etnograficæ înseamnæ sæ lupfli cu un amestec de
disconfort, îndoialæ øi melancolie – faza de caput mortuum a regene rærii
alchimice, transformînd aceste obiecte într-un context contemporan øi,
prin asta, construind interpretæri adiflionale pentru bateria lor de refe-
rinfle deja existente. Aceastæ fazæ experimentalæ iniflialæ produce noi idei
pentru munci care opereazæ ca niøte prototipuri, ca stimuli pentru dez -
voltæri ulterioare. Ele sînt colecflii neterminate, la fel cum etnografica e
neterminatæ în semantismul ei. În acest sens, noile prototipuri interpe-
leazæ diversele modele de concept øi formæ încastrate în obiectele din
colecflia muzeului.

Colecflia de cercetare
Nicio colecflie de cercetare nu poate fi o marfæ viabilæ pe termen lung.
Lanflul spectral e rupt odatæ ce procedura sa de decodare a fost elimi-
natæ øi pusæ la dosarul unei investigaflii din trecut. Cu toate astea, obiec-
tele din aceste colecflii – mai ales acelea asociate cu ritualul, øi deci de
douæ ori fetiøiste – reflin ceva, iar acel ceva îl cautæ oamenii în muzeu.
Ei cautæ transportul, vaporul cu aburi, avionul sau accesul virtual holo-
grafic la enigma misticæ. Valoarea lor de întrebuinflare poate fi interesantæ,
dar cum au arætat Karl Marx øi, mai tîrziu, Jacques Derrida, nu aøa se con -
stituie caracterul numinos al obiectului material. „Marfa e chiar foar te com-
plicatæ; e încefloøatæ, încurcatæ, paralizatæ, aporeticæ øi poate indecidabilæ
(ein sehr vertrachtes Ding)“ (Derrida 1993/1994). 
Existæ un tip de eøec care se opune capacitæflii acestei mase de obiec-
te etnografice de a deveni mærfuri. Aceste obiecte sînt eøecuri pentru
cæ ele nu pot fi niciodatæ noi înøine, o parte neinterogatæ a referenflia-
litæflii noastre. Ca atare, referenflialitatea lor nu e cheltuitæ. Ele sînt con-
testate øi vor continua sæ fie contestate. Iar argumentul pentru restituirea
lor viitoare e de nerespins. Distanfla e ce le face sæ fie ceea ce vrem de
la ele sæ fie. Vrem sæ fie un mediu de contrast pentru ceea ce øtim.
Weltkulturen Museum din Frankfurt, pe care l-am condus începînd cu
2010, are un depozit de 70.000 de asemenea obiecte. În acest caz,
rezistenfla la devenirea-marfæ devine cu atît mai aparentæ øi mai persis-
tentæ. De ce ar domina unul sau altul dintre obiecte? Dacæ vreunul din-
tre ele dominæ, e din pricina unei piefle a artei tribale. Conservatorismul
existent al pieflei de artæ tribalæ, cu clasamentul ei al celor mai vîndute
douæzeci de piese – în care un obiect din Nok sau Benin fusese în frun-
tea clasamentului, iar o plasæ din stuf pentru prins peøti din Sepik în coada
lui –, nu-øi mai pæstreazæ statutul ideologic. Aparatul aferent de prezen-
tare, incluzînd tipuri de iluminare øi de imagini fotografice, e revizuit cri-
tic cînd ne gîndim la expozifliile postetnografice. Dacæ se întrerupe aceas tæ
filiaflie a pieflei, provenienfla ce fetiøizeazæ cine a deflinut ce øi cînd, cine
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Aø vrea deci sæ compar intenflia øi eøecul, cæci e foarte uøor sæ ne uitæm
doar la eøec. Aø vrea sæ scot în evidenflæ Muzeul Naflional al Danemar-
cei pentru cæ e unul dintre muzeele în care colecflia etnograficæ se aflæ în -
castratæ, de asemenea, în contextul preistoriei daneze, al colecfliilor de
Anti chitate clasicæ øi al istoriei contemporane. Aici, în Suedia, avem cele
douæ colecflii etnografice izolate, aøa cæ aceste istorii variazæ odatæ cu locul
øi vorbesc în diverse feluri despre raportul dintre Europa øi non-Europa.
Cred însæ cæ s-a întîmplat ceva aici spre secolul al XXI-lea, øi anume cæ
vocile din afara Europei au devenit extrem de puternice. Felul în care
vorbesc aceste voci în colecfliile europene începe sæ clatine fundamen -
tele noastre. Cu cît mai multe revendicæri sînt fæcute la adresa colecflii-
lor etnografice europene, cum s-au numit odinioaræ, obflinem contexte
tot mai interesante. Cred cæ vocabula „etnografie“ fline de un discurs
care începe sæ fie fragil în ce priveøte graniflele sale.
∫ Aøadar, întrebarea pentru dumneavoastræ e oarecum legatæ de acest
punct. Aici avem un Muzeu al Culturii Globale. În Kenya existæ un Muzeu
Naflional, iar în China la fel. Sînt de acord cu dumnevoastræ cæ restul
lu mii s-a trezit cæ øtie ce se petrece øi øtie ce trebuie sæ øtie pentru a echili -
bra aceastæ diferenflæ de putere care a durat aproape 500 de ani.
Discutam astæzi Declaraflia despre importanfla øi valoarea muzeelor uni-
versale, care a fost semnatæ în 2002. Dar declaraflia fusese scrisæ øi sem-
natæ de muzeele mari din Europa øi din Statele Unite. 
Chestiunea e, aøadar, aceea cæ muzeul este un adæpost al cunoaøterii
precum universitæflile øi bibliotecile. E un tip de instituflie prin care Euro-
pa a controlat colonialitatea cunoaøterii. Întrebarea e cum sæ decolo-
nializezi cunoaøterea. Øi, dacæ vrei sæ faci asta, cum sæ foloseøti muzeul
pentru a continua acest proces? Începem sæ vorbim acum despre cul-
tura mondialæ...
∫ În cadrul muzeelor, din cauza colecfliilor, a existat mereu un nivel
de recunoaøtere a unor sisteme diferite de cunoaøtere din afara Euro-
pei. Øtim cu toflii ierarhia culturilor pe care le vedem øi, cu siguranflæ, ea
e extrem de puternicæ în cadrul arheologiei. Tofli øtim exteriorul muzeu-
lui din Viena, care prezintæ aceste ierarhii în care punctul cel mai de jos
într-un sens absolut e femeia aborigenæ din Australia, drept limitæ pe scara
civilizafliilor în sensul european al cuvîntului.
Ce se întîmplæ astæzi este cæ aceste sisteme de cunoaøtere din afara Occi-
dentului sînt atît de puternice încît recunoaøterea în Occident devine,
de asemenea, mult mai ræspînditæ, chiar øi în afara institufliilor øtiinflifice.
Aceste sisteme de cunoaøtere sînt inevitabile. Tofli øtim cæ sînt aøa. E im -
portant sæ recunoaøtem cæ muzeele care s-au configurat ca muzee uni-
versale nu vorbesc pentru toate muzeele. 
Nu trebuie confundate acele 12, 13 sau 15 instituflii elitiste din lume cu
ce facem noi, ceilalfli. De fapt, noi nu le recunoaøtem acest statut. Nu-l
respectæm. Nu sînt lumile noastre ideale. Existæ numeroase muzee mon-
diale care lucreazæ de partea rezistenflei la acel concept de universalism.
Printre aceste muzee de tip diferit, muzee din Noua Zeelandæ, Austra -
lia, Canada sau Statele Unite, existæ legæturi strînse de colaborare cu un
caracter cu mult mai egalitar decît în secolul al XIX-lea sau al XX-lea.
Aceasta e una dintre schimbærile pe care le-am putut observa în aceastæ
nouæ perioadæ globalizatæ. Ele nu vorbesc pentru noi.
∫ Sînt perfect de acord cu dumneavoastræ cæ o conøtiinflæ despre res-
tul lumii continuæ sæ se lærgeascæ. Poate cæ greøesc, dar astæzi nimeni nu

mai colecflioneazæ obiecte etnografice aøa cum se fæcea asta în secolul
al XIX-lea. Colonialismul poate cæ a dispærut, dar colonialitatea persistæ.
Asta e confuzia.
Întrebarea e care este viitorul muzeelor etnografice. Acest viitor nu pare
sæ fie acela cæ ar exista astæzi un tip diferit de colecflionare. E o întreba-
re despre ce sæ facem cu obiectele deja existente. Fie sæ perpetuæm ideea
modernitæflii, fie sæ interogæm modernitatea øi sæ pæøim într-un nou tip
de decolonializare a inifliativelor muzeale. Cum vedefli acest aspect?
∫ Nu mi se pare un tip de opfliune fie-fie. Pentru mine, sînt valabile,
în mod cît se poate de evident, ambele. Aceste colecflii poartæ o isto-
rie, pe care trebuie s-o reconsideræm în permanenflæ în feluri tot mai
complexe. Øi trebuie sæ punem în practicæ øi noi feluri de a colecfliona.
Raportul dintre aceste colecflii øi ce colecflionæm acum e partea cea mai
interesantæ.
Încurcæturile încep sæ fie cu mult mai articulate. Mæ gîndesc la unele din-
tre proiectele în colaborare foarte interesante pe care le avem în ca -
drul Muzeului Culturii Mondiale aici [la Göteborg], prin care muzee din
Mali øi Kenya colecflioneazæ în numele nostru. Vorbesc, de asemenea,
de pe poziflia cuiva care a lucrat cu Muzeul Naflional al Noii Zeelande,
cu maori, pentru care, în gîndirea lor, ar fi cu totul imposibil sæ stabileøti
o dihotomie între trecut øi prezent, pentru cæ e vorba de o gîn dire plinæ,
unificatoare. Trecutul e încastrat în tonga sacræ, a cærei vîrstæ o pot
cunoaøte în mod precis øi prin care îmi pot pomeni tofli stræbunii de o
mie de ani încoace, tofli cuprinøi în acest obiect.
Sînt apoi piesele la zi, cele contemporane – ele sînt unitare, øi nu e loc
de dihotomii. Ne uitæm la continuitate øi la felul în care una vorbeøte
în cealaltæ. Aøa trebuie gîndite lucrurile în acest caz. 
∫ Sînt perfect de acord. Am lucrat cu indigeni din America de Sud
multæ vreme øi øtiu asta. Dar problema e cæ aceste colecflii de obiecte
nu sînt fæcute de indigeni, pentru cæ indigenii n-au nevoie sæ colecflio-
neze obiecte. Ei poartæ memoria – øi o pot face secole de-a rîndul.
Chestiunea e deci cine colecflioneazæ, ce fel de obiecte se colecflioneazæ
øi pentru ce. Vorbim despre muzeul etnografic al secolului al XIX-lea,
care e plin de tipurile de obiecte colecflionate de colonizatori øi/sau
cælætori. Ce øtifli despre aceste tipuri de obiecte care n-au fost colecfliona -
te de indigeni, ci de cei care controleazæ cunoaøterea? Indigenii din Ame-
rica de Nord, Canada, Bolivia, Peru n-au nevoie de muzee pentru a-øi
conserva memoria. Aceasta e o altæ problemæ legatæ de chestiunea patri-
moniului cultural. 
Mæ gîndesc la faptul cæ UNESCO s-a autodesemnat ca pæstrætoare a
patrimoniului popoarelor lumii. Asta îmi aminteøte de misionarii din seco-
lul al XVI-lea, care au venit în ceea ce este astæzi America. S-au uitat la
indigenii care nu cunoøteau scrisul øi, din acest motiv, au decis cæ aceøtia
n-au nici istorie. Aøa cæ s-au autodesemnat sæ scrie istoria pe care indi-
genii n-o au. Existæ multe întrebæri aici. Existæ o fracturæ între trecut øi
prezent, chiar øi pentru noi. Deci chestiunea fline de acea fracturæ între
cine colecflioneazæ øi cine defline cunoaøterea. 
∫ Sînt o græmadæ de probleme aici. Pentru mine, existæ un concept
nuclear în tot ce facem, øi anume autoreprezentarea, care e o verita-
bilæ cheie la felul în care lucrez dintotdeauna. Pentru mine, repet, asta
ar merge înapoi pînæ la Muzeul Femeilor, în care femeile vorbesc pen-
tru femei. Deci problema autoreprezentærii e, cred, esenflialæ.
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caflie în cadrul muzeului, care comunicæ extremele explorærii intelec-
tuale, un exercifliu conceptual øi reflexiv în privinfla unor lucruri încæ necu-
noscute.
În felul acesta, putem privi diversele obiecte din colecfliile din trecut ca
vehicule ale traducerii culturale din prezent, operînd în cadrul tensiu-
nii øi atracfliei dintre pedagogie øi producerea de rezultate: pedagogia
cu „temporalitatea ei bazatæ pe continuitate øi acumulare“ (Bhabha
1994, cap. 8) øi producerea de rezultate care se confruntæ cu limbajul
recursiv al ajustærii creative. Asta ne poate ajuta sæ redefinim condiflia de
mobilitate la care se referea Carl Einstein în ce priveøte colecflia de cerce -
tare a muzeului.
Aceasta e sæmînfla unui nou muzeu-universitate, care lucreazæ în mod
constant cu impulsuri externe øi reproiecteazæ mereu conceptul de cu -
noaøtere generalæ øi de intelect democratic în vederea unei educaflii ne -
standardizate, independente øi autoorganizate – o instituflie subiectivæ,
permeabilæ øi fragilæ. 
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Viitorul muzeelor etnografice: 
o discuflie între Mignolo øi Sandahl
Walter Mignolo, Jette Sandahl

Transcrierea discufliei publice care a avut loc pe 22 mai 2014 la Univer-
sitatea din Göteborg, Suedia, în cadrul programului Critical Curatorship,
organizat de Critical Heritage Studies. Redactorii îi mulflumesc lui Walter
Mignolo øi lui Christine Hansen pentru acest text. 

MODERATOR π Propunerea de discutat astæzi e urmætoarea: spre
sfîrøitul secolului al XIX-lea øi la începutul secolului al XX-lea, muzeele etno-
grafice europene au adunat colecflii de obiecte de pe tot globul, care fuse-
seræ utilizate pentru a prezenta mari istorisiri ale dezvoltærii omeneøti. În
perioada lor de înflorire, aceste muzee au fost instituflii importante ale edu-
cafliei. Astæzi, ele sînt depozite de materiale care stau mærturie pentru un
trecut colonial problematic. Walter, crezi cæ aøa stau lucrurile?
WALTER MIGNOLO ∫ Pentru cei care nu sînt familiarizafli cu acest
subiect, e important din punctul de vedere a ce urmeazæ sæ spun sæ facem
deosebirea dintre colonialism øi colonialitate. Colonialismul e istoric –
francez, britanic, spaniol, olandez. Colonialitatea e logica ce stæ la baza
colonialismului. Cînd ne uitæm la muzeele etnografice, mai ales la ace-
lea care au apærut în secolele al XIX-lea øi al XX-lea, cum ar fi Tropen-
Museum din Amsterdam despre care vorbim astæzi, avem o colecflie
de obiecte din Oceania, Caraibe, Africa, Surinam ø.a.m.d. Toate astea
sînt vizibile. Ceea ce nu se vede e cine a organizat acest muzeu. Crea-
torii muzeului sînt mereu albi, creøtini, protestanfli, europeni. Iatæ deci
întrebarea mea: se întîmplæ oare cæ restul lumii are obiecte, iar euro-
penii au cunoaøtere? Acesta e punctul de intrare în subiect care ar tre-
bui gîndit. 
JETTE SANDAHL ∫Cred cæ lucrul interesant aici e perioada în mul-
tiple feluri absentæ de la începutul secolului al XX-lea øi pînæ acum. Sînt
interesatæ de acest hiat privind lucrurile menflionate. Totul pare perfect
adeværat. Dar ce am putea spune în plus? Da, sîntem depozite øi pu -
tem spune chiar cæ sîntem magazii ale trecutului colonial. Se poate spune
øi cæ sîntem depozite ale felului în care trecutul colonial træieøte astæzi
viguros în fiecare dintre noi. Deci nici mæcar nu trebuie sæ numim asta
trecut. Putem întreba cum træieøte el în noi, aici øi acum.
Cred totuøi cæ avem tendinfla de a concepe o colecflie de parcæ ar fi ter-
minatæ øi încheiatæ, de parcæ ar fi un lucru finit. Pentru mine o colecflie
e infinitæ. Continuæ sæ se lærgeascæ.
Am vorbit astæzi despre cum fiecare reconfigurare a colecfliei etnografi-
ce la Muzeul Naflional al Danemarcei în secolul al XX-lea a fost fæcutæ cu
scopul de a depæøi istoria colonialæ. Tofli care au fost acolo vor øti cît de
mizerabil eøueazæ acel muzeu în a face asta. Dar intenflia a fost prezentæ.

JETTE SANDAHL e directoarea Muzeului Copenhagæi. Fusese directoare de expoziflii øi pro-
grame publice a Muzeului Naflional al Danemarcei, director fondator al Muzeului Culturii Mon-
diale din Göteborg, Suedia, øi, cel mai recent, director al Muzeului Noii Zeelande Te Papa
Tongarewa. În Danemarca, a fost implicatæ în crearea pe o bazæ civico-popularæ a Muzeului
Femeilor în 1981.
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nitæflilor existente. Dacæ ne uitæm la Noua Zeelandæ, la Australia sau chiar
la Statele Unite, n-am putea scæpa cu ceea ce scæpæm în Europa de Nord.
Într-un anumit sens, încercæm sæ punem ceva în practicæ aici, în Euro-
pa de Nord, pentru cæ fie sîntem indivizi angajafli de partea unei cauze,
fie sîntem ghidafli intelectual într-o anumitæ direcflie de poziflia noastræ
analiticæ, øi nu din motiv cæ ar exista presiuni asupra noastræ din partea
comunitæflilor. 
Ne aflæm, aøadar, aici, într-un fel de vid, care nu existæ în Australia, Noua
Zeelandæ, Statele Unite sau Canada. Cred cæ, la un moment dat, co -
munitæflile extrem de diverse din Suedia vor începe sæ-øi revendice unele
dintre aceste colecflii. Cînd am lucrat aici spuneam cæ existau trei nive-
luri de pærfli implicate. Sînt oamenii care au deflinut iniflial aceste obiec-
te. Sînt oamenii care træiesc astæzi în continuitate sau discontinuitate cu
aceste obiecte, pe acelaøi teritoriu, în acelaøi loc. Apoi, sînt oamenii din
aceste culturi øi aceste teritorii care træiesc aici øi sînt, la rîndul lor, o parte
implicatæ foarte puternic. Aceastæ voce va deveni mai puternicæ de-a lun-
gul anilor ce vin øi asta va plasa colecfliile din aceste muzee pe o poziflie
diferitæ. 
π Ce spunefli, Jette, despre cît de mult depind lucrurile de anumifli indi-
vizi e foarte interesant. Cum øtifli, am trecut prin niøte situaflii teribile la
Muzeul Naflional al Australiei, pierzînd directori, punînd în practicæ pro-
grame la directivele guvernului, aøadar, e clar cæ asemenea instituflii sînt
foarte vulnerabile în raport cu guvernele.
Pare cæ, atunci cînd indivizii de care depind noile discursivizæri dispar sau
sînt eliminafli, golul se umple cu colonialitate. Un lucru fascinant pe care
l-afli menflionat sæptæmîna aceasta, Walter, este distanfla dintre postco-
lonialism øi decolonialitate. Mæ-ntrebam dacæ afli putea sæ ne vorbifli des -
pre asta în contextul de faflæ, acela al vulnerabilitæflii la care sînt expuse
aceste instituflii, mai ales acelea care deflin colecflii coloniale.
∫ Nu e deloc uøor. Voi începe prin a mæ întoarce la dihotomia de tip
fie-fie. Teza e aceea cæ nu existæ øi nu poate exista modernitate færæ colo-
nialitate. Aøadar, modernitatea este o retoricæ a progresului øi a ferici-
rii pentru a ascunde violenfla, opresiunea, deposedarea etc.
Muzeul standard cu acest tip de colecflie va face cercetæri pentru a face
modernitatea sæ progreseze. Ne va aræta doar, cumva, exoticul øi, de
asemenea, se va mîndri cu asemenea colecflii, va construi un fel de dis-
curs despre educaflie. 
Dacæ ne concentræm pe colonialitate, ceea ce facem este sæ folosim
colecflia pentru a aræta tocmai cum anume acest obiect are întipærit în
el retorica modernitæflii øi cum anume aceastæ retoricæ a modernitæflii care
a adunat aceste obiecte într-o colecflie de muzeu ascunde aceastæ lo -
gicæ a colonialitæflii. Logica dupæ care se ghideazæ colonialitatea este, repet,
urmætoarea: cunoaøterea e aici, obiectele sînt acolo.
Care e deci diferenfla dintre postcolonialitate øi decolonialitate? În Euro-
pa, postcolonialitatea e foarte bine cunoscutæ øi îmbræfliøatæ. Dar moti-
vul pentru care în Europa postcolonialitatea e adoptatæ este acela cæ ea
este cæratæ în spate de postmodernitate. Nu existæ postcolonialitate færæ
postmodernitate. Nu existæ postcolonialitate înainte de 1980, înainte
de publicarea Condifliei postmoderne. 
Ceea ce avem deci în comun e colonialismul. Spun mereu cæ diferenfla
dintre postcolonial øi decolonial seamænæ cu diferenfla dintre protestant
øi creøtin. Elementul comun e creøtinismul, dar cele douæ sînt totuøi oare-

cum diferite. Aøadar, decolonialitatea – ceea ce articulæm ca decolonia-
litate – îøi are fundamentul în Conferinfla de la Bandung, dar øi în lupta
pentru decolonizare. 
Cu douæzeci de ani în urmæ, cei din cadrul grupului ne-am dat seama
cæ lupta dintre colonialitate øi decolonizare flinea de cunoaøtere. Cele
douæ instituflii majore care deflin cunoaøterea – sau trei, dacæ vrefli, dar
ele se aflæ în legæturæ – sînt universitatea, muzeul øi bibliotecile. 
Aøadar, pentru a rezuma lucrurile, modernitatea/decolonialitatea este
deja un concept decolonial, iar acest concept ne este de folos în douæ
feluri. De o parte se aflæ analitica postmodernitate/colonialitate; cum pot
fi lucrate acestea douæ împreunæ începînd cu Renaøterea. De cealaltæ,
o parte din analiticæ înseamnæ sæ faci cercetæri øi sæ øtii tot mai multe des-
pre felul în care continuæ sæ funcflioneze colonialitatea astæzi.
Un exemplu pe care l-am dat zilele trecute, care determinæ începutul
sau formarea colonialitæflii, fusese caracterul înlocuibil al vieflii omeneøti
în cadrul sclaviei. Sclavii n-au fost mærfuri doar pentru cæ erau cumpærafli
øi vîndufli. Asta se întîmplæ încæ øi astæzi øi o duce foarte bine. Gîndifli-væ
la invazia Irakului. Numærafli vieflile americane pierdute – 3.000. Dar nu
mai numærafli øi cei 150.000 de irakieni, pentru cæ viafla lor e cumva super-
fluæ. Asta e colonialitatea.
∫ Mæ intereseazæ sistemele duble de cunoaøtere. Sînt siguræ cæ în
aceastæ încæpere existæ oameni care au sisteme duble de cunoaøtere.
Mulfli oameni vorbesc limbi multiple øi mulfli au sisteme de cunoaøte-
re diferite. Oamenii care au o pregætire formalæ în sisteme de cunoaøte-
re multiple pot desface aceste poveøti. Ei pot desface aceste sisteme
înguste, peiorative øi reductive în care s-au blocat muzeele. Ei se pot
de bloca pe ei înøiøi, dacæ dæm peste oamenii potrivifli care sæ revizuiascæ
øi sæ desfacæ aceste discursuri. În mod evident, mulfli dintre noi avem
acest sistem dublu. Cred cæ acolo se aflæ dinamica pentru mine. În acel
punct nu declari defuncte colecfliile, ci continui sæ lucrezi cu ele.
π Ai nevoie însæ de voinfla institufliei.
∫ Bineînfleles, altfel ele sînt moarte. În anumite sensuri, ele sînt mai
ræu decît moarte, pentru cæ ele devin mortale. Ele sînt, în realitate, des-
tul de ucigætoare. Dacæ nu le desfaci, ele sînt mai ræu decît moarte. 
∫ Asta-i foarte important. Existæ mulfli oameni cu sisteme duble de
cu noaøtere. Dar existæ, de asemenea, situaflii în care oamenii conlucreazæ,
în cele douæ sisteme de cunoaøtere, în douæ sau trei persoane. Vizitez
Montevallo destul de des. La spital existæ un doctor indigen øi unul occi-
dental. Øcoala e aceeaøi. 
Acest tip de muncæ se cere decolonizat. Decolonialitatea cautæ spafliu.
Postcolonialul e blocat în propria sa concepflie uniliniaræ a timpului, a mo -
dernitæflii, dar øi în imaginar, pentru cæ unul dintre cuvintele-cheie ale
modernitæflii este noutatea. Trebuie sæ produci mereu ceva nou, ceva
ce vine dupæ. Ceea ce încercæm sæ facem cu decolonialitatea este exact
opusul. Încercæm cumva sæ reînvestim acele cunoaøteri pe care moder-
nitatea le-a dezavuat pentru a crea ideea unui unic sistem al cunoaøte-
rii. Un singur sistem al cunoaøterii – dacæ nu te afli în el, eøti inferior. Sau
asta, sau vei dispærea, vei fi marginalizat. Aceasta e încæ una dintre dife-
renflele importante dintre cele douæ feluri de dupæ – postmodern sau
postcolonial. 
PUBLICUL: Întrebarea mea este pentru Jette. Mai devreme astæzi am
avut o sesiune în care am discutat despre chestiunea colecflionærii con-
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Cînd vorbifli despre cei care au fæcut colecfliile – øtim cu toflii cine au fæcut
colecfliile aøa cum existæ ele acum. Øtim, de asemenea, cæ lucrurile nu
trebuie sæ fie aøa øi astæzi; cæ existæ øi alte modalitæfli de a colecfliona. Atunci,
dacæ ne întoarcem la termenul „indigen“, cred cæ e un cuvînt mult mai
complex øi mult mai puflin univoc decît sugerafli. Nu toate populafliile
indigene din lume se comportæ în acelaøi fel. Nu putem spune deci cæ
„popoarele indigene nu colecflioneazæ pentru cæ n-au nevoie de aøa ceva“.
Existæ indigeni care colecflioneazæ. Lucrul cu adeværat interesant care
s-a schimbat a fost cæ ne uitæm la instituflii care au început sæ se baze-
ze pe acest concept de autoreprezentare. 
Muzeul Naflional al Australiei are o tendinflæ puternicæ spre autoreprezen-
tarea indigenilor în cadrul întregului, al totalitæflii. Acelaøi lucru e valabil pen-
tru Te Papa în Noua Zeelandæ, o puternicæ autoreprezentare maori în
cadrul întregului. Fusese apoi, desigur, Muzeul Naflional al Indienilor Ame -
ricani care a apærut. Øi urmeazæ sæ vinæ øi un Muzeu Afro-American.
Sînt interesatæ de autoreprezentare, care este un concept fundamen-
tal în toatæ discuflia. Am o dragoste imensæ pentru obiecte øi colecflii. Dar
sînt foarte conøtientæ de violenfla încastratæ în asta, pentru cæ un alt lucru
pe care îl avem în comun este cæ ne uitæm la perioada Renaøterii, cu
care Europa înclinæ sæ se mîndreascæ. E o perioadæ extrem de violentæ,
dacæ ne uitæm la restul lumii. Øi ea vine din Spania. 
Aøadar, uitîndu-ne la aceste colecflii adunate în condiflii de violenflæ extremæ,
dacæ le scrutæm astæzi ele ne pot spune mai mult decît atît. Fiecare nouæ
generaflie poate pune noi întrebæri în legæturæ cu aceste colecflii øi putem
primi astfel noi ræspunsuri. Acesta e motivul pentru care noi, cei care lucræm
în muzee, sîntem acolo. E aceastæ bogæflie; aceste surse ale unei cunoaøteri
atît de bogate la care ne putem întoarce mereu cu noi întrebæri.
∫ În Statele Unite, Muzeul Naflional al Indienilor Americani fusese creat
recent, ceea ce e foarte controversat øi problematic. Dar, totodatæ, le
dæ popoarelor posibilitatea de a colecfliona propriile obiecte pentru a-øi
rearticula memoria. Aøadar, atunci cînd spusesem cæ indigenii nu co lec -
flioneazæ, mæ gîndisem – øi s-ar putea sæ greøesc – la faptul cæ indi genii
nu colecflioneazæ obiecte europene.
Cu cîfliva ani în urmæ, eram în Ecuador lucrînd la o expoziflie de este-
ticæ decolonialæ øi încercam sæ traducem un paragraf din spaniolæ în en -
glezæ øi quechua. Am întrebat un vorbitor de quechua cum sæ traducem
„colonialitate“ în limba sa, iar el ne-a ræspuns: ca „amintiri furate“. Era
traducerea perfectæ. Asta e întrebarea. Indigenii colecflioneazæ pentru
a reface, pentru a reconstrui o memorie care a fost furatæ. Aceste colecflii
despre care vorbim sînt amintiri furate. La asta m-am gîndit de la bun
început. 
∫ Ne putem apropia de asta din mai multe direcflii. Ræspunsul uøor
ar fi sæ-i citez pe maori, pentru cæ la ei nu e vorba de o memorie pier-
dutæ, ci de o tradiflie continuæ. Maori øi-au pæstrat obiectele, limba, cînte -
cele, copiii. Totul e intact. Vorbim de o mie de ani de amintiri intacte
øi unele trec chiar de o mie de ani. Celælalt mod de a ne apropia de
pro blemæ este sæ citæm alte exemple: existæ un muzeu în Japonia care
prezintæ Europa în termeni etnografici. Nu l-am væzut, dar pentru
mine acesta nu e lucrul cel mai interesant.
În ce mæ priveøte, ceea ce e cu adeværat interesant stæ în aceste intricæri.
De ambele pærfli sex social, de ambele pærfli etnicitate, de ambele pærfli
naflionalitate ori diviziuni coloniale, în acest moment cred cæ intricærile

prezintæ interes. Uitîndu-mæ la asta, sînt foarte interesatæ de felul în care
maori, ca sæ revin la acest exemplu, în autoreprezentarea lor actualæ,
nu vorbesc doar de tradifliile maori, ci øi de conflictele pe care le au cu
societatea pa–keha–. 
Lucrul cel mai important este sæ nu treci de o anumitæ limitæ. Pot vorbi
despre poziflia femeilor, a europenilor sau a albilor. Pot vorbi despre intri-
carea din care vin eu însæmi. Nu pot vorbi în locul altcuiva. Cu aceastæ
limitæ trebuie sæ avem mare grijæ. Întrebarea e ce pot interpreta øi cînd
anume vocea mea trebuie sæ înceteze. 
∫ Corect. Problema amintirilor furate nu e aceea cæ ele s-au pierdut,
ci faptul cæ amintirile însele au fost furate de colonizator, færæ a fi distru-
se, cæci ele s-au pæstrat.
∫ Chiar în sensul de a fi fost furate?
∫ Da.
∫ Atunci, øtifli, dacæ le vrefli înapoi...
∫ Colonialitatea înseamnæ amintiri furate. 
∫ În regulæ. Deci venifli øi spunefli cæ le vrefli înapoi...
∫ Asta e ce fac ei.
∫ E-n regulæ pentru mine. 
∫ Da? 
∫ Absolut. Sînt pentru asta. A fost prima mea semnæturæ la acest mu -
zeu. Am semnat retrocedarea unei piese. Cum spuneam astæzi, obiec-
tele trebuie sæ meargæ acolo unde sînt iubite øi e cea mai mare nevoie
de ele.
∫ Intricarea. Sînt cu totul de acord cu dumneavoastræ. Dar pentru
mi ne existæ ceva ce lipseøte în orice intricare, din cauza colonialitæflii. Existæ
un diferenflial de putere. Aøadar, în cadrul autoreprezentærii, intricarea
din cadrul autoreprezentærii nu e aceeaøi ca intricarea din oameni.
∫ Evident cæ nu.
∫ Aøadar, diferenflialul de putere e crucial în cadrul colonialitæflii.
∫ Nu e un raport simetric. Ar fi nebunesc sæ crezi cæ raportul e ace-
laøi øi oglindit în mod simetric. Nu, evident. E vorba în mod clar de ceva
asimetric. Dar faptul cæ e asimetric împiedicæ în acest moment, dupæ
mine, un dialog între poziflii. Dialogul – extrem de fragil øi în cazuri niflel
izolate – are loc totuøi. 
π M-am gîndit la obiectele de muzeu, la raporturile asimetrice øi la cum
sînt sau nu sînt folosite obiectele; cum pot fi folosite ele øi de cine. Am vor-
bit o græmadæ despre cum colonialismul e ceva din trecut, pe cînd colonia -
litatea e încæ aici. În lumina acestui fapt, mæ întrebam despre autoritatea
din cadrul muzeelor. Lucræm în contexte politice, mai ales în institufliile naflio-
nale, iar autoritatea din muzee în ce priveøte dialogul e importantæ, mai
ales la nivel naflional.
∫ Întrebafli cine ajunge sæ fie pe poziflii de autoritate la un moment dat? 
π Astæzi. 
∫ Am væzut cæ lumea a pierdut cîfliva directori de muzeu cu adeværat
mari. Cu siguranflæ, în Australia, în Kenya, în multe locuri. Politica merge
încoace øi încolo. E aproape înfricoøætor sæ vezi cît de mult conteazæ in -
divizii aflafli pe asemenea posturi. E foarte înfricoøætor cînd se întîmplæ
sæ fii desemnat pe un asemenea post, sæ vezi ce diferenfle pot produ-
ce indivizii.
Unul dintre felurile în care luptæm aici, în Europa de Nord, este acela
cæ nu se formuleazæ multe revendicæri la adresa noastræ din partea comu-
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Patru interviuri
Alexandru Polgár

Am realizat patru interviuri cu specialiøti implicafli în ceea ce a ajuns sæ
se numeascæ în ultimii ani „Cazul Pata-Rît“. El a ajuns pentru o clipæ în
atenflia publicæ în urma evacuærilor din 2010 de pe strada Coastei din
Cluj, færæ a porni însæ o dezbatere puternicæ øi vizibilæ, adicæ una gene-
ralizatæ, la nivel oræøenesc (ca sæ nu mai vorbim de nivelul naflional). Ast-
fel, se trece adesea cu vederea cæ vorbim nu doar de un caz cronicizat,
care dureazæ deja de cîteva decenii, ci øi de unul care nu e deloc sin-
gular, ci se înscrie în mod clar într-o strategie naflionalæ mai generalæ, care
îi vizeazæ pe romii færæ resurse.

Ceea ce am încercat sæ aflu de la interlocutorii mei este situaflia de viaflæ
concretæ în care sînt obligafli sæ se descurce femei, copii øi bærbafli – cu
toflii concetæfleni ai noøtri – într-o epocæ a lumii care se vrea moralmen-
te generoasæ øi umanistæ. M-au interesat toatæ amænuntele, chiar øi cele
mai mærunte, la fel cum m-a interesat identificarea, atît cît ne-a stat în
putinflæ, a altor asemenea cazuri din flaræ. I-am rugat pe cei care au avut
bunævoinfla de a ne ajuta la constituirea acestui dosar de probleme sæ-mi
povesteascæ despre cum au ajuns sæ se implice în proiecte civice meni-
te sæ contrabalanseze øi sæ redreseze cruzimea socialæ la care sînt ex -
puøi semenii noøtri. 
Prin toate astea, am încercat sæ obflin un discurs intermediar între cel uni-
versitar øi cel jurnalistic, primul prea codat poate pentru atenflia publicæ,
iar celælalt prea „scurt“, prea „rapid“, mereu pregætit sæ urmæreascæ
doar „øtirea de senzaflie“ (chiar dacæ existæ øi excepflii). Discursul inter-
mediar pe care l-am imaginat ar veni atunci sæ atragæ atenflia asupra greutæflii
„existenfliale“ a problemei, asupra dificultæflii unei situaflii sociale de viaflæ,
care a fost øi a ræmas una absolut intolerabilæ, ruøinoasæ chiar pentru cei
care contribuie la conservarea ei.

P.S. Imaginile ce ilustreazæ acest dosar sînt fotografii dupæ desenele co -
piilor de la Pata-Rît realizate în cadrul atelierului de creaflie vizualæ orga-
nizat în cadrul proiectului ROMEDIN la Casa Tranzit.
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temporane øi despre ce se întîmplæ cu obiectele cînd ele sînt colecflio-
nate. Nu vor avea oare ele aceeaøi soartæ ca obiectele care au fost co -
lecflionate în trecut? Bineînfleles, noile colecflii au o origine controlatæ øi
ele vin din perspectiva oamenilor care au deflinut obiectul. Dar dacæ
urmafli o asemenea abordare, cît se poate de logicæ, ce se va întîmpla
atunci cînd vefli pæræsi instituflia? Nu credefli cæ soarta acestei colecflii neo -
contemporane ar putea fi aceeaøi, dacæ aceastæ concepflie nu e instituflio-
nalizatæ? 
∫ Într-un anumit sens, pofli doar spera cæ nu acesta va fi cazul, cæci
nu se poate asigura asta în niciun fel. Deosebirea este cæ aceste colecflii
contemporane sînt fæcute prin lentila autoreprezentærii. Nu mai e vor -
ba cæ unii îi colecflioneazæ pe alflii sau le furæ obiectele, ci e, într-adevær,
autoreprezentativæ. De asemenea, baza de cunoaøtere care vine cu
obiectul e extensivæ. Ce se întîmplæ cînd un director excelent al unui
muzeu nu mai e acolo? N-ai cum sæ øtii.
Ceea ce pot spune din experienflæ este cæ e mai bine sæ colecflionezi,
cæci dacæ ai fæcut-o în felul acesta, mæcar pofli læsa urme mai adînci decît
dacæ ai fæcut doar expoziflii excelente. Cînd am lucrat la Muzeul Naflio-
nal al Danemarcei, aproximativ între 1995 øi 2000, am fæcut cîteva ex -
poziflii cu adeværat interesante. Nu mai existæ nicio urmæ a acestora, nici
mæcar în memoria instituflionalæ. În schimb aici, cîteva dintre lucrurile pe
care le-am fæcut cît am fost aici sînt, de fapt, încastrate în colecflie, øi nu
mai sînt la fel de uøor de øters din memoria instituflionalæ.
Cu cît mai mult o faci, cu atît mai întipærit în practicæ ræmîne. Existæ o
græ madæ de lucruri bune obflinute pe vremea lui Dawn Casey la Muzeul
Naflional al Australiei, care nu mai pot fi anulate. Chiar dacæ a fost po -
sibil s-o îndepærteze pe Dawn, existæ lucruri care nu sînt reversibile. Ches -
tiunea se miøcæ, aøadar, prin aceste salturi øi legæturi. Nu existæ garanflii,
dar o colecflie leagæ memoria instituflionalæ într-un fel mult mai puter-
nic decît simpla programare a unor evenimente. 
PUBLIC: Mai avem nevoie de muzeul etnografic? Nu øtiu. Simt cæ, în
ca litate de specialiøti ai muzeului, sîntem prinøi în sentimentul propriei
importanfle øi asta determinæ multe dintre lucrurile pe care le facem. De
aceea îmi place gîndul dumneavoastræ despre autoreprezentare øi în -
cercarea de a trezi la viaflæ colecfliile pe care le avem deja. Dar mæ simt
foarte stînjenit(/æ) de continuarea practicilor colecflionærii înainte de a avea
o strategie foarte convingætoare a cum ar trebui ele sæ continue într-un
alt fel, ca sæ putem schimba dinamica a ce s-a întîmplat. Pînæ acum, asta
e un fel de verigæ lipsæ pe care pare cæ n-o gæsesc. Altfel, simt totuøi cæ
vom continua sæ colecflionæm cu acest sentiment autoreferenflial al im -
portanflei, cæ am contribui la cunoaøtere øi altele asemenea. 
∫ Sînt de acord cu dumneavoastræ. Fiind destul de avansatæ pe calea
pe care o pomenifli, nu øtiu dacæ aici mi-aø investi energiile astæzi. Dacæ
muzeul continuæ sæ fie unul etnografic în secolul al XXI-lea, atunci în -
seamnæ cæ, esenflialmente, el a eøuat, pentru cæ nu reflectæ noua rea-
litate în care e încastratæ. Deci, dacæ funcflioneazæ, nu mai este doar o
colecflie etnograficæ sau un muzeu etnografic. Singura strategie pe care
o putem avea se aflæ în raportul dintre muzeu øi un numær de alte insti-
tuflii – local øi global –, iar viitorul poate sta doar în aceste raporturi, legæturi
øi interdependenfle. Altfel, cred cæ eøueazæ øi ar putea sæ eøueze. Da,
nu sînt cu totul convinsæ cæ muzeele ar fi locurile de comunicare cele
mai bune. 

PUBLIC: Credefli cæ media digitalæ øi muzeele virtuale, care sæ punæ co -
lecfliile pe internet, s-ar putea utiliza în acest context? Poate pentru a reco-
necta colecfliile øi oamenii? 
∫ Cred cæ aøezæm iar carul înaintea boilor. Încercæm sæ punem în -
trebæri despre ce sæ facem cu muzeul øi cu colecflia, dar nu întrebæm
ce le trebuie oamenilor øi cum sæ folosim muzeul, deoarece continuæm
sæ avem în vedere salvarea acestei instituflii. Instituflia ar trebui sæ fie în
slujba oamenilor, øi nu ei în slujba institufliei. 
Sæ întrebæm atunci poate ce fel de colecflie dorim sau ne trebuie øi ce
putem face cu colecfliile pe care le avem. Acelaøi lucru ca øi cu media
digitalæ. Da, tehnologia e fantasticæ, dar ce facem noi? Faptul cæ afli spune
„cu noile media digitale putem acum sæ punem toate astea la dispoziflia
celorlalfli“ fline de retorica modernitæflii, cæci ce face asta pentru oameni?
Pentru ce?
∫ Tehnologia s-a dovedit a fi destul de interesantæ în anumite locuri,
cæci grupuri de oameni din lumea întreagæ au reuøit sæ dea de urma unor
obiecte pierdute sau furate. Obiecte din vreun muzeu medical obscur
din Stockholm au ajuns înapoi în colecfliile originale din care au fost extra-
se. E vorba, aøadar, de o platformæ de schimburi de cunoaøtere care
poate fi utilæ.
∫ Trebuie sæ ne gîndim la care e investirea noastræ în instituflie. M-aø
simfli perfect în regulæ færæ universitate øi færæ muzeu, cæci universitæflile
de azi sînt institufliile care pregætesc experfli pentru corporaflii. Desigur,
de vreme ce universitatea e acolo, cei – minoritatea – care lucræm în
cadrul umanioarelor øi pe tema decolonialitæflii încercæm sæ stæm acolo
øi sæ ne facem treaba.
Dar dacæ am vorbi, iaræøi, despre maori sau aymara sau primele popoa-
re [first nations] ale Canadei, ele n-au nevoie de universitate. Ele au o
cunoaøtere extraordinaræ. Au supraviefluit. Øi nu doar cæ au supravie -
fluit, dar ele au devenit cunoaøterea. Sînt în procesul de a se reconstrui
pe sine dupæ 500 de ani. 
∫ Sînt chinuitæ de trecut în mod dublu, fiind formatæ ca psiholog øi psiha -
nalist, pe de o parte, øi lucrînd în muzee de mulfli ani, pe de alta. Dar,
de fapt, cînd vorbesc astæzi în public, spun cæ trecutul este supraeva-
luat. Cu cît înaintez în vîrstæ, sînt tot mai convinsæ de asta. Cred cæ în
secolul al XXI-lea vom avea parte de o schimbare de paradigmæ. 
De asemenea, træind prea mult într-un context mai degrabæ urban decît
rural, oamenii îøi extrag tot mai mult identitæflile din ceea ce vor sæ devinæ,
øi nu din ceea ce provin sau au fost. În secolul al XX-lea, odatæ cu psiha -
naliza øi istoria, ne-am blocat în cliøeul cæ oamenii care nu-øi cunosc tre-
cutul nu au identitate. Asta cred cæ intræ în chestiunea importanflei de
sine de care vorbeafli mai înainte; øi anume faptul cæ locul în care vrem
sæ mergem e mai important, împreunæ cu felul în care ne definim pe
noi înøine pentru a ajunge la cine vrem sæ fim. 
∫ Cred cæ asta depinde de cei pentru care trecutul e supraevaluat,
cæci existæ multe popoare indigene cu care lucrez pentru care deveni-
rea, øi deci viitorul, înseamnæ o rearticulare a trecutului. 
∫ Desigur. Despre asta am vorbit. 
∫ Aøa cæ mi se pare cæ, dacæ nu ai conflicte de identificare, adicæ sæ
te øtii inferior, trebuie sæ te afirmi. Dar dacæ faci parte dintre cei care
clasi ficæ, pofli spune „bine, trecutul nu e important, hai sæ ne uitæm spre
viitor“. 
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ne precare de locuire, în timp ce atît aceste categorii sociale, cît øi teri-
toriile respective se rasializeazæ, fiind asociate cu o presupusæ esenflæ etern
inferioaræ.
π Sæ reamintim totuøi contextul evacuærii de pe strada Coastei. Avem
im presia mereu cæ e ceva øtiut, dar rareori ne aducem aminte de detalii -
le concrete ale situafliei pentru a le gîndi ca atare.
∫ Strada Cantonului din Pata-Rît s-a format, øi ea, în mare mæsuræ,
drept rezultat al evacuærilor din oraø, care au început prin anii 2000 øi
au împins oamenii færæ adæpost în aceastæ zonæ, cazuri mai puflin cunos-
cute øi mai puflin vizibile. În 2010, declarafliile din partea primæriei au fost
foarte confuze atunci cînd vorbeau despre nevoia de a identifica tere-
nuri pentru „romii din Coastei, Cantonului øi Pata Rît/Dallas“. Nu s-a
spus clar pînæ în ultimul moment cine va fi mutat în casele modulare a
cæ ror construire se pregætea în zona Pata-Rît. În 2010, prin petifliile Fun-
dafliei Desire øi ale Asociafliei Amare Prhala ne-am arætat opoziflia faflæ de
ghetoizare. Apoi, prin acfliunile care au urmat în 2011, întreprinse sub
egida Grupului de Lucru al Organizafliilor Civice, ne-am axat pe cazul
„Coastei“, pe evacuarea de pe strada Coastei din decembrie 2010. 
Practic, acela a devenit cazul-emblemæ al Clujului cînd vorbeam de eva-
cuare forflatæ øi segregare rezidenflialæ, dar este foarte important sæ ne
readucem aminte øi de evacuærile anterioare. Acelea nu erau atît de, cum
sæ spun, „spectaculoase“ (între ghilimele), pentru cæ s-au derulat de-a
lungul mai multor valuri øi au vizat grupuri mai mici. Unul dintre cazuri
e totuøi mai renumit, reflectat øi în presa acelor timpuri, øi anume eva-
cuarea din Casa Cælæului de pe strada Avram Iancu. Acolo erau vreo cinci -
sprezece familii sau chiar douæzeci. Au fost purtafli prin oraø în beciuri
de blocuri, în pæduri, la marginea Someøului øi apoi pe strada Canto-
nului. Cînd spun „purtafli“, asta înseamnæ cæ toate astea s-au petrecut
oarecum sub jurisdicflia primæriei. Mai precis sub cea a polifliei locale în
primul rînd, care, punîndu-le la dispoziflie oamenilor maøini cu care le
transportau lucrurile, a gestionat aceste situaflii sau i-a orientat, de fapt,
pe oameni, spunîndu-le unde se pot stabili, cînd trebuie sæ se mute din
nou, etc., ultima lor staflie fiind strada Cantonului. Asta în 2000. În mod
paradoxal, cîfliva reprezentanfli ai polifliei locale au ræmas în mintea uno -
ra ca spunînd ceva de genul „Eu sunt mama voastræ, eu o sæ am grijæ
de voi“. Apoi au mai fost øi alte evacuæri în oraø – de pe strada Byron,
strada Kôvári, de pe Calea Turzii –, în diverse momente øi din diverse
motive, care øi ele au condus la aøezarea altor familii pe strada Cantonu -
lui. Unii au fost scoøi pe stradæ din foste locuinfle proprietate de stat, care
au fost vîndute pe sub mînæ unor întreprinzætori locali. Acesta a fost cazul,
de pildæ, pe strada Byron. Locatarii care erau acolo, chiriaøi anterior, nu
mai puteau cumpæra apartamentele, au fost scoøi în stradæ. Era sfîrøitul
anilor 1990, cînd se fæceau speculaflii imobiliare din plin (fenomen care
nu s-a încheiat nici astæzi). Apoi strada Kôvári era un caz de teren apar -
fli nînd CFR-ului în zona Gærii, mai jos de Garæ, de fapt, unde s-au aøe -
zat cetæfleni ai României, care au devenit „persoane færæ adæpost“ în anii
1990. Cred cæ stæteau în niøte containere, fiind mutafli cu containere cu
tot pe strada Cantonului, tot de poliflia localæ, cu promisiunea cæ e un
loc temporar din care vor fi mutafli cît mai repede. Au trecut cincispre-
zece ani de atunci øi niciuna dintre aceste familii n-a fost mutatæ de acolo
sau sprijinitæ sæ obflinæ o locuinflæ socialæ sau un teren, sau prin alte moda-
litæfli prin care statul ar trebui sæ sprijine accesul la o locuire decentæ al

unor persoane marginalizate. Aøa s-a format strada Cantonului. Prac-
tic, este corect sæ spunem cæ pe strada Cantonului s-a format o zonæ
rezidenflialæ a persoanelor devenite færæ adæpost dupæ 1990, cu contri -
buflia autoritæflilor locale. Este un fenomen pe care autoritæflile publice
nu au reuøit sæ-l administreze în mod adecvat. Decît prin tolerarea creærii
zonei, pentru a se preface cæ fac ceva pentru aceste persoane, dar færæ
a trebui sæ-øi asume responsabilitæfli faflæ de nevoile lor de locuire. În
aceastæ zonæ, caracterizatæ de mari carenfle în ce priveøte infrastructu -
ra de locuinfle, oamenii au fost flinufli în condiflii de informalitate, adicæ
niciodatæ nu li s-a legalizat øederea acolo, ceea ce înseamnæ o stare de
nesiguranflæ permanentizatæ a locuirii, în condifliile cæreia locatarii de aici
oricînd se pot trezi cæ vor fi alungafli, iar acest „oricînd“ se va întîmpla
atunci cînd cineva va avea nevoie de acest teren pentru alte scopuri...
π Informalitate? Nu este o stradæ veritabilæ? Nu e înregistratæ ca atare? 
∫ Ba da, dar locuinflele în care stau – nu. Practic, cei care au acte de
identitate au pe o altæ adresæ din Cluj-Napoca ori au buletine provizo-

rii pe care se menflioneazæ „Cluj-Napoca færæ domiciliu“ sau „lipsæ do -
miciliu“, „lipsæ dovadæ locuinflæ“. Conform actului lor de identitate, aceøti
locatari sînt „persoane færæ adæpost“, cæci o persoanæ færæ adæpost,
pînæ la urmæ, este o persoanæ care nu are domiciliu sau nu are locuinflæ
care sæ fie recunoscutæ ca locuinflæ legalæ, formalæ de cætre autoritæfli. Dato-
ritæ faptului cæ în legislaflia româneascæ actul de identitate al cetæflenilor
este un act care le recunoaøte identitatea ca persoane în funcflie de domi-
ciliul lor, însæøi identitatea persoanelor færæ adæpost este o identitate îm -
pinsæ în afara locuirii legale sau, dacæ vrei, în afara legalitæflii.
π Asta în condifliile în care vorbim totuøi de niøte locuinfle sociale primi -
te de la primærie?
∫ Nu erau locuinfle sociale primite de la primærie. În anumite cazuri,
la început li s-au pus acolo la dispoziflie niøte containere din metal. Deci
primæria nu a construit locuinfle sociale pe strada Cantonului. Totuøi ea
s-a implicat oarecum în reglementarea situafliei locuirii de acolo, iar asta
e o diferenflæ de atitudine în raport cu situaflia locuirii din colonia Dal-
las. Ceea ce s-a întîmplat pe strada Cantonului este cæ, în 2004, a apærut
o organizaflie care se cheamæ Asociaflia Creøtinæ „Ecce Homo“. Ei s-au
oferit sæ ofere sprijin umanitar acestor oameni øi au amplasat acolo cam
cincizeci de cæsufle care se cheamæ „case de termopan“. Practic øi astea
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ALEXANDRU POLGÁR π Ce m-ar interesa în primul rînd este cum
ai ajuns sæ lucrezi pe proiecte care implicau romi aici la Cluj. 
ENIKÔ VINCZE ∫ Am putea începe prin a discuta ce înseamnæ „a
lucra pe proiecte care implicæ romi aici la Cluj“. În primul rînd, pentru
a puncta nevoia de a specifica cæ tot ceea ce am fæcut nu se referæ la
romi în general, ci la persoane (auto)identificate de etnie romæ care apar -
flin unor categorii sociale marginalizate. Mai departe, trebuie sæ facem
distincflie între militantismul civic care vizeazæ fenomenul nedreptæflii socia-
le independent de constrîngerile oricæror finanflæri øi implicarea ONG-
istæ în proiecte cu fonduri care, vrînd-nevrînd, trebuie sæ se structureze
øi în funcflie de apelurile de proiecte existente, adicæ øi în funcflie de viziu-
nea celor ce sînt în poziflia de a defini anunflurile de proiecte. Proiectul
ROMEDIN, acum în derulare, în conceperea cæruia am jucat un rol im -
portant, se încadreazæ în categoria din urmæ. Este un proiect finanflat de
un concurs de proiecte înscris în cadrul serviciilor sociale, dar pe care
l-am gîndit øi în funcflie de înflelegerea mea despre rolul organizafliilor
ne guvernamentale în relaflie cu institufliile publice, în mod particular în
ceea ce priveøte fenomenul excluderii sociale manifestate în domeniul
educafliei øcolare. Pe de altæ parte, acfliunile civice în care m-am impli-
cat din 2010 încoace (proteste, marøuri, petiflii etc.) flin de celælalt re -
gistru al implicærii publice, acela care, utilizînd instrumentarul revendicativ,
îøi propune sæ punæ presiune asupra autoritæflilor publice pentru ca
acestea sæ-øi asume responsabilitæfli faflæ de drepturile sociale, în acest
caz cele de locuire ale cetæflenilor. Pot sæ afirm cæ m-am implicat în ambe-
le tipuri de acfliuni cu aceeaøi viziune despre cauzele nedreptæflii øi mar-
ginalizærii sociale, precum øi despre rolul statului atît în generarea acestui
fenomen, cît øi în contribuflia la soluflionarea lui. În al treilea rînd, trebu -
ie sæ facem distincflie între diverse tipuri de cercetæri (în mæsura în care
øi cercetarea este un proiect într-un anumit sens), adicæ între investi-
gaflii care se deruleazæ, ca sæ zic aøa, în comunitæfli de romi, de exem-
plu etnografii sau studii comunitare øi cercetæri care pleacæ de la anumite
realitæfli cu care aceste comunitæfli se confruntæ øi care îøi pun întreba-
rea ce anume ne spun aceste fenomene despre modul în care funcflio-
neazæ societatea øi politicul, inclusiv politica economicæ. Personal, chiar
dacæ nu am reuøit sæ ræspund întotdeauna adecvat la aceastæ întreba-
re, mæ interesa sæ înfleleg acest context general care are impact asupra
modului în care persoane de etnie romæ sînt împinse la marginea so -
cie tæflii, fiind deposedate de drepturi sociale, printre ele dreptul la edu-
caflie øcolaræ, la muncæ øi la locuire decentæ. 
Dar, revenind la întrebarea ta legatæ de Cluj – Clujul a urmat un pic mai
tîrziu decît primele mele preocupæri øi primele mele întîlniri cu persoa-
ne de etnie romæ træind în comunitæfli mai mult sau mai puflin compac-
te împinse în marginalitate. Primele întîlniri au început în cadrul unor
cer cetæri, prima în 2004, care se derulau în Oræøtie pe problematica

accesului la serviciile ce flin de sænætatea reproducerii, a politicilor de repro-
ducere øi a serviciilor însele din domeniul sænætæflii reproducerii, dar øi
a militantismului femeilor rome în relaflie cu aceste problematici. Acolo
am întîlnit pentru prima oaræ faflæ-n faflæ o comunitate de romi ghetoiza -
tæ, care locuia la periferia localitæflii øi acolo am descoperit pentru prima
oaræ, în mod direct, ce anume înseamnæ sæ locuieøti în astfel de zone
øi ce consecinfle are asta inclusiv asupra accesului la servicii de sænæta-
te, dar øi cum femeile rome din aceste zone, atunci cînd iau decizii în
acest sens, al reproducerii, sînt supuse unor multiple constrîngeri øi discri -
minæri. 
Mai tîrziu au urmat alte cercetæri. De pildæ, una legatæ de participarea
øcolaræ. Pe aceastæ temæ ne-am derulat activitæflile în mai multe oraøe,
mai ales Timiøoara øi Cluj, în cadrul mai multor programe. La Timiøoa-
ra am lucrat cu Letiflia Marc, preøedinta Asociafliei Femeilor Rome pen-
tru Copiii Noøtri, în vederea identificærii øi eliminærii segregærii øcolare,
sub egida unui proiect sprijinit de Roma Education Fund. Ulterior, în cadrul
cercetærii EDUMIGROM, am avut ocazia de a cæuta sæ ræspund la între -
bæri privind factorii ce influenfleazæ accesul la øcoalæ øi ce rol au diferenflie-
rea øi identificarea etnicæ în acest proces. Apoi a urmat un proiect de
cercetare despre accesul la muncæ, ce înseamnæ munca øi ce tipuri de
munci sînt accesibile pentru persoanele care locuiesc în zone defavo-
rizate, respectiv sînt de etnie romæ øi se confruntæ cu condiflii precare
de trai. 
Prin aceste cercetæri am ajuns øi pe strada Cantonului din zona Pata-Rît,
Cluj. Am conøtientizat tot mai mult – øi în practicæ (nu doar în teorie!)
– cæ a face cercetæri în zone defavorizate trebuie sæ însemne a le face
cu niøte scopuri prin care pofli veni într-un fel sau altul în sprijinul oame-
nilor de acolo. Asta a fost deci prin 2009 øi aøa am început sæ cunosc
cîte ceva despre situaflia locatarilor de pe strada Cantonului. Apoi a urmat
momentul evacuærii, în decembrie 2010, a peste 70 de familii de pe
strada Coastei. Acela a fost momentul în care, dincolo de cercetæri sau,
în anumite perioade, chiar mai mult decît cercetæri, preocuparea mea
faflæ de aceste probleme s-a manifestat în acfliuni de intervenflie, de protes -
te stradale, de petiflii, de scrisori, de acfliuni revendicative care vizau auto-
ritæflile locale øi cele naflionale, cu scopul de a pune presiune pe ele, în
primul rînd pe autoritæflile locale, pentru conøtientizarea faptului cæ ele
au creat aceste situaflii (zonele defavorizate) øi au responsabilitatea de
a gæsi soluflii la aceastæ problemæ. Nu am avut instrumente prin care sæ
fi putut opri evacuarea, nu am avut instrumente prin care sæ îmbunætæflim
viafla oamenilor din Pata-Rît, ceea ce ne-am propus prin acfliuni militan-
te din 2010 încoace a fost sæ punem zona Pata-Rît pe agenda publicæ
a municipiului Cluj. Despre Pata-Rît aproape toatæ lumea øtia cæ existæ,
dar s-a preferat sæ se facæ abstracflie de el, era un fenomen vizibil-invi-
zibil. Noi am vrut sæ generæm o deschidere øi o asumare politicæ claræ
øi explicitæ din partea administrafliei publice în raport cu ce se întîmplæ
la Pata-Rît. 
Foarte pe scurt, asta este istoria implicærii mele la Cluj. Aø adæuga doar
cæ ea a început sæ dobîndeascæ øi un alt sens de cînd, de vreo trei ani,
am decis ca, în cadrul unei cercetæri despre spaflializarea øi rasializarea
excluderii sociale, sæ identificæm aceste procese øi în alte patru oraøe,
ajungînd sæ analizæm modul în care regimul capitalist conduce la pre-
carizarea unei pærfli a clasei muncitoare øi la împingerea acesteia în zo -
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ieøti, în Tîrgu-Mureø, cazuri de evacuæri în urma cærora mai multe fa -
milii ajung sæ se stabileascæ în astfel de zone, care sînt de risc øi sînt în
apropierea unor surse toxice, respectiv n-au nicio infrastructuræ, apæ,
curent, iar noile sau vechile locuinfle nu au autorizaflii de construcflie, sînt
tolerate un timp, pînæ cînd terenul pe care se aflæ nu are valoare, apoi
oamenii sînt mutafli øi mai încolo. În Constanfla, pe vremea lui Mazære,
primæria a construit „campusul social Henri Coandæ“ sau „cartierul særa -
cilor“, cu aøa-numite „module cu unitæfli locative“, unde în 2014 se spu-
nea cæ locuiesc 3.000 de persoane. O inifliativæ acceptatæ de guvernanfli,
pentru cæ a alocat locuinfle pentru mulfli, printre ei persoane færæ adæ -
post, locuinfle cu costuri mici, dar care ridicæ alte semne de întrebare.
Toate aceste cazuri laolaltæ reflectæ cît de mare este problema locuirii
în România, împreunæ cu tot cu privatizarea øi financializarea domeniu-
lui imobiliar, cu evacuærile forflate, cu aøezæmintele informale, cu reduce -
rea fondului de locuinfle sociale.
π Cînd au apærut aceste evacuæri? 
∫ Dupæ 2000...
π De ce oare?
∫ În anii 1990, mai precis între 1990 øi 1993, a existat un val de po -
gro muri împotriva romilor, cazuri analizate de Romani Criss, de Euro-
pean Roma Rights Centre, de Human Rights Watch, în urma cærora
ca sele lor au fost arse, iar ei au fost alungafli din satele respective, prin-
tre ele Hædæreni, Plæieøii de Sus, Kogælniceanu etc. În anii 2000, alunga -
rea romilor deposedafli de resurse pare cæ s-a transpus în mediul
urban, iar acest fenomen fline de politicile de dezvoltare ale oraøelor,
cînd politicile neoliberale încep sæ predomine øi dezvoltarea oraøelor
urmæreøte mai ales atragerea investitorilor stræini øi o regenerare ur banæ,
care înseamnæ aøa-zisa curæflare a unor case, locuinfle, apartamente
care nu sînt adecvate unor standarde urbanistice dorite øi care sunt ampla-
sate pe terenuri vizate de dezvoltatori, unde se doreøte construirea unor
clædiri de birouri, bænci sau clædiri de locuinfle vîndute la un prefl mare. 
În anii 2000 se vede deja dramatic øi rezultatul politicilor de locuinfle socia-
le, adicæ al faptului cæ nu se construiesc sau se construiesc foarte pufline
locuinfle sociale, astfel încît noile generaflii nu mai au acces la ele, iar fami-
liile tinere îøi construiesc eventual propriile spaflii de locuire pe lîngæ case-
le pærinflilor (atît cele aflate în proprietate personalæ, cît øi cele închiriate)
øi fac asta færæ autorizaflie de construcflie, contribuind astfel la crearea unor
aøezæminte informale. O astfel de situaflie întîlnim øi pe strada Stephen-
son din Cluj, un alt caz de care am aflat de vreo trei ani: o casæ care e
cum pæratæ de locatari, foøti chiriaøi din anii 1970, ai cæror copii au cres-
cut de atunci øi øi-au întemeiat propriile familii, dar neavînd unde sæ mear -
gæ, au început sæ construiascæ informal în jurul acestei case vechi. Ei n-au
autorizaflie de construcflie, nu pot sæ ræmînæ în aceeaøi casæ/încæpere cu
pærinflii øi n-au unde sæ meargæ în altæ parte, nu au bani de chirie pri-
vatæ sau condiflii pentru credite bancare, dar vor sæ ræmînæ în Cluj, ei
sînt din Cluj, s-au næscut în Cluj, iar Clujul oferæ încæ resurse de supra-
viefluire sau ocazii de muncæ formalæ sau informalæ pe care altundeva
nu le gæsesc. Ceva similar s-a întîmplat øi pe strada Coastei, unde, în para-
lel cu creøterea valorii imobiliare a terenului, a mai avut loc øi o extinde -
re a zonei locuibile, unde stæteau preponderent persoane de etnie romæ
în regim de chirie socialæ, cu cîteva construcflii færæ autorizaflie, astfel încît
ambele baterii de cauze au condus la soluflia evacuærii administrate de

primærie, nedreaptæ øi ilegalæ, aøa cum afirmæ decizia judecætoreascæ. În
zona Coastei se ridicæ blocuri de zece etaje. Ar fi de væzut cine sînt inves-
titorii øi de aici rezultæ cine e interesat în zonæ øi de ce trebuia un grup
de oameni de etnie romæ sæ disparæ de acolo, de ce nu mai au loc acolo,
de ce nu s-a construit un bloc acolo pentru ei, dacæ tot s-a dorit îmbu -
nætæflirea condifliilor, de ce nu s-a asigurat accesul la utilitæfli pentru tofli,
de ce nu a existat preocuparea de a li se crea locuri de muncæ øi aøa
mai departe. Deci, în loc sæ se fi recurs la o soluflie de regenerare urbanæ,
care le-ar fi creat locatarilor respectivi øansa de a ræmîne acolo în con -
di flii îmbunætæflite, s-a decis mutarea lor în casele modulare construite
de primærie la Pata-Rît.
π Cum de le-a venit în minte sæ ducæ niøte oameni acolo, în locul acela,
lîngæ rampa de gunoi? De ce n-au putut gæsi un altul?
∫ Pentru cæ mintea rasistæ, observînd cæ în Pata-Rît stau deja peste
1.000 de romi, dintre care mulfli lucreazæ pe rampæ, concluzioneazæ
probabil cæ locul romilor este acolo. Colonia Dallas, strada Cantonu-

lui, oamenii de pe rampæ, tofli erau deja acolo. Øi în loc sæ le ofere lor
apartamente în casele modulare, dacæ primæria tot zicea cæ doreøte sæ
îmbunætæfleascæ ceva în condifliile de viaflæ ale acestora, i-a mai plasat øi
pe cei de pe strada Coastei în aceastæ zonæ. Prin acest caz, autoritæflile
locale clujene au arætat în mod cît se poate de explicit care este rolul
lor în constituirea zonei Pata-Rît, care, dacæ îl privim în evoluflia sa isto-
ricæ, este un rol care evolueazæ de la neluarea la cunoøtinflæ, prin se -
miimplicare, pînæ la reglementarea explicitæ. Faflæ de locatarii coloniei
Dal las, cea mai veche parte locuitæ a zonei Pata-Rît, autoritæflile locale
nu au avut nicio implicare în reglementarea situafliei locuirii (tolerînd pur
øi simplu faptul cæ oamenii care muncesc pe rampæ la selectarea deøeu-
rilor în mod informal locuiesc în Dallas în mod informal). Faflæ de loca-
tarii de pe strada Cantonului, precum am discutat mai înainte, autoritæflile
locale au contribuit din plin la crearea situafliei de locuire semi(i)legalæ
atît prin aøezarea pe acel teren a persoanelor devenite færæ adæpost în
oraø, cît øi prin acordurile date asociafliilor umanitare de a amplasa
acolo spaflii de locuit. În cazul familiilor evacuate de pe strada Coastei,
prin faptul cæ le-au atribuit spaflii de locuit pe baza unor contracte de
în chiriere øi le-au eliberat acte de identitate pe acea adresæ, autoritæflile
practic au declarat cæ aceastæ zonæ este o zonæ rezidenflialæ pentru per-
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sînt dintr-un material metalic. Fiecare casæ constæ dintr-o încæpere. În
2004 – Funar, în 2005 – Boc au semnat un acord de colaborare cu „Ecce
Homo“ în care se zice aøa (øi avem aceste documente pentru cæ le-am
procurat în 2011, cînd CFR a dat în judecatæ oamenii pe motiv cæ ar
sta abuziv acolo): primæria acordæ Asociafliei „Ecce Homo“ dreptul de
amplasa acolo respectivele locuinfle; primæria îøi asumæ sæ asigure infra -
structuræ sanitaræ øi acces la utilitæfli acestor oameni; primæria declaræ cæ
terenul de acolo este în proprietatea ei. Øi „Ecce Homo“ a amplasat acele
locuinfle acolo, cæsufle, øi a fæcut contracte de comodat cu familiile, care
înseamnæ practic o dare în folosinflæ gratuitæ pe o perioadæ determinatæ,
astfel încît, dupæ caz, aceste contracte se prelungesc (sau nu) din øase
în øase luni sau din an în an. Deci oamenii puteau sæ creadæ cæ ei stau
aco lo legal, doar cæ acea legalitate n-a fost dusæ pînæ la capæt, adicæ oame-
nii sæ fi primit dreptul de a avea act de identitate pe aceastæ adresæ, deci
toatæ zona a ræmas „Cantonului færæ numær“, aøa se cheamæ informal,
iar casele n-au fost niciodatæ înregistrate formal/oficial în cartea funciaræ. 
Apoi a mai fost o altæ organizaflie, Asociaflia de Întrajutorare a Familiei.
Ea a colaborat mai tîrziu cu Fundaflia Pro Roma, de origine olandezæ øi
activæ, de fapt, în colonia Dallas. Aceste asociaflii au fæcut, la rîndul lor,
cîteva locuinfle pe strada Cantonului. Din lemn, aøa-numitele „cæsufle
verzi“, pentru care primæria are documente prin care le dæ acordul sau,
mai mult decît atît, le dæ autorizaflie de construcflie. Chiar am væzut eu
însæmi un document de hotærîre a Consiliului Local, în care despre trei
dintre aceste zece cæsufle se spune cæ vor fi preluate în stocul de lo cuinfle
sociale al municipalitæflii. E posibil sæ existe chiar mai multe cæsufle verzi
care au acelaøi statut. Hotærîri care, iaræøi, nu s-au dus pînæ la capæt în
sensul de a le fi acordat oamenilor siguranfla locuirii, cæci dacæ aceste case
se preluau în stocul de locuinfle sociale trebuia sæ fi fost administrate alt-
fel øi chiriaøii ar fi putut avea domiciliul legal pe acele adrese. Dar tofli
locatarii de pe strada Cantonului au ræmas în informalitate, zona trans-
formîndu-se într-un aøezæmînt informal, care, cum spuneam, este la limi-
ta dintre legal øi ilegal, fiind astfel o situaflie în care oamenii sînt expuøi mereu
risculului demolærii ori al contestærii faptului cæ existæ øi cæ existæ legal
acolo. 
Nesiguranfla acestui statut a culminat în 2011 într-un proces intentat de
CFR împotriva locatarilor de pe strada Cantonului. Pentru cæ fîøia asta
de teren, strada Cantonului, færæ numær, unde s-au amplasat aceste lo -
cuinfle, încæ o datæ, cu acceptul primæriei, se aflæ la, sæ zicem, în cel mai
bun caz 7 m distanflæ de liniile cæii ferate. Pe fîøia asta avem o zonæ aflatæ
în proprietatea statului în administraflia CFR øi o zonæ aflatæ în proprie-
tatea statului în administraflia Consiliului Local. Terenul CFR-ului a fost
intabulat anul acesta (2015), pînæ acum nu era. CFR-ul a dat în jude-
catæ în 2011 tofli locatarii sau cel puflin pe cei pe care i-a putut identifi-
ca. Erau în jur de 300 de persoane, cred, pe care CFR-ul i-a identificat,
inclusiv copii mici, dar nu erau tofli locatarii pe acea listæ.
π Pentru ce exact i-a dat în judecatæ?
∫ Cæ ocupæ ilegal terenul care este în administraflia CFR. 
π Øi cum s-a rezolvat acest proces?
∫ CFR-ul a pierdut. Atunci, împreunæ cu domnul Pavel Doghi, am con-
tactat Romani Criss din Bucureøti, care a angajat un avocat øi am cola-
borat øi noi la acest demers. De exemplu, am dat de aceste documente
de care-fli povestesc acum, la „Ecce Homo“, øi am fæcut legæturile din-

tre mai multe informaflii. Primæria nu scotea la ivealæ aceste documen-
te øi informaflii, pentru cæ interesul ei era øi este ca sæ nu-øi asume vreo
faptæ sau vreo responsabilitate în ce priveøte prezentul øi viitorul oame-
nilor de pe strada Cantonului. La un moment dat øi primæria a fost inclusæ
în proces, dar pîrîflii erau oamenii, locatarii, øi au fost chiar douæ proce -
se. Ambele au fost pierdute de CFR, judecætoria a respins ca nefonda-
te procedurile cerute de CFR. Important este cæ au pierdut procesul
øi cæ oamenii n-au putut fi evacuafli de acolo, n-au trebuit sæ plece în altæ
parte, n-au trebuit sæ-øi caute alte locuri unde sæ se stabileascæ ca per-
soane færæ adæpost. Dar asta în sine nu a rezolvat situaflia lor, care nu a
devenit nici mai siguræ øi nici de îmbunætæflit nu s-a îmbunætæflit deloc.
Situaflia lor precaræ s-a perpetuat de atunci. 
Ceea ce s-a mai întîmplat atunci este cæ s-a fæcut confuzie între cei care
stæteau în aceastæ formæ de care ziceam, deci cvasilegal, pe o parte de
teren aflatæ în proprietate de stat øi sub administraflia Consiliului Local,
øi ceilalfli locatari, care de atunci, timp de cincisprezece ani, pe lîngæ aces-
te cæsufle øi-au fæcut, din surse proprii, baræci sau alte case, improvizaflii,
cum le-am zice, unele dintre ele apropiindu-se mai mult de liniile de
ca le feratæ, care sunt dezafectate. Construcflii cærora CFR-ul le repro -
øeazæ cæ s-au amplasat pe un teren aflat în proprietate de stat øi în admi-
nistraflia CFR-ului. 
Revenind la momentul 2010: de ce se leagæ strada Cantonului de eva-
cuarea de pe strada Coastei? În 2010, prin martie, îl aveam ca vicepri-
mar pe Attila László. El a fæcut primele declaraflii în presæ conform cærora
primæria pregætea mutarea romilor de pe strada Cantonului, de pe stra-
da Coastei, din Pata-Rît (unde „Pata-Rît“ se referæ la Dallas) øi cæuta un
teren unde sæ-i amplaseze. Acolo, în declaraflia aceea, se vorbea de circa
2.000 de romi, deci au fost în mod specific, explicit numifli romi, se spu-
nea, cæutæm soluflii pentru romi. Atunci în 2010 am început noi cu dom-
nul Doghi, anterior amintit, o serie de petiflii, la ce ne pricepeam pe atunci,
cum sæ ne adresæm primæriei, înaintînd solicitarea de a nu crea ghetouri,
de a nu muta oamenii în felul acesta, de a analiza fiecare caz în parte,
solufliile sæ fie diverse, sæ nu se evacueze oamenii de pe strada Coas-
tei, ea fiind integratæ în oraø, deci solicitæri de acest gen. Am scris inclu-
siv preøedinfliei øi guvernului, dar practic astea n-au contat deloc, cu
siguranflæ. Apostu, pe atunci primar, refuza orice dialog, orice discuflie,
iar în toamna lui 2010 s-au øi apucat de construcflia caselor modulare
în Pata-Rît. Atunci am continuat demersurile, au fost mai multe orga-
nizaflii de romi din flaræ care ne-au sprijinit, au venit în Cluj. Viceprima-
rul ne-a primit o datæ la o masæ rotundæ, ocazie cu care ni s-a spus cæ
încæ analizeazæ pe cine, cînd øi cum sæ mute în aceste case modulare.
Noi i-am reamintit din nou cæ, oricine s-ar muta, zona este aproape
de rampa de gunoi, cæ e ilegal sæ amplasezi ceva la sub 800 m de o sursæ
toxicæ, cæ este izolatæ, cæ are impact social øi uman ireversibil. Ei con-
tinuau sæ spunæ cæ alt teren nu au øi trebuie cæutate soluflii la aceste zone
særace.
π Existau cazuri similare în România, de construcflii fæcute de primærie,
cum sînt øi aceste locuinfle modulare?
∫ Da, multe. Amnesty International a adunat documente despre cîte-
va acfliuni de mutare în condiflii precare în Piatra-Neamfl, Miercurea-Ciuc.
European Roma Rights Center s-a ocupat de ele în Eforie-Nord, Baia
Mare. Noi, la rîndul nostru, am væzut situaflii similare în Cælæraøi, în Plo-
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rea pentru viaflæ øi, de aceea, avem øi o componentæ de educaflie civicæ
øi de dezvoltare personalæ în programul de øcoalæ dupæ øcoalæ, oferind
øi servicii sociale adiacente, adicæ transport øi masæ. La øase øcoli ne-au
acceptat. Una dintre øcoli ne-a refuzat în mod foarte consecvent øi nu
s-a læsat convinsæ, chiar dacæ erau relativ mulfli copii acolo, vreo 15, din
fosta Coastei. E vorba de Liceul „Ladea“, de arte plastice, directorul foar-
te convins de dreptatea lui afirma în mod repetat „Eu nu sînt øcoalæ inclu-
zivæ, eu sînt øcoalæ de artæ, eu fac performanflæ, nu incluziune, n-avem
nevoie de programul dumneavoastræ, øi aøa, copiii æøtia care sînt acuma
aici, o sæ iasæ în curînd, ajungînd în clasa a VIII-a, øi nu mai luæm alfli copii,
nu ne batem capul cu incluziunea“. A fost foarte explicit. Dar, cum spu-
neam, este bine cæ în alte øase øcoli putem totuøi derula aceastæ iniflia-
tivæ, astfel încît, timp de 10 luni, zilnic de luni pînæ vineri, peste 250 de
elevi beneficiazæ de ea. Trei ore pe zi. Din care o oræ e trecerea de la
pro gramul øcolar normal la programul de dupæ-masæ. Oræ în care se
ia øi masa de prînz. Apoi programul le asiguræ transport cætre casæ. 
Vreau sæ mai spun cæ ideea ROMEDIN, dincolo de programul de øcoalæ
dupæ øcoalæ øi de atelierele de sîmbætæ de la Casa Tranzit sau de pache-
tul de servicii socioeducaflionale pe care îl oferæ copiilor pe timpul limi-
tat al proiectului, se leagæ de douæ politici instituflionale. Unu la mînæ,
ROMEDIN consideræ cæ se poate evita ca segregarea rezidenflialæ sæ
du cæ în mod fatal la segregare øcolaræ, adicæ participarea øcolaræ poate
sæ fie instrument al desegregærii teritoriale, prin faptul cæ aceøti copii cu
domiciliul în Pata-Rît ar putea sæ fie înscriøi în cît mai multe øcoli din oraø.
Øi, doi la mînæ, ROMEDIN propune ca sistemul de învæflæmînt clujean,
împreunæ cu administraflia localæ, sæ preia susflinerea financiaræ a aces-
tor programe de øcoalæ dupæ øcoalæ, care, în conformitate cu metodo-
logia Legii educafliei naflionale pe aceastæ temæ, ar trebui sæ vinæ în sprijinul
copiilor din mediile defavorizate. Ideile acestea stau la baza mæsurilor
pe care le propunem în strategia clujeanæ a reflelei øcolilor incluzive, pe
care o elaboræm în cadrul proiectului ROMEDIN. Ele pleacæ de la ana-
liza situafliei øcolarizærii copiilor din Pata-Rît, de la reconstituirea mo dului
în care øcoala „Traian Dîrjan“ s-a transformat într-o unitate de în væflæmînt
care øcolarizeazæ copiii din Pata Rît din motivul retragerii altor copii de
la øcoalæ øi din motivul cæ alte øcoli din oraø nu îi acceptæ pe aceøti copii;
de la înflelegerea cauzelor care conduc la situaflia ca o bunæ parte a copii-
lor de pe Cantonului sæ meargæ la øcoala specialæ, dar øi de la recunoaøte-
rea faptului cæ sistemul de învæflæmînt nu apreciazæ øi nu onoreazæ munca
øcolilor øi a cadrelor didactice care lucreazæ cu copii aparflinînd unor cate-
gorii sociale defavorizate. 
π Problema de a învæfla în limba romæ nici nu se pune pentru ei, nu? 
∫ Unii, puflini, vorbesc acasæ, dar majoritatea nu, deci nu funcflioneazæ
în familie ca limbæ maternæ. În Øcoala „Dîrjan“ învaflæ în limba romani, acolo
existæ clase cu predare în aceastæ limbæ. Dar asta-i o altæ poveste. 
π Ce clase?
∫ Clasele I–IV. Dupæ modelul învæflæmîntului în limba maghiaræ; clase
separate în care învefli toate disciplinele în limba ta maternæ. Asta însem-
nînd un drept cultural lingvistic.
π Da, dar asta numai clasele I–IV, deci dupæ ce terminæ...
∫ Trec la clase cu predare în limba românæ. 
π Øi cine se ocupæ de copii în mod propriu-zis în cadrul programului de
afterschool?

∫ În majoritatea øcolilor sînt cadre didactice din øcolile respective. Lucru
care are øi avantaje, øi dezavantaje. Deci copiii ræmîn în øcolile respec-
tive. La asta am flinut mult, pentru cæ am zis cæ nu e bine sæ-i duci într-un
loc separat, øcoala sæ-øi asume cumva øi acest efort, sæ se organizeze,
sæ le dea loc, pentru cæ în toate øcolile acestea se deruleazæ deja pro-
grame de afterschool, dar pe bazæ de platæ din partea pærinflilor. Cei care
nu pot plæti nu beneficiazæ. Noi am zis cæ acesta e un program pentru
copiii dezavantajafli, øi atunci programul educaflional în sine se axeazæ pe
asta: sprijin la efectuarea temelor, dar asta se întîmplæ øi în celelalte after -
school-uri, øi recuperare, în cazul dezavantajelor acumulate de-a lun-
gul anilor sau în cazul trecerii de la a patra la a cincea, de exemplu în
cazul Øcolii „Dîrjan“, am gæsit colaboratori din exteriorul øcolii, care au
venit cu predarea limbii române, sæ le mai dea un sprijin la trecerea în
clasa a cincea, sæ aibæ mai pufline probleme, sau dintr-a opta în a noua.
Pentru liceeni oferim meditaflii, de exemplu pentru bacalaureat. Acolo
avem douæ fete care au luat bacul anul æsta. Din clasa a opta doi copii

au trecut la actorie, a fost o colaborare fainæ în acest sens øi cu echipa
de teatru de la Casa Tranzit.
π Pe lîngæ aceste reuøite punctuale, s-a væzut vreo îmbunætæflire a situa -
fliei generale?
∫ Programul în sine e doar un element al reuøitei sau al unor nereuøite
øcolare. Nu pofli sæ spui cæ doar de programul ROMEDIN a depins cæ
douæ fete din Pata-Rît au luat bacul øi l-au luat chiar bine. Dar a fost o
componentæ, cred eu, importantæ. Dacæ eøti sprijinit la teme sau la pre -
gætirea pentru examene, sigur cæ acest lucru conteazæ. Cei mai mulfli
elevi plætesc pentru ore particulare. Elevii din familii care nu au resur-
se pentru aøa ceva pot fi susflinufli prin programul øcoalæ dupæ øcoalæ în
regim gratuit. Apoi un alt tip de impact al programului ar fi de a mai da
încæ un motiv, încæ un imbold øcolilor în a-i integra într-adevær pe aceøti
copii în vieflile lor. Dacæ ceilalfli ræmîn la afterschool deoarece pæ rinflii pot
plæti, sæ ræmînæ øi ei. Ideal ar fi sæ fie grupe mixte, comune. Dar se pro-
duc niøte situaflii ciudate. Pærinflii sînt øi ei, desigur, actori importanfli. În
primul rînd, pærinflii români nu prea vor sæ vadæ copii romi în clase. Asta
e peste tot. Romi care sînt særaci, vizibil særaci, øi vin din zonele ræu-fama-
te ale oraøului. Deci e luptæ continuæ cu asta. Øi atunci øi la afterschool
e aceeaøi problemæ: „Acuma øi la afterschool sæ vinæ? Eu plætesc pentru
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soanele care devin persoane færæ adæpost în urma faptului cæ îøi pierd
locuinflele din alte pærfli ale oraøului (printre altele, prin mæsurile de eva-
cuare administrate de primærie), care nu au resurse sæ achiziflioneze
locuinfle pe piafla privatæ øi cærora primæria nu le uøureazæ accesul la lo -
cuinfle în altæ parte a oraøului, afirmînd ori cæ nu este responsabilitatea
sa sæ facæ acest lucru, ori cæ legislaflia româneascæ nu îi permite asta. 
π Ce e Dallas, de fapt? Descrie-mi-l, te rog. 
∫ Aceea e zona unde s-au stabilit primii oamenii în Pata-Rît. Cred cæ
au venit din Dezmir, pe la sfîrøitul anilor 1960. Deja exista groapa de
gu noi a oraøului. Primele familii s-au stabilit acolo, au început aceastæ
muncæ de selectare a deøeurilor øi au vîndut deøeurile selectate. Dupæ
1990, colonia se extinde în mod vizibil. Se pare cæ în anii fenomenu-
lui Caritas ea a crescut øi mai puternic, creøterea consumului în oraø s-a
tradus în creøterea deøeurilor, ceea ce a creat nevoie mai mare de forflæ
de muncæ. Important este sæ vedem utilitatea muncii acestor oameni
din punctul de vedere al întregului oraø. Ce se întîmpla cu deøeurile de
pe rampæ dacæ nu erau ei? Munca lor informalæ øi neprotejatæ a fost nu
doar sursa supraviefluirii lor în condifliile în care nu gæseau alte locuri de
muncæ, ci øi sursa profitului companiilor de salubrizare øi al firmelor de
colectare de fier vechi, peturi øi hîrtie. Cei care nu s-au putut aøeza în
Dallas, venind mai tîrziu sæ lucreze pe rampæ, øi-au fæcut baræci sau alte
improvizaflii chiar lîngæ rampa de gunoi. 
În Dallas apare în jurul anului 2000 Fundaflia Pro Roma, olandezæ, care
de atunci e acolo øi se ocupæ de ajutorarea oamenilor. De cîfliva ani a
cum pærat o bucatæ de teren øi a început sæ construiascæ case, înlocuind
vechile baræci cu spaflii de locuire mult mai bune. Dar au mai fost øi alte
asociaflii (Asociaflia Castel Bánffy, Asociaflia de Întrajutorare a Familiilor),
care pratic le-au dat ajutoare umanitare celor care lucrau pe rampæ, medi-
camente, alimente, haine, materiale de construcflii. Primæria nu s-a impli -
cat. Primæria cel mult a tolerat aceastæ situaflie. În timp ce, cum spuneam,
firmele din industria deøeurilor au fæcut averi tot mai mari. Compania
de salubrizare Brantner Veres a cumpærat mari pærfli din terenurile din
zona Pata-Rît de la micii proprietari privafli. De exemplu, locul pe care
sînt casele modulare în care au fost mutafli cei de pe Coastei a fost o
zo næ de teren ajunsæ în proprietatea companiei de salubritate Brantner-
Veres. Primæria a fæcut schimb de teren cu Brantner-Veres, dîndu-i un
alt teren în oraø, fæcîndu-øi loc în felul acesta pentru construcflia modu-
lelor. Totul era deci foarte planificat, nimic n-a avut loc la voia întîmplærii.
π Folosindu-se faptul cæ acolo exista deja o comunitate de romi.
∫ Da, era concluzia cæ acolo le e locul. Oficial spuneau cæ municipa-
litatea nu mai are alte terenuri sau, unde au avut, au întrebat vecinii øi
vecinii n-au fost de acord ca foøtii locatari de pe Coastei sau alfli romi
sæ fie mutafli acolo. Dar în spatele fiecærei dislocæri de locatari se aflæ øi
interese imobiliare øi planuri de dezvoltare care nu iau în considerare
drepturile sociale ale celor dislocafli. Ce s-a întîmplat, de exemplu, cu
terenul de pe Coastei? Mare grabæ în decembrie 2010, evacuare, de -
molæri, ca nu cumva sæ se întoarcæ oamenii dacæ ræmîne vreo pærticicæ
de casæ acolo, pentru ca în mai 2011 sæ se dea acest teren în folosinfla
gratuitæ a Arhiepiscopiei Ortodoxe pentru a construi campusul Facultæflii
de Teologie Ortodoxæ, care fline de Universitatea „Babeø-Bolyai“. De
atunci, s-a mai fæcut un teren de joacæ pentru copii. Mai nou se constru -
ieøte parcæ o grædiniflæ. Toate aceste mutæri flin deci de interese imobi-

liare øi de dezvoltare. Acolo unde terenul (public) începe sæ aibæ valoa-
re mai mare decît casa de pe teren, iar primæria poate pune în circula -
flie acel teren, sæ-l vîndæ, sæ-l dea în concesiune, sæ-l dea gratuit, casele
de pe terenul acela vor dispærea cu siguranflæ.
π La Casa Tranzit, øi nu doar acolo, afli inifliat un proiect care sæ-i im -
plice pe copiii din aceste zone; ai putea sæ-mi spui mai multe despre asta?
Despre fundalul instituflional, despre programele pe care le derulafli, des -
pre scopul lor explicit.
∫ E vorba de programul ROMEDIN, care este primul program cu
finanflare pe care îl derulæm, pentru cæ tot ce am fæcut anterior a fost
muncæ voluntaræ øi a inclus, printre proteste øi tot restul, inifliative mici
øi insulare gîndite pentru copii. Neavînd fonduri, nu ne-am putut pune
în practicæ toate ideile, toate lucrurile de care credeam cæ ar fi nevoie
în mod susflinut, printre ele programe pentru copii, sæ-i aduci cît mai
des în oraø, sæ-i aduci în contexte în care n-ar putea ajunge altfel. Pro-
gramul ROMEDIN a rezultat din aceastæ idee. 
De ce s-a transpus tocmai aceastæ idee într-un proiect? Pentru cæ la vre-
mea aceea, anunflurile de proiecte ofereau posibilitæfli de finanflare pen-
tru niøte lucruri foarte bine circumscrise de finanflatori. Pe locuire nu era
nimic, pe educaflie relativ multe, øi am încercat atunci cu acest program.
Am primit finanflare de la Fondul ONG România, unul dintre compo-
nentele Fondurilor Norvegiene administrate de Fundaflia pentru Dez-
voltarea Societæflii Civile. Cum spuneam, condifliile impuse proiectelor
îfli leagæ mîna foarte tare, atunci cînd stabilesc pe ce anume fli se dæ fi -
nanflare øi cum. Totuøi noi am vrut øi am reuøit sæ legæm acest program
relativ mic, aparent doar øcolar-educaflional, de restul problemei. Ne-am
zis aøa. Consideræm cæ accesul la øcoalæ øi educaflia „incluzivæ“ pot fi instru-
mente pentru desegregare teritorialæ. Adicæ øcolarizarea copiilor în
øcoli din oraø, nu doar într-o singuræ øcoalæ, eventual cea mai apropiatæ,
ci într-o reflea compusæ din mai multe øcoli. De aici a rezultat ideea reflelei
de „øcoli incluzive“ øi de aici a urmat tiparul în urma cæruia am ajuns sæ
derulæm un program de øcoalæ dupæ øcoalæ în øase øcoli din Cluj. Pe de
altæ parte, susflinem cæ noi tofli avem nevoie de o educaflie pentru
dreptate socialæ øi dacæ nu se schimbæ sistemul de învæflæmînt øi anumi-
te atitudini predominante din sistemul de învæflæmînt, atunci acesta con -
tinuæ sæ îi excludæ pe cei care nu au condiflii care sæ le permitæ sæ fie
„competitivi“ (adicæ „adecvafli“, conformi cu normele zilei). 
Cum am început sæ lucræm? Ne-am dus din nou la Pata-Rît, pe Canto -
nului, în Dallas øi în zona caselor modulare. Pe rampæ nu ne-am dus
pentru cæ, pe de o parte, ideea era a unui program de øcoalæ dupæ øcoalæ,
iar copiii de pe rampæ, din pæcate, la ora aceea nu erau înscriøi la øcoa -
læ, dar, poate øi mai important, pentru cæ alte proiecte derulau progra-
me pentru ei. Deci am væzut cîfli copii de vîrstæ øcolaræ sînt în aceste zone
øi la ce øcoli sînt ei înscriøi øi de aici a rezultat o hartæ a øcolilor øi a numæru-
lui de copii, pentru fiecare zonæ, în funcflie de øcolile la care merg. Am
urmærit aceøti copii în øcolile respective, am început negocierile cu øco -
lile, spunîndu-le: Uitafli, avefli aceøti copii, ei au domiciul în Pata-Rît, noi
vrem sæ oferim un program de øcoalæ dupæ øcoalæ pentru ei, dar øi pen-
tru alfli copii din øcoala dumneavoastræ, program care sæ-i asiste la fæcu-
tul temelor, dar sæ-i øi ajute sæ recupereze anumite decalaje ce decurg
din faptul cæ sînt în condifliile în care sînt acasæ, n-au condiflii de învæflat
ade cvate. Doi la mînæ, sæ asigure øi o educaflie care fline cumva de pregæti-
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mun ca celor care sînt angajafli în companiile de salubritate. E o muncæ
extrem de utilæ pentru un oraø, asta s-a væzut în momentele în care s-a
închis rampa. Gunoiul ræmîne în oraø, dacæ n-ai oameni øi n-ai unde sæ
depozitezi deøeurile øi nu ai cine sæ le selecteze. În al treilea rînd, un
alt tip de muncæ accesibilæ lor este munca prestatæ pentru ajutorul so -
cial sau aøa-zisul venit minim garantat. Conform legii, primæria poate sæ
decidæ dacæ cei care primesc venit minim garantat sæ lucreze aøa-zis în
beneficiul comunitæflii oraøului. În cazul Clujului, cred cæ e un numær de
70–72 de ore lunar pe care cei care primesc VMG trebuie sæ le pres-
teze. Îi pun pe oameni sæ facæ muncile cele mai grele. Curæflat spaflii verzi,
în sensul de pæduri øi buruieni, færæ utilaje øi færæ mænuøi. Îi duc de acasæ
direct în aceste locuri øi trebuie sæ se întoarcæ în hainele de lucru, n-au
un loc unde sæ se schimbe, sæ se spele, ca sæ nu le fie ruøine cînd merg
spre casæ în autobuz. Deci munci grele. Dupæ ce muncesc atît øi în ast-
fel de condiflii, cei care primesc ajutor social sînt blamafli cæ nu lucreazæ
øi aøteaptæ sæ fie ajutafli, iar apoi aceastæ muncæ nu se consideræ muncæ
în cazul în care oamenii doresc sæ obflinæ o locuinflæ socialæ. Aceastæ nere-
cunoaøtere are un efect dramatic. Se declaræ cæ nu respectæ condifliile
impuse, cæ sînt ca niøte aøa-ziøi asistafli social, care tot timpul cer ceva
øi nu îøi îndeplinesc obligafliile, nu contribuie la bugetul local etc., etc. În
al patrulea rînd, sînt muncile prestate la firme în regim zilier. Firmele øtiu,
oamenii de cele mai multe ori nu, cæ aceastæ muncæ se declaræ la fi nan -
fle. Firmele declaræ aleatoriu sau întotdeauna, asta nu øtiu, zilierii pe ca -
re-i au la colectat de ciuperci, fructe de pædure, predat de fier vechi.
Firmele le preiau de la oameni øi-i pun pe oameni sæ semneze. Cei cu
care am stat eu de vorbæ îøi aminteau poate cæ au semnat ceva. Unii nu-
øi amin teau nici de asta. Cu siguranflæ n-au øtiut însæ cæ ei semneazæ un
fel de contract, iar acel contract e declarat de firmæ la finanfle. Intræ la finanfle
declaraflia firmei, firma nu plæteøte impozite dupæ acest salariu, angaja-
tul ar trebui sæ øtie cæ trebuie sæ le plæteascæ, nu le plæteøte din cauzæ cæ
nu øtie cæ are astfel de obligaflii, iar cînd merge la finanfle pentru ceva, aflæ
cæ are o datorie øi o poprire pe veniturile pe care le-ar putea avea în vii-
tor, sau cînd merge sæ depunæ o cerere de ajutor social, trebuie sæ scoatæ
de la finanfle o adeverinflæ cæ n-are venituri, iar el aflæ acolo cæ, de fapt,
are venituri. Toate aceste munci, precum se vede, sînt munci puternic
exploatate, munci care nu doar cæ nu le aduc venituri suficiente pentru
un trai demn, ci le aduc chiar stigmate care îi înjosesc ca oameni. 
Øtiind toate acestea, m-am mirat cînd am auzit într-o emisiune televi-
zatæ despre programul YouthBuild International al organizafliei Habitat
pentru Umanitate Cluj, cum discutæ coordonatorii acestuia despre ati-
tudinea oamenilor din Pata-Rît faflæ de muncæ, atitudine care trebuie cize-
latæ pentru ca ei sæ fie acceptafli de angajatori. Ei accentuau puternic cæ
la cursurile de calificare pe care le oferæ în diverse meserii din cadrul con-
strucfliilor, pe lîngæ faptul cæ se învaflæ o meserie, tinerii trebuie sæ învefle
o atitudine adecvatæ faflæ de muncæ øi sæ dovedeascæ tuturor cæ sînt serioøi.
De apreciat cæ programul le oferea în timpul cursurilor o bursæ, dar le
øi cerea ca dupæ curs, poate øi ca o cerinflæ de a-øi dovedi spiritul de serio-
zitate (?), sæ lucreze ca voluntari la proiectul Habitat de construcflii de
case din Jucu. În schimb, cînd într-una din zilele trecute am fost pe noua
rampæ, mi-au fæcut impresie bunæ spusele unui manager, care obser-
va cît de harnici, de pricepufli øi de încredere sînt oamenii din Dallas,
care, într-o formæ sau alta de angajare pe noua rampæ, continuæ sæ selec-

teze deøeurile municipiului, în timp ce, adaug eu, locuitorii oraøului pot
sæ se bucure cæ preflul serviciilor de salubrizare a scæzut faflæ de cît costa
gunoiul din Cluj cînd se transporta la Oradea, iar primarul oraøului se
mîndreøte cæ a rezolvat problema deøeurilor în oraø. Ei observæ øi fac
ce trebuie în cîteva secunde, la fel cum alflii lucreazæ la calculator – spu-
nea managerul. Deci nu seriozitatea le lipseøte øi nu au probleme de
atitudine faflæ de muncæ. Problemele sînt altundeva. În nerecunoaøte-
rea adecvatæ a muncii lor, în salariile mici pe care le primesc øi în atitu-
dinile angajatorilor faflæ de ei. Sau, altfel spus, în exploatarea lor øi în
desconsiderarea lor ca oameni. 
Sæ revenim poate la ideile de unde am pornit discuflia øi sæ ne întrebæm
cum contribuim noi la crearea Pata-Rîtului, noi, militanfli civici, cercetæ -
tori, manageri de proiecte, directori de programe umanitare, filantropi,
artiøti, iar asta pe lîngæ administraflia publicæ øi pe lîngæ modul în care
funcflioneazæ politica economicæ øi cea a dezvoltærii. Pentru cæ Pata-Rît
nu este pur øi simplu un teritoriu geografic øi nu este doar istorie træitæ

de cei care locuiesc acolo. Tofli cei care ne apropiem de el, definind,
înflelegînd într-un anumit fel problema, intervenfliile din prezent, dar øi
viziunile viitorului, trebuie sæ ne asumæm responsabilitatea care ne re -
vine în aceastæ creaflie. Iar aceastæ responsabilitate nu este o respon-
sabilitate de management de proiect. 
Cum spuneam, perspectiva mea este una care vede Pata-Rîtul ca fe -
nomen ce reflectæ ceva din contextul social øi politic general al momen-
tului øi al locului în care træim. Putem vedea aici cum se cumuleazæ toate
nedreptæflile øi inegalitæflile create de capitalismul instalat dupæ 1990, care
funcflioneazæ ca o tehnologie ce împinge la margini tot ce nu-i foloseøte
sau, mai bine spus, tot ce-i foloseøte mai degrabæ dacæ este captiv în -
tr-o situaflie disperatæ ce garanteazæ disponibilitatea sa de a fi exploatat
la maximum. Oamenii din Pata-Rît sînt integrafli în societatea contempo -
ranæ ca o forflæ de muncæ ieftinæ øi precaræ, adicæ într-un mod advers-
pervers. În schimb, oamenii din Pata-Rît nu sînt utili Clujului imobiliar,
pentru cæ ei nu au resurse sæ plæteascæ chirii private sau dobînzi dupæ
credite bancare imobiliare. Oamenii din Pata-Rît sînt privifli de autoritæflile
publice ca o povaræ pentru bugetului local, care nu meritæ sæ primeas -
cæ locuinfle sociale. Oamenii din Pata-Rît, în schimb, pot deveni mate-
rial pentru programe de combaterea sau eradicarea særæciei care se
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afterschool. Plætesc pentru ca odrasla mea sæ primeascæ atenflia învæflætoa-
rei sau a unui cadru didactic, de ce sæ se mai ocupe iaræøi øi la afters-
chool de romi?“ Dar ideal ar fi sæ fie integrate aceste programe de øcoalæ
dupæ øcoalæ, deci sæ se schimbe cu totul modul cum sînt privifli aceøti
copii în øcoalæ. Contribuim, cred, øi la schimbarea acestei priviri în
direcflia acceptærii acestor copii. Ei sæ fie considerafli ca fiind ai noøtri øi
ca fæcînd parte din normalitatea øcolii, nu ceva deosebit, de care tre-
buie sæ scæpæm cît mai repede sau care sæ fie ceva de ascuns, sæ nu vor-
bim despre asta pentru cæ asta nu ne aduce prestigiu, din contræ. Øcolile
se evalueazæ de cætre inspectorat øi minister pe baza performanflelor
øcolare, olimpiade cîøtigate, bacalaureatul luat, alte examene nafliona-
le, procentul celor care au reuøit sæ-l treacæ. Øcolile care au copii din fami-
lii dezavantajate øi nu produc întotdeauna astfel de performanfle sînt ræu
cotate, blamate, stigmatizate, munca lor nu e apreciatæ, øi atunci e o reacflie
din partea acestor øcoli... Se transpune frustrarea asta în relaflia cu co -
piii. Se transpune într-o frustrare internæ. Cadrul didactic nu se simte
bine, øcoala nu se simte bine. În strategia reflelei øcolilor incluzive vrem
inclusiv øi mæsuri care sæ recunoascæ munca acestor cadre didactice øi
øcoli. Sub formæ de salarii de merit, de premii, simbolic, sînt o mulflime
de feluri. Øcolile acestea ar putea fi recunoscute ca fæcînd ceva impor-
tant øi dificil. Incluziunea sæ nu ræmînæ aøa, doar un gest umanitar øi de
cine vrea, face øi cine nu, nu face... øi nicidecum sæ nu fie ceva de care
sæ-fli fie ruøine. Precum îi este ruøine directorului liceului de arte plasti-
ce sæ facæ incluziune într-o øcoalæ care doreøte sæ dovedeascæ cæ ea creøte
o elitæ culturalæ.
π Øi ce se întîmplæ la Casa Tranzit?
∫ Pe lîngæ aceste programe de educaflie øcolaræ de care vorbeam, prin
ROMEDIN continuæm inifliative din anii trecufli la Casa Tranzit, douæ pro-
grame de educaflie nonformalæ, una de educaflie vizualæ øi un atelier de
teatru comunitar. De aceea, sîmbetele, timp de zece luni, ne întîlnim
cu cîte 20 de copii la teatru øi 15 copii la desen, astfel încît echipa de
tea tru ræmîne permanentæ, iar grupele de educaflie vizualæ se schimbæ
de patru ori. Am gîndit aceastæ componentæ de proiect ca un spafliu de
autoexprimare, prin care sînt puse la dispoziflia copiilor anumite resur-
se, cunoøtinfle, iar ei creeazæ ceva din asta, deci nu e un program de
edu caflie, e mai mult crearea posibilitæflii ca aceøti copii sæ-øi articuleze
talentele, iar creaflia colectivæ sæ producæ øi mesaje sociale. Pentru cæ le
produce. Chiar dacæ nu foarte direct critice la adresa a ceva, dar, de exem-
plu, s-a produs un desen comun, care reflectæ, prin experienfla træitæ a
copiilor, zona în care locuiesc. Erau la un moment dat mai mulfli copii
de pe Cantonului la atelier, iar ideea lui Dénes Miklósi øi Hermina Csala,
instructorii programului de educaflie vizualæ, a fost aceea de a-i ruga pe
copii sæ transpunæ ca pe o hartæ locul în care locuiesc, casele, cine cu
cine e vecin, øi au lucrat împreunæ la acel desen øi a rezultat imaginea
„Can tonului færæ numær“. Dacæ te duci pe Cantonului, unul dintre lu -
cru rile cele mai vizibile pe care le observi sînt cæile ferate, dar øi cum
se leagæ casele între ele cu cabluri de electricitate... deci toatæ aceastæ
situaflie este exprimatæ în acel desen. Apoi un alt moment creativ a fost
cel în care, în pauzæ, copiii au væzut în rîul Someø un crocodil, iar apoi
au desenat împreunæ un crocodil de circa doi metri. De atunci încercæm
øi noi sæ ne jucæm cu simbolistica crocodilului. Cu ocazia marøului pen-
tru dreptate socialæ din decembrie 2012, înaintea cæruia aveam un pro-

gram pentru copii, copiii au desenat printre altele o bufniflæ øi spuneau
cæ bufnifla salveazæ oamenii. Bufnifla a devenit simbolul acelui marø øi am
dus-o cu noi øi ulterior, la multe alte proteste. Acum copiii au desenat
crocodilul... În ceea ce priveøte grupa de teatru, intercalat în diverse jocuri,
se poartæ multe discuflii cu copiii. La un moment dat, copiii din Dallas,
de pe Cantonului øi din casele modulare discutau despre tema evacuærii.
Aceasta a revenit în povestirile lor, chiar dacæ nu vorbeau tofli øi întot-
deauna despre asta, cæci desigur au øi alte teme ale vieflii lor, cum le are
orice adolescent, de la iubire pînæ la shopping, pe care au vrut sæ le trans-
punæ în scenete. Dar atunci a fost o experienflæ ineditæ pentru tofli în -
cercarea de a-øi aminti cine ce a fæcut øi cum l-a væzut pe celælalt în
mo mentul decembrie 2010 în Pata-Rît.
π Aø mai fi vrut sæ pun o întrebare despre condifliile de viaflæ, despre ce
este Pata-Rît de fapt øi ce înseamnæ comunitatea aia de acolo, se aud lucruri
destul de precise în oraø despre zona ca atare, nu øtiu dacæ asta ar tre-
bui atins de noi ca subiect, dar voi pune totuøi întrebarea. E vorba cæ ar
fi o zonæ cu o infracflionalitate foarte ridicatæ, cæ existæ reflele de prosti-
tuflie care trec pe acolo, de droguri, de arme, de lucruri de genul æsta. Ce
øtii? E aøa sau nu-i aøa? 
∫ Cu siguranflæ, evit orice asociere a zonei særace cu infracflionalita-
tea, precum evit øi criminalizarea særæciei. Fenomenele despre care vor-
beøti, prostituflie, consum de droguri, trafic de persoane sînt fenomene
mult mai ample øi mai largi øi apar în tot oraøul, în toatæ flara, în toatæ
lumea. Faptul cæ persoane care au condiflii de viaflæ precare sînt mai vul-
nerabile faflæ de asemenea exploatæri, cu asta pot fi de acord. Dar sæ aso-
ciem zonele precare de locuire cu infracflionalitatea, asta cu siguranflæ
este de evitat, asta øi pentru cæ dacæ facem asta, atunci unii pot sæ ajungæ
sæ spunæ cæ în astfel de zone trebuie mai întîi sæ elimini infracflionalita-
tea øi doar apoi, eventual, pofli ajunge sæ vorbeøti despre alte intervenflii,
cum ar fi cele legate de îmbunætæflirea condifliilor de locuire. Sau alflii ajung
sæ susflinæ cæ oamenii care træiesc în astfel de zone trebuie sæ fie mai în -
tîi reeducafli sau civilizafli øi doar apoi poate veni vorba sæ le asiguri lo -
cuinfle. 
Dar, oricum ar sta lucrurile, poliflia merge frecvent acolo. Se fac razii,
deci aceastæ asociere a zonei cu infracflionalitatea este sigur ceva ce, în
sînul polifliei, funcflioneazæ, cînd se cautæ infractori, acolo se cautæ. Nu-i
gæsesc, pleacæ, dar e suficient sæ vinæ mascaflii øi sæ sperie pe toatæ lumea,
bætrînii, copiii în zorii zilei. Majoritatea oamenilor încearcæ sæ træiascæ cît
de normal posibil. Cæ se infiltreazæ reflele de traficanfli øi de reflele crimi -
nale, care îi exploateazæ, asta e posibil, dar acfliunea trebuie sæ fie pe aces-
te reflele, øi nu pe victimele acestor reflele. 
Ceea ce însæ e un fenomen poate la fel de important øi despre care do -
resc sæ vorbesc este cel al angajærilor øi al muncilor prestate de aceøti
oameni pentru venituri. Ce munci le sunt accesibile? Una dintre ele a
fost, dar va fi øi ræmîne pentru unii, munca pe rampæ. Cei din Dallas øi
cei de pe rampæ asta fac, din asta au træit, este clar, cîteva persoane de
pe Cantonului, dar nicidecum tofli. Iar munca aceasta pe rampæ n-a fost
niciodatæ recunoscutæ ca muncæ. A fost o muncæ precaræ din toate punc-
tele de vedere, færæ protecflie de niciun fel, cu accidente mortale, cu tot
ce înseamnæ sæ lucrezi în condiflii toxice, øi, în pofida acestui fapt, se spu-
nea cæ aceøti oameni nu lucreazæ øi nu le place sæ lucreze. Cineva care
face munca aceea sigur cæ øtie ce înseamnæ sæ lucrezi. Apoi, este
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cat cæ nu este bine ca aceastæ componentæ sæ fi fost conceputæ doar în
termeni tehnici øi, eventual, pe stabilirea unor criterii de alocare. Sigur
cæ aø fi fæcut observaflia pe care o fac acum, øi anume cæ nu este bine
cæ în acest moment nu se cunoaøte politica din spatele construcfliilor de
locuinfle cu privire la proprietatea acestora. Adicæ se cunoaøte în sen-
sul cæ ele vor deveni proprietatea ADI ZMC, promo torul de proiect,
dar nu se cunoaøte în sensul impactului acestui fapt asupra siguranflei locui-
rii în aceste locuinfle oricînd în viitor, dupæ terminarea proiectului în
condifliile în care ADI ZMC, ca orice alt ADI din flaræ, este ceea ce este,
neavînd responsabilitæfli publice faflæ de cetæfleni, ci cel mult o respon-
sabilitate managerialæ în ce priveøte realizarea indicatorilor de proiect.
Pe de altæ parte, observ cæ prin aceastæ practicæ a locuinflelor construi-
te prin proiecte se creioneazæ ideea, chiar dacæ nimeni nu o expliciteazæ,
unor locuinfle sociale private, în defavoarea locuinflei sociale publice. Dar,
asta este. Finanflatorul a aprobat propunerea de proiect în acest fel, aces-
ta se deruleazæ deci în aceøti parametri. Faptul cæ se formuleazæ even-
tuale pæreri critice despre acest proiect nu va fi un motiv pentru nimeni
ca el sæ fie oprit sau chiar sæ se vorbeascæ despre el ca practicæ pozi-
tivæ. Dacæ el este considerat practicæ pozitivæ de la implementator la
finanflator, sau invers, înseamnæ cæ acest proiect exprimæ gîndirea pre-
dominantæ a acestor timpuri, de exemplu despre combaterea særæciei. 

Hajnalka Harbula
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π Cum ai ajuns sæ te ocupi de minoritatea romæ? 
HAJNALKA HARBULA ∫ Am ajuns pentru prima datæ într-o comu-
nitate romæ ca studentæ, în a doua jumætate a anilor 1990, pe un te -
ren. Iar în anii urmætori cumva mæ tot gæsea cîte o temæ ori comunitate,
în mare parte, da, pe marginea cercetærilor pe care le fæceam. Apa adîncæ
a început spre mijlocul anilor 2000, cînd, ca rezultat al muncii în cola-
borare depuse de Enikô Vincze øi Letiflia Mark, Asociaflia Femeilor Rome
pentru Copiii Noøtri, în cadrul programului 2007–2013 din domeniul
dezvoltærii resurselor umane al Fondului Social European, împreunæ cu

Fundaflia Desire, Primæria Timiøoarei, Asociaflia Parudimos, ANR din Bucu-
reøti øi Fundaflia Autonómia din Budapesta, a dezvoltat în colaborare un
program de trei ani, care oferæ, în primul rînd femeilor rome øi tineri-
lor romi, o strategie de abordare diferitæ, utilizînd cadrul conceptual al
egalitæflii øanselor øi al competitivitæflii. Am botezat acest proiect FEMROM
øi l-am construit în jurul unor cuvinte-cheie precum: demni tate, muncæ
cinstitæ, dreptate socialæ, respect de sine, eliminarea preju decæflilor, iar
aceste cuvinte-cheie au apærut apoi în spotul proiectului, în filmul fæcut
despre aceøti trei ani, precum øi în volumul care prezintæ aceastæ acti-
vitate. Asta a fost o muncæ foarte palpitantæ øi lucrul interesant era cæ,
la începutul lui 2008, cînd a început scrierea acestui proiect, titlul sæu era:
Egalitate prin diferenflæ. Accesul femeilor rome pe piafla muncii, nici vorbæ
încæ de crizæ financiaræ, ci doar despre pornirea procesului în care spri -
jinirea administrativæ sau civicæ a grupurile sociale defavorizate, prin inter-
mediul unor programe de creare de øanse, a apærut ca un scop
important. De fapt, a avut o parte însemnatæ dedicatæ cercetærii, pe care
noi, ca Fundaflie Desire, ne-am asumat-o, iar apoi s-a reîntors, dinco-
lo de acfliunea concretæ, øi firul cercetærii, iar apoi a venit rezultatul cel
mai mare, adicæ partea de militantism civic, faptul cæ dacæ intri în legæturæ

152

lungesc în funcflie de neputinfla lor de a genera schimbæri în modul în
care administraflia publicæ ræspunde instituflional la nevoile sociale ale celor
deposedafli de resurse, inclusiv la nevoile lor de locuire. 
În al doilea rînd, susflin cæ autoritæflile publice trebuie sæ aibæ strategii øi
mæsuri concrete pe care sæ le asume politic pe termen scurt, mediu øi
lung. Asta pe de o parte vizavi de Pata-Rît, iar pe de altæ parte în ce pri-
veøte fondul public de locuinfle din oraø. Din punctul de vedere al au -
to ritæflilor, Pata-Rîtul este o provocare majoræ pentru cæ în el se
acumuleazæ toate problemele de locuire posibile ale prezentului: locui-
rea informalæ, riscul evacuærii/demolærii øi al transformærii oamenilor în
persoane færæ adæpost, subdezvoltarea serviciilor publice de apæ, curent,
canalizare, încælzire, drum public, transport în comun în zonæ, calitatea
øi mentenanfla necorespunzætoare a locuinflelor, un sistem de atribui-
re de locuinfle sociale care îi exclude pe cei færæ aøa-zise venituri perma -
nente øi îi dezavantajeazæ pe cei cu un nivel educaflional scæzut øi, nu în
ultimul rînd, mult prea slaba dezvoltare a fondului de locuinfle publice
øi lipsa unui interes de a asigura locuinfle persoanelor care devin færæ
adæpost în urma unor evacuæri. 
Iar în al treilea rînd, datæ fiind centralitatea locuirii (øi) în viafla acestor oameni,
datæ fiind extrema precaritate øi nesiguranflæ a acesteia în cazul locatarilor
din Pata-Rît, care creeazæ probleme existenfliale atît în sens fizic, cît øi în
sens cetæflenesc, pærerea mea este cæ orice program de intervenflie de
mare anverguræ în Pata-Rît ar trebui sæ punæ în miezul øi pe prim-planul
sæu soluflionarea problemelor de locuire prin proceduri instituflionale
asumate politic øi financiar de autoritæflile publice (chiar dacæ ele folosesc
alte fonduri complementare), în funcflie de care, dupæ ne voi, sæ se ofere
øi alte tipuri de servicii, dar øi astea în aøa fel încît ele sæ întæreascæ posibi-
litatea structurilor publice, øi nu privatizarea serviciilor. În opinia mea, pro-
iectele dedicate locatarilor din Pata-Rît nu vor genera rezultatele promise
dacæ în urmætorii cinci ani nu se investesc masiv resurse financiare øi poli-
tice pe aceastæ componentæ a locuirii. Dacæ nu se va face asta, margina-
litatea teritoriului øi marginalizarea socialæ a oame nilor vor continua sæ se
reproducæ mai repede decît producerea efecte lor pozitive ale proiecte-
lor. Øi cînd vorbesc despre aceastæ componentæ, mæ gîndesc inclusiv la
ieøirea din Pata-Rît înspre locuinfle sociale, dar øi la asigurarea, pentru cei
ce ræmîn acolo, a unei siguranfle a locuirii øi condiflii de locuire îmbunætæflite
pe perioada în care mai ræmîn acolo – deziderate care nu pot fi atinse færæ
recunoaøterea legalitæflii locuirii în acel spafliu. Dupæ cum øtii, din 2010 
mi-am ridicat vocea de multe ori împotriva ghetoizærii øi a segregærii. Færæ
sæ-mi fi schimbat pærerea despre acest fenomen, observînd ce se întîmplæ
cu locatarii de la Pata-Rît acum, mi se pare la fel de important sæ atrag atenflia
asupra faptului cæ desegregarea zonei nu poate sæ însemne mutarea, cu
orice prefl, a oamenilor în afara oraøului Cluj. Dacæ asta se va întîmpla, atunci
desegre garea Pata-Rît va fi un exemplu de „slum cleansing“, prin care ora -
øul urmæreøte sæ se debaraseze de oamenii de care nu mai are nevoie
(vezi, de exemplu, muncitorii de pe rampæ), respectiv sæ asigure un te -
ren pentru planuri zonale de dezvoltare, care exclude posibilitatea locui-
rii (chiar øi in formale) în perimetrul sæu. 
π Care este pærerea ta despre celelalte proiecte care se deruleazæ în
Pata-Rît? 
∫ Dacæ te uifli mai îndeaproape, chiar dacæ nu toate expliciteazæ sufi-
cient de mult fundalul lor ideologic, diversele proiecte øi intervenflii care

se deruleazæ acum în relaflie cu Pata-Rît sînt foarte diferite. Într-un fel,
ai putea crede cæ ele se completeazæ, dar din multe puncte de vede-
re ele se deosebesc în ce priveøte politica din spatele lor, cea care le
articuleazæ, adicæ orizontul lor interpretativ combinat cu interesele/moti-
vafliile personale ale celor care le deruleazæ. 
Este o diferenflæ mare între, de exemplu, proiecte de tipul dezvoltærii
comunitare, care transpun responsabilitatea pe cei care suferæ de pe
urma nedreptæflilor sociale, øi proiectele care flintesc transformarea in -
stitufliilor publice pentru ca ele sæ ræspundæ nevoilor cetæflenilor. Apoi
este o diferenflæ între abordarea care pune pe prim-plan dezvoltarea
co munitæflii ca spafliu al deciziilor orizontale øi al participærii (sau, altfel spus,
justiflia proceduralæ) øi cele care urmæresc satisfacerea nevoilor social-
economice sau justiflia socialæ. Mai departe, este diferenflæ mare între
con ceperea unui proiect de locuire prin abordarea care consideræ cæ
o locuinflæ decentæ trebuie sæ se cîøtige pe bazæ de merit øi cele care susflin
cæ locuirea este un drept, dar øi între proiectele care consideræ cæ oame-
nii care au nevoie de locuinfle trebuie mai întîi sæ treacæ printr-o trans-
formare civilizatoare øi cele care revendicæ drepturi de locuire înainte
de toate (housing first), considerînd cæ locuirea într-o locuinflæ decentæ
øi siguræ creøte posibilitatea oamenilor de a-øi gæsi locuri de muncæ mai
bune, de a-øi øcolariza copiii øi/sau de a-øi îngriji sænætatea. Este enorm
de riscant sæ aplici teorema culturii særæciei pe cazul Pata-Rît, pentru cæ
dacæ faci asta, explicafliile de genul „træirea într-un al timp al dezvoltærii“
sau „incapacitatea de a planifica viitorul“ pot fi folosite de unii în justifi-
carea rasismului lor, care explicæ særæcia sau supraviefluirea de pe o zi
pe alta sau traiul în condiflii precare færæ curent øi apæ prin presupusele
træsæturi biologice sau culturale inferioare ale særacilor sau ale romilor. 
Înflelegînd programul integrat de locuire (despre care unii dintre noi am
început sæ reflectæm øi sæ scriem din 2011) în spiritul „housing first“, atunci
cînd am aflat, m-am mirat cum de s-a primit din „fonduri predefinite“
o finanflare de 2 milioane de euro pentru zona Pata-Rît færæ componen-
ta de locuire øi færæ discutarea criticæ a politicilor de locuire locale, ob -
servafliile sale critice formulîndu-se cel mult în raport cu Direcflia de
Asistenflæ Socialæ øi Medicalæ a Primæriei în ce priveøte asigurarea acce-
sului la servicii sociale. Dacæ m-ar fi consultat cineva în elaborarea con-
ceptului unui astfel de proiect, sigur aø fi spus în mod ræspicat acest lucru.
Dar aøa pot sæ spun doar acum øi îl øi spun, chiar dacæ asta poate suna
de parcæ cæ aø dori sæ obstrucflionez acest proiect, din pornirile unor orgo lii
personale din cauzæ cæ, în pofida implicærii mele îndelungate în acest caz,
nu am fost consultatæ sau informatæ despre posibilitatea øi pregætirea aces-
tuia. Se va spune probabil cæ locuirea nu a fost declaratæ sa tisfæcætoare
de finanflator în momentul scrierii proiectului. Dacæ propunerea de pro-
iect expliciteazæ acest lucru øi nu explicæ în vreun alt fel lipsa componen-
tei de locuire, øtiu doar cei care au citit propunerea de proiect. Apoi,
nici în anul 2013, cînd s-a scris, nici în anul 2014, cînd a început sæ fie
pus în practicæ, acest proiect, desigur, nu putea sæ vinæ øi sæ spunæ cæ
începe aproape de la zero identificarea nevoilor, consultarea comunitæflilor
sau cunoaøterea politicilor locale øi cæ trebuie sæ facæ mai întîi acest lucru
din aceastæ sumæ de bani, pentru ca apoi sæ recunoascæ cît de impor-
tantæ este locuirea øi sæ mai candideze pentru o fi nanflare complemen -
taræ de încæ un milion de euro pentru construcflia de locuinfle. Dacæ m-ar
fi consultat cineva în conceperea acestei componente, aø fi spus ræspi-
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verso: ghetoizarea øi rasializarea særæciei: Pata-Rît, Cluj

∫ Øi asta, sigur, sigur. Dar mai poate fi faptul cæ distanfla de la ei la spi-
tal e foarte mare la Tîrgu-Mureø, este greu sæ te deplasezi færæ a avea
acces la vreun vehicul. Dupæ poveøti de acest gen oamenii se schimbæ.
π Cît de mare e comunitatea de evacuafli de acolo?
∫ Vorbim despre diverse comunitæfli. În cazul celor din baræci, exis-
tau zece baræci de acest fel. Apoi, în jurul baræcilor, printre tufe, înce-
peau sæ aparæ cæsuflele, asta a mers cîfliva ani øi cînd s-a ghicit cæ oraøul
are nevoie de zona aceea au fæcut dispærute atît baræcile, cît øi cæsuflele.
Politica oraøului era, pe atunci, sæ-i mute în unitæflile numite locuinfle socia-
le din fosta crescætorie de porci. Oamenii n-au vrut sæ se ducæ, pentru
cæ nu erau reglementate cum se cuvine plata chiriilor, sumele de plætit
pentru curent øi gaz. De multe ori cînd ne întorceam se întîmpla cæ oame-
nii cu care ne întîlneam primævara øi locuiau într-o unitate de locuit erau
evacuafli vara øi locuiau în corturi improvizate în curtea clædirii, pentru
cæ nu au plætit facturile astronomice la curent. Deci totul era prost regle-
mentat. Cum acolo cheltuielile erau mari, oamenii n-au putut øi n-au
vrut sæ se mute acolo. Exista o comunitate formatæ din opt familii care
locuiau pe malul Mureøului, dupæ ce au fost evacuafli din Ady. Erau mai
mulfli frafli. Li s-a spus cæ trebuie sæ se mute acolo. Acces la apæ potabi -
læ nu era. Mureøul era aproape øi de acolo îøi luau apa, iar sæptæmînal
primeau de la primærie douæ containere mari cu apæ. Acesta era acce-
sul lor la apæ, nimic altceva. Oamenii au început sæ construiascæ, sæ înfru-
musefleze locul, sæ-l modeleze, în ideea cæ vor ræmîne acolo.
π Cum era reglementatæ aceastæ situaflie din punctul de vedere al legii?
Pur øi simplu au mers pe malul Mureøului sau exista acolo o parcelæ pe
care se putea construi?
∫ Li s-a spus sæ meargæ acolo, au început sæ construiascæ øi sæ aranje -
ze locul, iar atunci, la un moment dat, li s-a spus cæ e vorba de un teren
privat. Cæ tot nu e bine unde sînt, sæ se mute un pic mai încolo, cam
cu vreo 50 de m. Acolo nu mai era teren privat, ci proprietate oræøe -
neascæ. Totul s-a ras øi au fost mutafli 50 de metri mai încolo. Acolo puteau
sæ-øi inventeze iaræøi o viaflæ.
π De parcæ nu s-ar fi øtiut dinainte cæ e teren privat.
∫ Bineînfleles cæ se øtia. Comunicarea acestor oameni cu institufliile
este foarte greoaie. Acestea nu se deplaseazæ la fafla locului. Cel mult
trimit un asistent social. Pe lîngæ faptul cæ îi ascultæ, competenfla asisten-
tului social vizeazæ destul de pufline alte lucruri. Aøa erau institufliile din
Tîrgu-Mureø, iar Miercurea-Ciuc era diferitæ doar din punctul de vede-
re al faptului cæ mai era øi altceva. Ceea ce este acum în Pata-Rît, øi anume
cæ o comunitate træieøte pe groapa de gunoi, fusese øi la Miercurea-Ciuc.
Cînd am ajuns acolo odatæ cu SPAREX, nu mai erau foarte multe fa -
milii, pentru cæ groapa de gunoi s-a închis øi s-a început dizolvarea co -
loniei. În 2013 erau doar øapte baræci cu øapte familii. Am fost pe acolo
în mai anul acesta, mai existau douæ baræci, dar nu pe groapa de gunoi,
ci la marginea acesteia. La Øumuleu-Ciuc a fost o stradæ la periferie în
care træiau 180 de oameni, descendenfli ai unei singure familii. Un cu -
plu din jurul Odorheiului Secuiesc a ajuns la compania de salubrizare
în anii 1950 øi s-a stabilit acolo. În toate aceste poveøti motivul crescæto-
riei de porci revine. Øi la Øumuleu-Ciuc a existat o crescætorie de porci
øi o familie s-a mutat în anexele sale, au avut 14 copii øi aceøtia, îm preunæ
cu descendenflii lor, træiesc acum acolo. Aceasta e o comunitate mai com-
pactæ, formatæ din 34 de familii. fiin foarte mult la faptul cæ provin din -

tr-o singuræ familie øi îøi reprezintæ pe cît pot interesele. A mai fost încæ
o comunitate, a treia. Locul unde træiau se chema Fabrica de Cæcat. Ei
au ajuns tot într-un fel de baræci, containere din metal. Familiile de romi
au fost evacuate dintr-un imobil retrocedat din centru øi li s-a desem-
nat acest teren lîngæ staflia de epurare, unde au fost amplasate opt con-
tainere în care au fost mutafli. De asta se cheamæ Fabrica de Cæcat, pentru
cæ-i lîngæ staflia de epurare. Ca orice fel de asemenea comunitate
segregatæ, ghetoizatæ, a ajuns într-un loc despre care e puflin spus cæ e
nesænætos. E mult mai ræu decît atît. A existat un singur robinet cu apæ
potabilæ. Un singur robinet lîngæ staflia de epurare. Asta a fost comuni-
tatea la care am avut cel mai greu acces, cæci pe marginea evacuærii lor
a intervenit fundaflia Romani Criss, iar primarul a luat acest lucru ca pe
un afront personal. Oamenii nu voiau sæ stea de vorbæ cu nimeni, le
era teamæ de ce ajunge la urechile oficialitæflilor. Din aceastæ cauzæ oa -
menii erau ne în crezætori. Dacæ îi întrebai despre situaflia lor, spuneau
cæ totul e bine, primarul e un om bun care ar dori foarte mult sæ-i ajute.

Desigur, toatæ lumea øtia adeværul. S-a putut merge la comunitate øi dis-
cuta liber cu oamenii la o cafea doar cînd reprezentanflii comunitæflii nu
erau acasæ. Chiar le era teamæ sæ spunæ ceva din cauza eventualelor con-
secinfle.
π Øtii ceva despre cum erau reglementate asemenea situaflii înainte de
1989? Cum se raporta regimul la comunitæflile de romi?
∫ În ce priveøte terenul din Øumuleu-Ciuc, existæ o poveste care e
un exemplu bun pentru cum au ajuns acolo øi ce fæceau. Înainte de 1989,
oamenii erau salariafli. Aveau un loc de muncæ. Pe marginea terenului
din Miercurea-Ciuc, cînd cineva mi-a spus cæ s-a întors pentru cæ i s-a
des fiinflat locul de muncæ, am întrebat unde a lucrat înainte. La CFR, la
Turnu Severin. Dinamica era mai mare, iar oamenii lucrau. Cuplul din
Odorheiu Secuiesc lucra la compania de salubrizare din Miercurea-Ciuc,
acolo au gæsit de lucru. Oamenii lucrau. Desigur, mai exista øi faptul cæ
tofli trebuiau sæ lucreze înainte de 1989. Locuirea avea øi ea alte poli-
tici decît acum. În zona ruralæ lucrurile aratæ altfel, în societatea ruralæ,
chiar dacæ øi acolo se lucra, øirul de evenimente e diferit. La oraø n-au
fost atît de împinøi înspre periferii, pentru cæ existau locuri de muncæ øi
locuinfle. N-a trebuit sæ ghiceøti mereu unde sæ mergi.
π Am înfleles dintr-o discuflie precedentæ cæ în anii 1990 n-au fost aøa
de multe evacuæri, dar au existat pogromuri la sate. Tu øtii ceva despre
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cu comunitæfli de romi nu e vorba doar de a ne scrie din asta munca
øtiinflificæ øi atîta tot, cæci oricum eøti obligat sæ te confrunfli cu viafla de
zi cu zi, cu problemele vieflii cotidiene, iar dacæ tot ai ajuns acolo, tre-
buie sæ faci ceva.
π Ai aflat ceva, pe parcursul cercetærii, care sæ fi fost o veritabilæ des-
coperire pentru tine? Ceva care sæ te surprindæ, de tipul „la asta nu m-aø
fi gîndit niciodatæ“. 
∫ În mod fundamental, relafliile dintre oameni, cred. Eu în acest
sens m-am schimbat mult. Nu în partea øtiinflificæ, de pildæ un fapt din
care se fac date, una, douæ, trei, oricîte. Ci faptul cæ lucrurile ajung la
locul lor în sensul viziunii despre lume. Lupfli pentru ceva, nu øtiu. Tot
acest lucru, cæ ne schimbæm, cum ne schimbæm, de ce cred cæ e bine
sau pentru mine important ce facem, are un exemplu de øcoalæ: o
anecdo tæ preflioasæ, legatæ de faptul cæ familia voia sæ-mi cumpere flori
de ziua mea. Soflul meu voia sæ-mi ia un fir de trandafir roøu, dar bæia-
tul meu i-a spus cæ florile nu se cumpæræ la magazin, ci de la bætrînica
de pe stradæ, cæci ea este særacæ. E vorba deci de faptul cæ te confrunfli
cu anumite lucruri.
În anii 2000, s-a næscut SPAREX, programul nostru de cercetare care
se derula doar în mediul universitar. 
π Povesteøte-mi, te rog, despre acest proiect. Cum a început, despre
ce-a fost vorba, cîfli ani a flinut, cine l-a pornit, cine l-a finanflat?
∫ Trebuie øtiut despre el cæ a fost realizat de un grup de cercetare coor-
donat de Enikô Vincze øi acronimul provine din versiunea englezæ a ti -
tlului („Spatialization and Racialization of Social Exclusion: The Social and
Cultural Formation of «Gypsy Ghettos» in Romania in a European
Context“). El a fost lansat sub egida Departamentului de Studii Europe-
ne al Universitæflii „Babeø-Bolyai“ øi a fost sprijinit de Autoritatea Naflio-
nalæ pentru Cercetare Øtiinflificæ øi Inovare (ANCS) din cadrul Mi nis terului
Educafliei øi Cercetærii Øtiinflifice. Proiectul studia segregarea în privinfla lo -
cuirii în cinci mari oraøe ale României. Pe lîngæ mai mult de 100 de in -
terviuri înregistrate cu autoritæflile locale øi internaflionale, precum øi cu
reprezentanflii organizafliilor civile, el confline øi date legate de întîlniri, dis-
cuflii øi activitæfli comune informale øi date statistice. Eu am fost la Mier-
curea-Ciuc, pe o parte a terenului din Cluj øi în Tîrgu-Mureø. Cînd te
întorci dupæ o sæptæmînæ de teren, lumea nu mai e la fel. Ea se leagæ în
mod diferit, începi sæ crezi altceva despre munca ta, despre raporturi-
le dintre oameni, despre ce anume poate fi cercetat, despre cum pofli
merge acolo, despre ce sæ întrebi, despre cum pofli intra în vorbæ cu oa -
menii. Deci o græmadæ de lucruri se schimbæ. Nu pofli sæ mergi acolo
øi sæ spui cæ faci trei, cinci, zece interviuri, indiferent cîte, øi scriem ceva
despre asta øi cazul a fost închis. Acesta legæturi nu pot fi terminate.
Dupæ aceastæ introducere, ar trebui semnalat, cred, cæ instituflional vor -
bim, pe de o parte, de Fundaflia Desire, care a derulat FEMROM, iar
acum proiectul ROMEDIN, al cærui acronim vine de la Servicii socioedu -
caflionale pentru incluziunea romilor. El susfline øi promoveazæ educaflia
pentru incluziune øi dreptate socialæ, oferæ servicii socioedu ca flionale pen-
tru copii øi familii din comunitæflile marginalizate din zona Pata-Rît øi dezvol -
tæ refleaua clujeanæ a øcolilor incluzive în vederea susflinerii desegregærii
socioteritoriale a zonei. Desire deci. Numele întreg este Fundaflia
Desire pentru Deschidere øi Reflecflie Socialæ. S-a înfiinflat în 1996 øi,
cum spune øi numele ei, doreøte sæ asigure un spafliu flexibil pentru cer-

cetætori, artiøti, militanfli civici øi alte organizaflii pentru reflecflia asupra ine-
galitæflii sociale. Tofli cei din Desire au vreo legæturæ cu sfera universitaræ,
deci aceastæ linie de cercetare are curs øi acolo.
În paralel cu asta, este munca de cercetare care are loc în domeniul uni-
versitar, cum ar fi øi proiectul SPAREX. Voi povesti despre cum am fost
eu implicatæ în acest proiect øi rezultatul final, care trebuie publicat ne -
apærat, va fi un volum în limbile românæ øi englezæ. Cînd am început sæ
lucræm anul trecut la versiunea în limba românæ, am crezut, pe baza inter-
viurilor, cæci existæ o mare cantitate de interviuri, de întîmplæri foarte inte-
resante, care, din cauzæ cæ materialele din cele cinci oraøe s-au dovedit
prea mari împreunæ, vor fi doar despre Pata-Rît, dar cæ vom scrie to -
tuøi ceva øtiinflific, analitic, comparativ. Ne-am apucat de treabæ, am în -
vîrtit materialul pe toate feflele, citeam, rememoram anumite detalii.
Des pre Pata-Rît trebuie øtiut cæ grupul care a participat la SPAREX se
aflæ astæzi într-un contact zilnic cu oamenii. La un moment dat, ne-am
dat seama cæ volumul nu va fi bine în felul acesta. Adicæ totul era bætut
în cuie, munca fusese împærflitæ, dar ne-am dat seama cæ nu va fi bine
aøa. Nu mai sîntem la fel ca atunci cînd am început proiectul øi nu mai
credem despre cercetarea noastræ acelaøi lucru ca la început, de aceea
credem cæ e mai echilibrat, mai proporflional sæ vorbim øi noi despre
noi înøine, despre cum ajuns sæ ne ocupæm de asemenea lucruri, decît
sæ prelucræm materialul pe baza unei metodologii. În proiectul SPAREX
s-a adunat o cantitate uriaøæ de materiale. Existau pærfli ale muncii de
teren în care mergeam în comunitæfli, povesteam cu oamenii despre
cum s-au format comunitæflile, despre care au fost mecanismele de ghe-
toizare, cu multe istorii individuale foarte dificile. Dar a mai existat øi par-
tea în care am realizat interviuri cu instituflii, cu conducætorii institufliilor,
astfel cele douæ linii de cæutare se leagæ. Locurile pe care mi le-am asu-
mat eu au fost Tîrgu-Mureø, Valea Rece, oamenii mutafli din cartierul
Ady Endre pe malul Mureøului øi cei de pe strada Toldy, unde a exis-
tat o crescætorie de porci ale cærei clædiri de birouri au fost transfor-
mate în locuinfle sociale. Inuman. Da, øi strada Hegy, care e un pic
di feritæ. 
π Cum aratæ aceste locuinfle?
∫ Pæi, am putea începe de la faptul cæ vorbim de demisoluri umede,
inumane. La Tîrgu-Mureø a mai fost o comunitate care a plasat con tai -
nere pe partea opusæ a stræzii, în fafla crescætoriei de porci. Astea între
timp au dispærut. A fost acolo o întîmplare despre care colegii mei spun
cæ trebuie neapærat povestitæ în scris, dar niciodatæ n-am apucat s-o
scriu. Am fost de mai multe ori pe terenul acela, era varæ, cælduræ
ma re, ne-am întors cu un coleg øi cineva mi-a spus cæ am venit eu, o
femeie, pentru cæ vrea sæ-mi arate ceva. Am intrat într-o baracæ unde
o femeie, cu o græmadæ de ræni purulente, stætea culcatæ, cu febræ, în -
tr-o stare foarte proastæ. Primul lucru pe care l-am spus a fost: la doc-
tor. Dar ei cæ nu, nu vrea sæ meargæ la medic, are copil mic, nu vrea
sæ-l lase acolo. Am chemat salvarea, dar ea zicea între timp cæ nu vrea
sæ se interneze, sæ chemæm salvarea doar dacæ vine øi un doctor care
s-o consulte pe loc. A venit salvarea, færæ medic, dar pînæ la urmæ am
mers la spital, cu condiflia sæ merg øi eu. Atunci ne-am pornit spre Urgenfla
din Tîrgu-Mureø, bolnava, aparflinætorul ei øi eu. Cînd m-a væzut medi-
cul, prima sa întrebare a fost ce caut acolo cu æia.
π De aceea n-a vrut sæ meargæ la medic iniflial.
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sezoniere, toamna. Cînd s-a terminat cu strîngerea recoltei, agriculto-
rii le-au permis sæ adune restul de cartofi sau porumb. Am fost în vizitæ
la o familie unde ni s-au arætat vreo trei-patru saci de cartofi adunafli, depo-
zitafli într-o gauræ sæpatæ în mijlocul camerei. Au mai fost øi alte munci
sezoniere vara. Adunau fructe pe care le predau angrosiøtilor. Am fost
la un moment dat cînd era sezonul culesului de afine. Mulfli din comu-
nitate s-au dus sæ culeagæ afine în Gheorgheni. De obicei, acestea sînt
drumuri lungi, de trei-patru zile. Numai cæ øi acestea sînt munci orga-
nizate din exterior. În realitate, în mînæ ajung mereu mai puflini bani decît
preflul de vînzare al fructelor. La Tîrgu-Mureø mulfli lucrau, mai ales la
Valea Rece, la compania de salubrizare. Ceva similar se întîmplæ, de alt-
fel, øi la Cluj. Vorbim deja, aøadar, de munci salariate. Cæci existæ o preju -
decatæ care circulæ în legæturæ cu aceøti oameni, øi anume cæ tofli ar træi
din ajutor social. E o prejudecatæ clasicæ. Dar, de pildæ, în comunitatea
din Øumuleu-Ciuc træiau 34 de familii, dintre care doar douæ au primit
ajutor social. Existæ, în schimb, numeroøi factori care le blocheazæ ac -
cesul la ajutor social sau la angajarea cu carte de muncæ, de pildæ lipsa
cærflilor de identitate. Færæ o locuinflæ proprietate personalæ nu pot avea
decît de cærfli de identitate temporare, cu care e foarte greu sæ te an -
gajezi.
π Øtim deja cæ la nivel naflional existæ mai degrabæ o indiferenflæ a auto-
ritæflilor faflæ de soarta acestor oameni. E oare diferitæ situaflia la nivelul Uni-
unii Europene? 
∫ Una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene, øi anume
egalitatea øanselor, e prezentæ în programele de sprijin. Unul dintre lucru-
rile conøtientizate nu demult este cæ integrarea romilor nu poate fi limi-
tatæ doar la niøte domenii separate, cum ar fi educaflia, accesul la locuri
de muncæ sau locuirea, ci problemele ce vizeazæ mai multe aspecte ale
vieflii trebuie tratate într-un mod complex. Întrebarea e doar cum sînt
puse în practicæ programele de sprijin la nivelul vieflii cotidiene.
π Spune-mi mai multe despre asta. Despre ce fel de proiecte vorbim,
cum funcflioneazæ totul? Care e experienfla ta în acest sens?
∫ O parte a proiectelor se scriu, în opinia mea, pe baza cuvintelor-
cheie ale UE, egalitatea de øanse, comunitæflile vulnerabile, voluntaria-
tul etc. Trebuie væzut însæ cæ acesta e un criteriu obligatoriu, firmele de
scris proiecte sînt atente la asta. Doar cæ la nivelul practicii aceste cuvin-
te riscæ sæ nu mai aibæ acoperire. Foarte pufline intervenflii concrete flin
seama de ele cînd e vorba de punerea lor în practicæ. Proiectele care
nu sînt elaborate în comun cu organizafliile romilor nu mai ajung înapoi
la comunitate.
π Unde e blocajul atunci? Vedem cæ existæ un fel de voinflæ, cæ existæ
proiecte, dar ce nu funcflioneazæ? 
∫ Nu existæ, de fapt, niøte politici publice bune ale acestei chestiuni.
Organizafliile civice sînt cele care, prin intermediul militantismului lor,
încearcæ sæ discute despre dificultæfli sau sæ punæ presiune pe instituflii-
le publice pe baza experienflelor concrete din practicæ. Øi lipseøte, bi -
ne înfleles, dialogul, lipseøte evidenflierea netæ a exemplelor pozitive. Cæci
existæ asemenea exemple, dar mediatizarea lor nu mai e la fel de sem-
nificativæ. Ar trebui aøezat un accent mai mare pe criticile constructive,
dar asta în majoritatea cazurilor e foarte greu de obflinut, pentru cæ orga-
nizafliile øi oamenii iau criticile ca pe un afront personal øi nu væd posi-
bilitatea pozitivæ pe care o conflin. Øi, evident, ar trebui sæ primeascæ un

accent puternic idealul cetæfleanului egal øi activ în cazul comunitæflilor
rome. Toate astea au nevoie de multe experienfle pozitive, de munci
bine orientate øi de lobby. Un exemplu recent în acest sens este cæ o
organizaflie civilæ activæ la nivel naflional a putut sæ-øi formuleze o expe-
rienflæ de mai mulfli ani într-un proiect de lege acceptat de guvern ca pro-
gram naflional, iar prin asta copii preøcolari din medii defavorizate pot
primi lunar o bursæ socialæ care participæ la învæflæmîntul de stat obligato -
riu. Existæ inifliative, existæ strategii. Ceea ce facem noi acum la ROMEDIN
are un segment în care diverøi specialiøti elaboreazæ o strategie care sæ
creeze o reflea a øcolilor incluzive, formulînd în mod concret ce înflele-
ge prin incluziune, pentru ca aceasta sæ însemne mult mai mult decît
în flelegem astæzi prin acest termen. Grupul de specialiøti care lucreazæ
la acest caz, cercetætori, directori de øcoalæ, specialiøti din învæflæmînt,
doreøte sæ elaboreze o strategie în acest sens. Dacæ inspectoratul ca orga-
nizaflie parteneræ îøi dæ avizul pe acest document, iatæ lobby-ul de care
vorbim, øi spune cæ în strategia sa anualæ acordæ un loc important exis-

tenflei øcolilor incluzive la Cluj, în sensul în care înflelegem noi terme-
nul, iar øcolile pun în practicæ acest lucru, atunci se poate apela la asta
la înscrierea în øcoli a copiilor de la Pata-Rît. În realitate, beneficiul aces-
tor proiecte ar fi sæ se ajungæ la strategii publice care pot fi impuse insti-
tufliilor statului, de pildæ øcolilor øi altor instituflii educative, primæriilor,
tuturor celor care sînt responsabili pentru problema în cauzæ.
π Øtii øi tu însæ cæ tendinfla generalæ astæzi este aceea cæ statul capita -
list, mai ales în vîna sa neoliberalæ pe care o cunoaøtem, lucreazæ la deman-
telarea tuturor lucrurilor care au de-a face cu plasa socialæ, plasîndu-le
în cîrca societæflii civile, care este chematæ astfel sæ facæ munca statului,
pe care statul n-o mai face. Asta se întîmplæ peste tot în lume. De aceea
nu øtiu dacæ se poate spera ca prin presiunea asupra structurilor de stat
sæ se obflinæ schimbæri reale.
∫ Dacæ n-am spera cæ se poate, n-am face acest lucru. Ca organi-
zaflie civilæ, doar aøa se poate face. Sæ se porneascæ lucrurile în direcflia
cea bunæ, într-o logicæ pozitivæ care sæ ghideze un øir de acfliuni øi sæ se
obflinæ ca institufliile publice sæ preia practicile pozitive, programele deja
elaborate, încercate, funcflionale. Dacæ n-am credea cæ asta se poate,
n-am face asta. Trebuie sæ obflinem schimbæri în interiorul sistemului. 
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astea? Cunoøti aceste probleme? Cum de au apærut în anii 1990 aces-
te pogromuri? Care au fost cauzele lor? Au existat øi înainte de 1989?
∫ În locurile în care am fost eu, n-am auzit de pogromuri înainte de
1989. Din perioada de imediat dupæ existæ o întîmplare „clasicæ“ din
Tîrgu-Mureø. Cu ocazia conflictelor din martie, au existat romi din Valea
Rece care au fost prinøi în vîrtejul evenimentelor øi a apærut chiar øi un
slogan clasic: Unguri, nu væ fie teamæ, fliganii sînt aici! A existat un om
care mi-a fost foarte drag, Elek, decedat de atunci, care mi-a po vestit
propria sa pæflanie în legæturæ cu asta. A fost închis, a stat mai mulfli ani
la închisoare færæ sæ fi participat mæcar la evenimente. Pur øi simplu a ajuns
acolo, dar n-a fost în niciun fel un participant activ al øirului de eveni-
mente. A stat ani de zile la închisoare øi s-a øi ramolit acolo. Din aceastæ
cauzæ. În schimb, de pogromuri împotriva romilor, de case cærora li s-ar
fi dat foc øi de altele asemenea nu mi s-a povestit în aceste comunitæfli.
Acum îmi vine în minte cæ, la Tîrgu-Mureø, n-a fost un pogrom, dar a
fost totuøi ceva într-una dintre comunitæfli: cele opt familii care træiau pe
malul Mureøului, înainte sæ fi fost trimise acolo, au fost duse într-un sat
în apropiere de oraø, unde ar fi trebuit sæ stea în niøte baræci plasate pe
un teren luat în chirie. Dar „atunci au apærut sætenii cu benzinæ, ca sæ
le dea foc“. Familiile au fost pæzite de polifliøti în timpul nopflii, iar dimi-
neafla au fost aduse înapoi la Tîrgu-Mureø, pe malul Mureøului. A exis -
tat deci un asemenea caz, în care dacæ oamenii erau læsafli acolo singuri,
probabil cæ s-ar fi ajuns la værsare de sînge. În ce priveøte evacuærile, aces-
tea sînt pre zente în aproape toate oraøele. Øi sînt tot mai dese.
π Ce fel de politicæ de stat se ascunde în urma acestora? Ce a pornit
tot acest proces? Cæci e tot mai clar cæ vorbim de un proces, øi de unul
cît se poate de concertat la nivel naflional. Bænuiesc cæ existæ mai multe
cauze. 
∫ Chestiunea are mai multe straturi. La Miercurea-Ciuc, din cauza
retrocedærilor de imobile, oraøul a fost incapabil sæ gestioneze soarta
oamenilor evacuafli. A fost incapabil sau n-a vrut, cæci întrebarea e pes -
te tot dacæ existæ voinflæ politicæ în acest sens sau nu. Cæci peste tot e
acelaøi lucru: existæ voinflæ politicæ sau nu? N-a existat. Asta a fost soluflia
mai simplæ.
π N-a interesat pe nimeni.
∫ N-a interesat pe nimeni. Vorbim de oameni a cæror soartæ nu inte-
reseazæ, de fapt, aproape pe nimeni, cu tot respectul cuvenit excepflii-
lor, cæci existæ într-adevær oameni dedicafli care se stræduiesc sæ schimbe
cumva lucrurile. E însæ cît se poate de clar cæ nu se vrea o soluflie ome-
noasæ la aceste probleme. Sæ ne gîndim doar la cazurile de evacuæri din
Cluj, de pe strada Coastei, de pildæ. Dimineafla au mers camioanele de
gunoi pe care se puteau pune diversele mobile øi bagaje, apoi locul a
fost ras cît se poate de repede. Apoi terenul i-a revenit Bisericii Orto-
doxe, care a construit un internat pentru studenflii de la Teologie. Ace-
laøi lucru s-a întîmplat la Baia Mare. A fæcut mare vîlvæ cînd familiile rome
au fost mutate în clædirea laboratorului de chimie al CUPROM, uzina
de prelucrare a cuprului, iar apoi, în doar cîteva ore, mai multe zeci de
oa meni au ajuns la spital cu simptome de intoxicaflie. Tot din Baia Mare
este øi decizia din 2014 a primarului, care se potriveøte bine pe lanflul
evenimentelor legate de renovarea blocurilor din cartierul Ady din
Tîrgu-Mureø. Explicaflia administrafliei locale pentru decizia de evacua-
re a consiliului a fost tot renovarea clædirii øi transformarea sa în locuinfle

sociale. S-a întîmplat øi asta, dar øi altele, cum ar fi zidul construit de pri -
mærie în 2011 lîngæ douæ blocuri de mineri locuite în mare parte de romi.
Totul devine atît de pervers în aceastæ întîmplare. Øtii poate cæ vara tre-
cutæ au fost aduøi niøte studenfli de la Universitatea de Artæ din Cluj, care
au pictat zidul, ajuns astfel un obiect de patrimoniu care nu mai poate
fi distrus.
π Da, cunosc povestea. Oarecum, mergînd pe firul acesteia, am ajuns
sæ insistæm pe aceastæ temæ dupæ ce am publicat un material despre zid
într-unul dintre numerele noastre trecute. Ne-am dat seama din capul lo -
cului cæ e vorba de un fenomen mai general, care meritæ toatæ atenflia
noastræ. Bineînfleles cæ fenomenul de la Baia Mare a creat ceva zarvæ
mediaticæ, dar øtii øi tu cum e cu asta: douæ sæptæmîni ceva e în centrul
atenfliei, dupæ care dispare iar de parcæ nici n-ar fi existat. În timp ce e
vorba de un fenomen cronic, mereu prezent, care trebuie înfleles øi su -
primat.
∫ Cînd eram puternic implicafli deja în SPAREX, zidul acesta a fost un
motiv recurent. La Tâgu-Mureø, cea mai mare comunitate de romi e
la Valea Rece. Terenul pe care locuieøte comunitatea a fost împrejmuit
cu un gard. E de înælflimea unui om, ca sæ nu se poatæ vedea peste el
øi pe bannerul cu care e decorat se væd copii øi familii zîmbitoare, toatæ
lumea e fericitæ. E drept cæ acest gard de la Tîrgu-Mureø n-a avut o vizi-
bilitate la fel de mare ca istoria de la Baia Mare, dar logica sa a fost aceeaøi,
la fel øi funcflia sa, ceea ce înseamnæ cæ primæriile au aceeaøi atitudine
faflæ de comunitæflile de romi: îi împrejmuim cu ceva øi totul e bine, cæci
nu-i vede nimeni. Aøa s-a întîmplat øi la Baia Mare, cînd niøte studenfli
de la Arte care nu øtiau nimic despre toatæ situaflia au pictat zidul, iar aces-
ta a devenit „operæ de artæ“. Totul a fost planificat cu o logicæ perversæ,
dar eficace. Øi vezi bine cæ motivul împrejmuirilor revine, mai nou rea-
pare øi la graniflele dintre flæri, sub formæ de garduri de sîrmæ ghimpatæ.
π M-ar interesa acum care sînt condifliile de viaflæ în asemenea locuri.
Ne-ai povestit despre containere, despre problema apei potabile øi mena-
jere, dar m-ar interesa øi din ce pot træi aceøti oameni. Cum aratæ viafla
de zi cu zi în aceste comunitæfli?
∫ Oamenii aceøtia lucreazæ. Au munci care, bineînfleles, conform nor-
melor sociale øi categoriilor de muncæ actuale, nu sînt muncæ salariatæ
în mod propriu-zis. Ar trebui sæ se rediscute, la nivelul politicilor publi-
ce, øi conceptul de muncæ. Cæci astæzi doar munca salariatæ e muncæ,
dar restul nu, deøi existæ øi acolo muncæ. De pildæ, la Miercurea-Ciuc,
cei care træiau pe rampa de gunoi îøi cîøtigau existenfla sortînd gunoa-
iele. Comunitatea de la Øumuleu-Ciuc træia din adunatul de flacoane din
plastic øi de fier vechi. Ceea ce a fost interesant acolo din acest punct
de vedere fusese cæ oamenii mergeau în oraø øi de acolo adunau fla-
coanele, pe care le duceau acasæ øi le adunau în græmezi pe care le
duceau la predat cu cærufle trase de cai. E interzis însæ sæ te deplasezi
pe drumuri publice cu cærufle trase de cai, aøa cæ de multe ori erau amen-
dafli. Deci venitul lor era foarte mic. Ceea ce a dus la faptul cæ ei adu-
nau deøeurile refolosibile, iar beneficiarul mergea cu un camion øi le
aduna, dar banii primifli pentru asta erau mult mai puflini decît dacæ le-ar
fi predat cei care le-au colectat. Aceste comunitæfli sînt deci mereu în -
tr-o poziflie inferioaræ. La acea vreme, n-a prea mai ræmas fier vechi de
colectat la Miercurea-Ciuc, aøa cæ au ræmas doar flacoanele. Terenuri
n-au, aøa cæ n-au acces nici la agriculturæ. Cel mult sub forma unor munci
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π Mirosul de la rampæ...
∫ Da. Spafliul din jur, cred cæ asta a fost cel mai intens, øi din nou
oa menii care reluau povestea pentru a nu øtiu cîta oaræ øi care se ter -
mina mereu cu „Vrem sæ plecæm de aici“. 
π Care e viafla cotidianæ a oamenilor de acolo, øtii ceva despre asta? 
∫ Cred cæ depinde foarte mult despre cine vorbim. Cred cæ mi-ar
plæcea mai degrabæ sæ vorbesc despre un fel viaflæ cotidianæ tipicæ pen -
tru femeile de acolo. Se trezesc destul de devreme, pregætesc copiii
pentru øcoalæ, eventual merg cu ei, îi conduc, da, de multe ori se în -
tîm plæ asta, dupæ care, o mare parte dintre ele, surprinzætor cumva øi
îm potriva percepfliei generale, lucreazæ. Am sæ fac o parantezæ. Mæ
re fer la persoanele de pe strada Cantonului, care are particularitæflile
ei ca zonæ de locuire marginalæ, precaræ, stigmatizantæ, ghetoizatæ. Sînt
foarte multe femeile care nu lucreazæ øi sînt multe femei care lucreazæ
acolo øi au joburi de bucætærie, de 16 ore pe zi. Se stæ peste program,
salariul este destul de mic, surprinzætor sau nu, iar asta se întîmplæ într-
unul dintre cele mai selecte localuri din Cluj. Sînt mai multe per soane
care lucreazæ acolo la bucætærie. Cred cæ acum e închis, dar ele au fost
transferate. Însæ vara asta, de exemplu, cæ în vara asta m-am apropiat
destul de mult de ele, unele spuneau cæ se înfleleg bine cu niøte co -
lege, dar chiar dacæ la sfîrøitul sæptæmînii sau cînd au timp liber se în -
tîlnesc unele cu altele, niciodatæ ele n-au spus, de fapt, unde lo cuiesc.
Deci totul e foarte vag pentru colegele lor. Ele spun cæ locuiesc un -
deva în Someøeni. Øi multe persoane de pe strada Cantonului spun
cæ locuiesc în Someøeni. Ce altceva aø mai putea sæ spun? Cum aratæ
o zi? E dificil de spus, pentru cæ n-am stat niciodatæ de dimineaflæ pînæ
seara. Oricum, e neplæcut, condifliile de pe strada Cantonului sînt foar -
te neplæcute. O altæ parte a femeilor de acolo selecteazæ materiale
reciclabile. E o muncæ temporaræ pe un contract pe care nu-l înfleleg
øi nu-l înfleleg pentru cæ nu le este explicat întotdeauna. Li se întîmplæ
multora sæ se trezeascæ cu amenzi de la fisc, le sînt întrerupte be -
neficiile sociale în mod abuziv, care nu sînt apoi reluate decît dupæ un
anumit numær de luni, nu øtiu, multæ instabilitate, condiflii de locuire
mult, mult, mult mai grele decît pe strada Stephenson, de exemplu.
Ce altceva? Cam aøa e traiul femeilor pe care le-am cunoscut eu. Evi -
dent cæ sînt mult mai multe lucruri. E foarte greu sæ redai o zi tipicæ
din viafla lor. Poate cel mai bine ar fi sæ faci un interviu cu ele. Pot sæ-fli
povesteascæ cel mai bine. 
π Mæ gîndeam øi eu la asta. Øi cu siguranflæ va exista o continuare la
dosarul acesta pe care-l pregætim acum, dar în faza asta mæ interesea -
zæ cumva fenomenul în genericitatea lui øi ce îmi pot spune intervievaflii
despre asta. Tu cunoøti alte situaflii similare din flaræ? Ai fost øi în alte
locuri? 
∫ Dacæ am væzut alte locuri? Aiud – ca experienflæ directæ, Bucureøti
în oarecare mæsuræ.
π Îmi povesteøti un pic øi despre astea.
∫ Da, cred cæ e un fenomen destul de generalizat.
π Færæ îndoialæ, cæ asta este øi pentru mine covîrøitor øi alarmant. Øi
cere o atenflie mæritæ, o atenflie focalizatæ în mod precis pe ele.
∫ Tot gîndindu-mæ ce-ar putea sæ explice fenomenul acesta, de lo -
cuire marginalizatæ, ghetoizatæ în foarte mare mæsuræ, a romilor la mar -
ginile oraøelor sau, oricum, în condiflii foarte precare, cred cæ o parte

din motive se referæ la poziflia lor, la fel oarecum, inferioaræ, de inega -
litate politicæ øi economicæ, pe care au avut-o øi anterior.
π Cînd spui anterior te referi la înainte de 1989, nu?
∫ Da, sau înainte de anii 1990, cred cæ anii 1990 au fost critici pen -
tru multe persoane care au constituit forfla de muncæ øi care au fost
primele precarizate.
π Cunoøti un pic øi situaflia mai particularæ a romilor înainte de 1989?
Cum se explicæ, de pildæ, cæ fenomenul ghetoizærii pe atunci nu era
chiar aøa de prezent? 
∫ Pæi, locuirea era diferitæ, deøi condifliile de locuire nu erau la fel de
grele. Pentru cæ, da, probabil apa nu curgea ca acum, dar exista totuøi
apæ în imobilele respective, care erau fie cæmine de nefamiliøti, fie
apar tamentele în care locuiau pentru cæ erau muncitori la diverse fa -
brici. Ceea ce s-a întîmplat dupæ 1990 a fost cæ fabricile s-au privatizat,
iar întregul fond imobiliar al fabricilor a fost øi el, parflial sau complet,
privatizat. Oamenii ori au ræmas acolo, ori au fost intervale în care ar

fi putut sæ cumpere apartamentele pe care le închiriau. Ar fi putut sæ
cumpere, doar cæ a fost un start foarte inegal øi, din cîte am înfleles,
au fost niøte investitori cu legæturi politice destul de bune, care au cum -
pærat un bloc integral, øi atunci ei n-au mai avut posibilitatea de a-øi
cumpæra apartamentele. Asta e valabil øi în alte oraøe, cred. Revenind
la ceea ce ar putea sæ explice ghetoizarea, majoritatea oamenilor sau
o mare parte a romilor lucrau ca muncitori necalificafli sau în construc -
flii. Asta e istoria celor de pe strada George Stephenson. Ei erau o for -
flæ de muncæ mobilæ, mergeau dintr-un loc în altul, au construit inclusiv
blocuri în Bucureøti, au construit o græmada de blocuri din centrul
Clujului øi pe atunci, de exemplu în anii 1980, erau angajafli la trustul
de construcflii de stat øi au primit într-adevær locuinfle ca muncitori, iar
dupæ 1990 unii au avut ocazia sau posibilitatea de a cumpæra, alflii nu.
Cei care n-au avut posibilitatea de a cumpæra au continuat sæ træiascæ
alæturi de familiile lor. În timp, posibilitatea de a locui într-o casæ socialæ
s-a îngustat foarte mult pentru ei din cauza schimbærii legislafliei. Nu
øtiu dacæ am fost foarte coerentæ cu asta, dar cred cæ e o acumulare
a unor schimbæri sociale øi politice din care ei ies întotdeauna învinøi.
π E revoltætor cæ, în deceniul 2005–2015, care era deceniul integrærii
romilor, în România au avut loc probabil cele mai multe fenomene de mar-
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SIMONA CIOTLÆUØ, absolventæ de antropologie socialæ. Locuiesc în Cluj, iar de aproxi -
mativ doi ani particip la diverse inifliative activiste sau civice pentru recunoaøterea øi res pec -
tarea drepturilor sociale (în particular locuirea adecvatæ) ale locuitorilor din zonele segregate
ale oraøului. Mæ animæ speranfla cæ spafliul politic se poate transforma într-unul mai drept faflæ
de locuitorii în general excluøi din viafla oraøului. 

π Cum ai ajuns sæ fii implicatæ în proiecte care sæ vizeze romi?
SIMONA CIOTLÆUØ ∫ Am locuit o perioadæ mai lungæ în altæ par -
te decît Cluj, dar de la distanflæ urmæream ce se petrece, fiind næscutæ
øi crescînd aici. Mæ interesa. Preocuparea mea pentru activism sau cel
puflin pentru o poziflionare mai criticæ vizavi de ce se întîmplæ s-a con -
cretizat mai mult dupæ ce am terminat facultatea. Am fost plecatæ, am
început sæ cunosc tot felul de grupuri autonome activiste, am par -
ticipat la demonstraflii, în Anglia, în Portugalia, iar ulterior m-am întors
la Bucureøti, cu mari speranfle cæ se poate întîmpla ceva la Departa -
men tul de Sociologie, mai precis la Secflia de antropologie. Lucrurile
n-au prea mers, dar cam atunci m-am apropiat de lumea din colec ti -
vul Bibliotecii Alternative din Bucureøti. Am mers la cercuri de lectu -
ræ, grupuri de discuflii. Mi s-a pærut interesant ce s-a întîmplat acolo øi,
mai mult decît interesant, øi necesar. Dupæ aceea am revenit la Cluj.
Deja trecuse „ianuarie 2012“. Începea sau devenea tot mai vizibil ac -
tivismul Roøia Montanæ, în formele lui mai extinse. Dupæ ce am cunos -
cut oamenii din fostul Tinerii Mînioøi, am continuat sæ particip la întîlniri,
sæ discutæm. Mi se pærea important ca, odatæ întoarsæ la Cluj, sæ încep
a înflelege ce se întîmplæ în oraø din alt punct de vedere, øi asta în con -
tinuare mi se pare important. Øi cred cæ, de atunci, lucrurile au decurs
oarecum firesc, adicæ începi sæ cunoøti oameni, afli cine sînt, ce fac,
even tual din ce partid fac parte, te intereseazæ toate astea la nivel de
politicæ localæ. Cred cæ altfel nu prea ai cum sæ exiøti într-o formæ oa -
re cum criticæ. Dacæ nu eøti acolo, nu vezi ce se întîmplæ. Øi încerci în -
cet-încet sæ-nflelegi, sæ-fli dai seama unde eøti, eventual cum te pozi -
flio nezi. Am fæcut parte din colectivul A-casæ, care pentru mine era o
promisiune foarte fainæ, dar ulterior s-a dovedit cæ nu prea e (chiar dacæ
acest aspect ar trebui dezvoltat). Participarea la colectiv ræmîne în con -
tinuare importantæ pentru mine, deci nu vreau sæ denigrez ce s-a în -
tîmplat. Prin colectivul A-casæ, dat fiind cæ spafliul colectivului era undeva
în zona Gærii, a apærut, la începuturile activitæflilor noastre, ideea exce -
lentæ de a face plimbæri în comunitate. Practic, aøa am ajuns sæ cunosc
niøte oameni ameninflafli cu evacuarea, de fapt, cu demo larea unor lo -
cuinfle construite færæ autorizaflie, de undeva din zona Gærii. Tema gen -
tri ficærii îmi era foarte cunoscutæ, øtiam despre ea øi din fostul activism,
øi din studiile mele (am terminat sociologie øi antro pologie). Lucrurile
pæreau cæ, iatæ, încep sæ aibæ sens øi la nivelul vieflii mele cotidiene. De
acolo am tot continuat sæ merg la oameni. Lucru rile în colectiv nu se
concretizau neapærat în direcflia unei legæturi cît de cît apropiate cu cei
de acolo, dar atunci am intrat în legæturæ cu Enikô Vincze øi, cunoscînd
cumva militantismul civic local în privinfla locuirii øi faptul cæ ea era des -
tul de prezentæ øi milita în sensul acesta, am contactat-o. Asta s-a în -
tîm plat primævara, iar oamenii aveau o decizie de evacuare la sfîrøitul
anului. Øtiam cæ legislaflia permite de mo læri doar în luni de varæ, iar asta
se întîmpla cîndva prin martie 2014. Atunci am început sæ comunic cu

ea. Ea a fost foarte receptivæ. O øtiam mai degrabæ ca autor sau ca an -
tropologæ feministæ, reorien tîndu-se de pe poziflii liberale pe poziflii
socialiste, ceea ce era øi mai apropiat de ce mæ interesa pe mine. A fost
conexiunea asta legatæ de o situaflie punctualæ, cazul din zona Gærii,
strada Stephenson 15. Enikô Vincze øtia øi ea oamenii din Bucureøti,
persoane activiste implicate. Tot în acelaøi an am øi mers acolo, a fost
ideea sæ ne gîndim cum pu tem extinde frontul comun pentru dreptul
la locuire øi la Cluj, pentru a crea un fel de platformæ, nu neapærat na -
flionalæ, dar una care militeazæ pentru drepturi de locuire nu doar într-
un singur oraø, una care în cear cæ sæ gîndeascæ problemele locative la
un nivel mai general.
π Înainte spuneai cæ te-ai dus la oameni, cæ ai luat efectiv contactul
cu oamenii, cu cei care urmau sæ fie evacuafli, bænuiesc. M-ar interesa
ce-ai væzut. Care a fost prima ta reacflie? Care au fost primele tale im -
presii, ca sæ zic aøa? 
∫ Faptul cæ se locuieøte în condiflii foarte grele, de supraaglomerare,
cæ e un trai nesigur, neasigurat în termeni de „oare mîine o sæ fim aici
sau n-o sæ mai fim?“, dar øi nesigur în termeni de cum pofli sæ asiguri
re producerea socialæ la nivelul gospodæriilor. Oamenii fuseseræ hærflu -
ifli de poliflie, de fapt. Îmi amintesc cæ, în primele întîlniri, cred cæ fie -
care persoanæ relata momentul în care cei de la poliflia localæ, asta se
întîmpla în octombrie-noiembrie 2013, veneau foarte devreme dimi -
nea fla, timp de o sæptæmînæ în fiecare dimineaflæ, øi fæceau razii. Poliflia
localæ împreunæ cu jandarmeria le bocæneau în uøæ, îi dædeau afaræ pe
tofli din case øi iar îmi amintesc o relatare în care cineva zicea cæ, „Dupæ
douæ sau trei zile, copilul meu era deja treaz la ora 6 dimineafla øi zi -
cea: Mami, mami, vezi cæ iaræøi vine poliflia. Eu ce era sæ fac? El se as -
cundea øi am ieøit cæ deja nu mai rezistam“. Aøa ceva cred cæ nu e po -
trivit. E complet abuziv øi nedemocratic felul în care poliflia localæ øi
jandarmeria înfleleg cæ trebuie sæ-øi facæ treaba. Altceva, din primele
me le întîlniri cu oamenii, a fost cæ e un imobil destul de vechi în jurul
cæruia familia s-a extins. Faptul cæ n-au avut alte posibilitæfli de locuire
i-a fæcut sæ recurgæ la construcfliile acestea sau sæ stea acolo cu pærinflii.
În jur sînt blocuri mai înalte øi vecini care nu-i acceptæ acolo, aøa cæ lo -
cuitorilor li s-a transmis în multe feluri sentimentul cæ sînt înconjurafli
de oameni care nu-i vor. Pe lîngæ ce ziceam mai devreme, cæ e ne si -
gur în privinfla locuirii, mai este øi starea asta cæ toatæ lumea din jur te
împinge, te jigneøte øi nu te vrea acolo. Eøti încercuit, pus la colfl, nu
øtii ce sæ faci.
π Asta a fost strada Stephenson. Dupæ aceea, bænuiesc cæ te-ai dus
øi la Pata-Rît. Despre asta ce-ai putea sæ-mi spui? 
∫ Øtiam anterior de Pata-Rît, cum se formase. Dar experienfla direc -
tæ îfli deschide alte orizonturi øi e diferitæ empatia pe care o pofli avea
odatæ ce ai luat contact direct cu oamenii. Prima datæ am fost acolo la
comemorarea evacuærii, pe 17 decembrie 2013, cu ocazia acfliunii
„SOS! Scoatefli-ne din Pata-Rît“. Ideea noastræ era de a merge împreu -
næ cu mai mulfli oameni de pe Stephenson, pentru a crea cîteva le gæturi
prin care puteam sæ surprindem øi sæ creæm o minimæ solidaritate între
oamenii cu probleme de locuire. Aøa am fost prima oaræ acolo øi, în -
tr-a devær, am fost doar pe la casele modulare, aøa-zisele locuinfle sociale
ale primæriei, date persoanelor evacuate de pe strada Coastei. Ce m-a
marcat cel mai mult atunci cred cæ au fost mirosul, gunoiul øi vîntul...
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care mie nu-mi place lingvistic, dar înfleleg despre ce-i vorba øi de aceea
nu fac mare caz de el acuma, aici. 
∫ Cu siguranflæ cæ au fost niøte politici europene. Un reper clar în timp
nu cred cæ pot sæ dau. Dar, din nou, existæ aici o capcanæ a cum a fost
tratatæ problema incluziunii în România, pentru cæ incluziunea a ajuns
un concept-umbrelæ øi pentru incluziunea copiilor cu dizabilitæfli, care
au un anumit gen de problemæ, øi învæflæmîntul de care ar trebui sæ bene-
ficieze este de un anumit tip. Dar sub umbrela asta au fost incluse øi pro-
bleme de naturæ socialæ øi politicæ. Øcoala specialæ din Cluj reflectæ
foar te mult lucrul acesta. Cred cæ a fost nevoia de a distinge între in -
cluziune øi integrare, o nevoie aproape evidentæ. Integrezi pe cineva,
un grup, forflîndu-l cumva, spunîndu-i cæ integrarea e condiflionatæ de
o adoptare a aceloraøi valori. Atunci, ca sæ se facæ distincflia, termenul
„incluziune“ e cumva mai acceptabil din punctul de vedere al corectitu -
dinii politice. Cred cæ e important sæ se facæ distincflia. Nici n-am apu-
cat sæ-fli ræspund la cealaltæ întrebare, cea cu refleaua, care e øi instituflional,
dar cred cæ øi politic vorbind, importantæ. 
π Refleaua de øcoli care sæ primeascæ elevi romi.
∫ De la Pata-Rît. Asta e foarte important. Asta era cumva o parte din
ceea ce ar fi trebuit sæ însemne desegregarea Pata-Rît øi nu mai înseamnæ
neapærat acum, cînd conceptul de desegregare s-a transformat prin pro-
iectul Asociafliei de Dezvoltare Intercomunitaræ a Zonei Metropolita-
ne Cluj. De ce zic asta? Øtiu cæ, mæ rog, anterior, adicæ încæ de acum
doi-trei ani, poate patru, fostul militantism civic privind drepturile de locui-
re a mers într-o direcflie de „hai sæ vedem cum abordæm problema“ øi
era crucialæ mutarea persoanelor, iar, ulterior, asigurarea unor servicii
sociale de sprijin pentru ca ei sæ poate reintra iar, între ghilimele, „în viafla
oraøului“. Abordarea asta a fost inversatæ acum. Proiectul despre care
ziceam are o componentæ de servicii sociale, care nu sînt unele asu -
mate de administraflia localæ, ci sînt gestionate doar în cadrul proiectu-
lui, servicii care urmeazæ sæ pregæteascæ oamenii pentru întoarcerea lor
în oraø. Deci, practic, lucrurile stau invers, iar asta înseamnæ øi cæ pro-
blema e definitæ diferit. Chiar dacæ în mod oficial problema e asumatæ,
oamenii trebuie sæ se mute în oraø, proiectul nu începe de la asta, ceea
ce înseamnæ cæ nu recunoaøte nedreptatea care li s-a fæcut celor eva-
cuafli din oraø, inclusiv nedreptatea de a locui în condiflii nedemne, færæ
o infrastructuræ în stare bunæ. Cred cæ asta e diferenfla de viziune,
foarte importantæ, de altfel. 
π Dupæ schimbarea de regim øi trecerea la un sistem capitalist incipient
cu tot mai multe accente neoliberale, în care serviciile sociale asigurate
de stat sînt cu totul demantelate, plasa socialæ a ajuns sæ fie mai mult decît
insuficientæ. Munca statului în ce priveøte societatea øi protecflia socialæ
este transferatæ cætre aøa-zisa societate civilæ, cætre ONG-uri, cætre
aso ciaflii, cætre oameni care au bunævoinfla de a face lucrurile astea.
Mun ca statului este fæcutæ de cetæfleni, pe baza a diverse finanflæri, care
pot sæ fie sau sæ nu fie, sînt precare sau nu sînt, cel mai adesea nu sînt,
ori vin cu niøte imperative la care nu pofli pur øi simplu sæ faci faflæ...
∫ ... øi cu riscuri financiare...
π ... øi cu riscuri financiare, aøa cum spui. Cum poate totuøi cineva care
are convingeri anticapitaliste sau socialiste sæ intre în acest joc, øtiind cæ,
de fapt, e un cerc, cæ nu faci decît sæ conservi, sæ prezervi, sæ ajufli
aceas tæ situaflie, acest statu quo sæ ræmînæ acelaøi? Adicæ sæ ajufli statul

sæ supraviefluiascæ, pe cînd dacæ nimeni n-ar face munca socialæ a sta-
tului, acesta poate cæ ar colapsa øi am putea ajunge la soluflii un pic mai
serioase, mai articulate. Nu øtiu, mæ gîndesc øi eu la asta. 
∫ Eu cred cæ statul n-ar colapsa. 
π Oare?
∫ Eu cred cæ nu. Dar ca sæ ræspund øi la întrebare, continuînd ce fli-am
spus mai devreme, încercarea noastræ este de a repozifliona instituflii-
le statului prin revendicarea unui alt fel de recunoaøtere a cadrelor didac-
tice, de exemplu, dar øi a unui alt fel de finanflare pentru acest învæflæmînt
pe care îl fac ele. 
π Acesta este un aspect, învæflæmîntul, dar mai sînt øi celelalte, adicæ
toate care flin de locuire. Întrebare foarte simplæ: În ce sens sæ-i integrezi
pe copiii romi care vin de la Pata-Rît în programele socieflii civile, deci øi
ale voastre în cadrul ROMEDIN? Sæ meargæ la mall? Sæ devinæ cetæflea-
nul lambda pe care-l øtim sau sæ aibæ o conøtiinflæ politicæ mai lucidæ? Øtiu

cæ întrebarea poate suna un pic deplasat, dat fiind cæ vorbim de copii, dar
dacæ am vorbi de cetæfleni cu drept de vot, adicæ de adulfli, dacæ schimbæm
deci un pic planul, poate cæ întrebarea devine ceva mai claræ. 
∫ Sæ spun ce lucrez eu cu ei. Apropo de activitæfli pe care le propun
la orele mele din programul de øcoalæ dupæ øcoalæ, pentru cæ n-am apu-
cat sæ-fli termin ce ziceam cu ROMEDIN. Ea are componenta anterioaræ
de care fli-am vorbit, deci nevoia de schimbare instituflionalæ øi de re -
distribuire a resurselor, de asumare a problemei desegregærii de cætre
întreg sistemul educaflional de la nivelul oraøului øi al judeflului. În com-
pletarea acestei pærfli foarte importante vin øi orele de program de øcoalæ
dupæ øcoalæ. În orele astea, existæ transport pentru copii, existæ masæ,
în legæturæ cu care noi ne-am gîndit øi speræm cæ vor putea continua.
Ne-am gîndit sæ se cearæ finanflare din partea primæriei.
π În cazul în care primæria va avea bunævoinfla sæ continue proiectul vos-
tru, bineînfleles.
∫ Tocmai a extins programul. Cel puflin mesele pe care le oferæ la anu-
mite øcoli tocmai le-a extins anul acesta. Le-a extins pentru cæ øcolile
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ginalizare, adicæ de trimitere la marginea oraøelor, de mutare forfla tæ. Nu
øtiu, mæ gîndesc efectiv, probabil cæ øi tu fli-ai bætut capul enorm cu pro-
blema asta, ce se poate face pentru ei. 
∫ Pæi, cred cæ e nevoie de o altfel de abordare a problemei. Una care
sæ nu fie neapærat culturalizatæ... 
π Rasializatæ chiar!
∫ Eu cred cæ e rasializatæ. Am væzut rasism cotidian øi instituflional øi
în altæ parte, nu doar la Cluj, dar ceea ce mi se pare pervers este cæ
exact ceea ce ar trebui sæ sprijine incluziunea ajunge cumva sæ acu mule-
ze un fel de gîndire rasializatæ cu privire la ce pot sæ facæ ei, romii.
π Explicæ-mi un pic asta.
∫ Au fost recent mai multe intervenflii ale celor ce încearcæ sæ facæ ceva
cu Pata-Rîtul. Cred cæ de acolo începe problema, adicæ de acolo înce-
pe rasializarea, de la cum este definitæ problema. Cînd încerci sæ faci ceva
pentru o comunitate pentru cæ este preponderent romæ øi o faci vizînd
doar partea culturalæ, sau în mare mæsuræ partea culturalæ, nu vei face
altceva decît sæ amîni pe termen nedefinit încercarea de rezolvare a pro-
blemei din punct de vedere economic øi politic. De exemplu, øtiu de-abia
cîteva administraflii locale în care romii sînt reprezentafli la nivel politic sau
în care chiar sæ existe consilieri pe probleme rome. La nivel politic, ei
întotdeauna sau foarte adesea au fost luafli ca o masæ care poate fi trasæ
într-o parte sau alta de partida romilor. Foarte multe persoane rome îfli
vor spune cæ n-au nicio legæturæ cu ea øi cæ nu le place. Cæ se simt foar-
te mult trædafli de partida romilor. Uite cæ iaræøi am divagat. De la...
π Nu, n-ai divagat deloc, cred cæ eøti pe fibra gîndului øi ai fæcut un detur.
Cred cæ ajungem numaidecît la ce ne intereseazæ. Vorbeam despre posi-
bile soluflii, despre cele la care te pofli tu gîndi, øi spuneai cæ una dintre seche-
lele cele mai mari este faptul cæ problema se abordeazæ culturalist. Ai putea
sæ-mi spui sau sæ-mi precizezi mai concret ce înseamnæ træsæturile unei
abordæri culturaliste? Adicæ despre ce e vorba? Discutæm în termeni de
tradiflii, de recuperare, nu øtiu, a limbii rome, pentru cæ øtiu cæ øi asta e
o problemæ mare, în sensul cæ foarte mulfli copii, unii de la Pata-Rît chiar,
nu vorbesc limba romæ, nu citesc în limba romæ? Øtiu cæ existæ o øcoalæ
la care existæ posibilitatea de a studia în limba romæ, dar numai pentru
clasele I–IV. Dupæ care nu mai existæ aceastæ posibilitate øi elevii trebuie
sæ treacæ la clasele cu predare în limba românæ. Asta fline cumva øi de
par tea culturalæ, dar intræ deja øi pe terenul politicii, deci de aceea aø zice
sæ încercæm delimitarea a ce anume percepi tu ca fiind dezavantajele unei
abordæri culturale în raport cu aceastæ problemæ. 
∫ În anii 1990 a existat un activism rom foarte puternic, un activism
øi civic, dar øi cultural, în ideea asta a posibilitæflii de a interveni la nive-
lul felului în care tradifliile rome sînt recunoscute. Doar cæ sînt convinsæ
cæ modelul respectiv a împrumutat destul de mult din modelul recunoaø -
terii minoritæflilor folosit de minoritatea maghiaræ. Øi atunci cînd încerci
sæ compari cele douæ modele de recunoaøtere øi de repoziflionare poli-
ticæ, împreunæ cu revendicarea unor drepturi culturale, evident cæ pofli
sæ analizezi cum se poate face asta, ce sprijin are øi din punct de vede-
re material, øi din punct de vedere politic, cînd te gîndeøti la elita ma -
ghiaræ øi la elita romæ. Øi dupæ ce te gîndeøti øi la elita maghiaræ, øi la elita
romæ, te gîndeøti øi la masa maghiaræ, øi la masa romæ, iar atunci îfli dai
seama cæ diferenflele sînt enorme. Sînt convinsæ cæ genul acesta de poli-
ticæ culturalæ e important, doar cæ pericolul este cæ duce la segregare.

Asta putem vedea øi la Cluj. Cunosc maghiari nemulflumifli de lucrul aces-
ta, la fel cumva se întîmplæ øi cu romii, doar cæ romii, spre deosebire de
maghiari, sînt stigmatizafli, iar øcoala care, de exemplu, acum oferæ în
pachetul ei de servicii educaflionale øi posibilitatea de a studia în lim ba
romani nu face decît sæ pecetluiascæ, sæ concretizeze segregarea copii-
lor. Øcoala aceasta e deja cunoscutæ în mediul învæflæmîntului øi al ca dre-
lor didactice din Cluj, atît din oraø, cît øi din judefl, ca øcoala fliganilor. 
π Deci existæ o singuræ øcoalæ care oferæ acest lucru? 
∫ Care este lîngæ Pata-Rît. Da. Totuøi în cadrul activismului civic din
anii 1990 øi pînæ în anii 2000 e ceva foarte important. Doar cæ, în ceea
ce însemna politica culturalæ, poate cæ n-a fost o inifliativæ susflinutæ în mare
mæsuræ de cadre pregætite sæ ducæ mai departe politica asta øi n-a avut
nici resursele necesare. Ca sæ nu mai vorbim de pozifliile politice nece-
sare. De exemplu, la Cluj, vedem cæ se echilibreazæ oarecum între par-
tide posibilitatea de a avea acces la resurse. Romii nu sînt nicæieri. Ei nu
au un consilier rom. Avem un inspector øcolar, cu jumætate de normæ,
copleøit de tot felul de probleme. Au fost multe situaflii în care cred cæ
n-a putut face mare lucru. Øi, oricum, faptul cæ existæ acum o øcoalæ segre-
gatæ nu e vina øcolii. Au fost o suitæ de mæsuri, la fel ca în cazul ghetoizærii,
care au fost rezultatul a foarte multor procese, inclusiv economice: po -
liticile de austeritate, tæierile de la bugetul local în ce priveøte adminis-
traflia localæ øi toatæ obsesia asta de a scoate asistaflii social din sistem.
Se acumuleazæ deci foarte multe lucruri acolo. La fel, øi øcoala asta ajun-
ge sæ fie numitæ øcoala fliganilor din cauza politicilor de finanflare a øco-
lilor, din cauza faptului cæ în ultimii cîfliva ani nu mai existæ cadre de sprijin,
din cauza faptului cæ inspectoratul, de pildæ, a permis transferul copii-
lor neromi din cartierul respectiv la alte øcoli. Iar atunci, în timp, popu-
laflia øcolaræ a devenit exact ce este acum. În øcoala respectivæ se face
diferenfla dintre „români“, care pot sæ fie øi romi, doar cæ stau în So meøeni,
øi „fligani“, cu ghilimelele de rigoare, care sînt de la Pata-Rît. O altæ parte
însemnatæ a populafliei øcolare din zonæ merge la øcoala specialæ pen-
tru cæ acolo e un program mai extins, sînt øi anumite facilitæfli sociale,
prin care îi ajutæ, bineînfleles. Dar în øcoala specialæ existæ clase pentru
copii cu dizabilitæfli øi clase pentru copiii romi. Din nou, e vorba de o sui -
tæ de decizii care au creat situaflia asta. Într-adevær, la øcoala respecti væ
existæ o clædire separatæ pentru învæflæmîntul primar în limba romani. 
π Ca sæ revenim cumva la momentul în care te întrebam de soluflii pe
care le pofli imagina, am aflat cæ eøti implicatæ øi în proiectul ROMEDIN.
Pofli sæ-mi explici pe detaliile acestui proiect care sînt rezultatele sconta-
te de voi? La ce væ aøteptafli? Cum va schimba asta lucrurile? Cunosc confli -
nutul proiectului. Enikô Vincze øi Hajnalka Harbula mi-au povestit despre
asta, deci factologia nu mai trebuie refæcutæ. Mæ intereseazæ mai mult
în termeni de reflecflie personalæ, de evaluare. Eøti mulflumitæ cu ce s-a
în tîmplat? Este un proiect în care eøti trup øi suflet? Eøti convinsæ cæ aøa
trebuie fæcute lucrurile? 
∫ Ca idee mi se pare foarte important cæ acest proiect atinge nive-
lul instituflional. E foarte important sæ ne gîndim la cum institufliile øi meca-
nismele lor creeazæ segregarea, iar atunci, dacæ ele creeazæ segregarea,
însemnæ cæ pot sæ creeze øi desegregarea. De aici vine partea cu crea-
rea unei reflele a øcolilor incluzive.
π Cînd a început proiectul acesta al reflelei øcolilor incluzive? Cuvîntul
acesta, „incluziv“, nu existæ în românæ ca atare. E un calc din englezæ,
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cæ depinde foarte mult de care e conflinutul muncii pe care o faci øi eu
cred cæ lucrurile pe care le fac se leagæ foarte mult de încercæri de a schim-
ba felul cum funcflioneazæ administraflia localæ. De-abia de acolo cred cæ
începe discuflia. Într-adevær, conteazæ øi cîfli bani iei, øi dacæ eøti într-o
schemæ de proiect, dacæ e vorba de un proiect care se adreseazæ romi-
lor, dacæ ei lucreazæ în proiect, de pe ce poziflie, cît de mult conteazæ
ce salariu au, deci øi asta e, într-adevær, o discuflie, dar cred cæ e foarte
lungæ øi poate chiar una separatæ, în care ar trebui atins inclusiv ceea
ce-øi imagineazæ fiecare cæ face. Unul dintre primele mele obiective nu
se referæ la schimbarea romilor, ca ei sæ ajungæ tipul de persoane cæro-
ra li se permite revenirea în oraø, la civilizarea lor sau la, nu øtiu, discipli -
narea lor, ceea ce mæ intereseazæ pe mine este sæ încerc a contribui cu
ceva la schimbarea mecanismelor care le creeazæ lor poziflia inferioaræ,
dominatæ, oprimatæ, pentru cæ deja am acumulat ceva cunoaøtere prin
care sæ-mi dau seama care sînt ele. E într-adevær vorba de romi. Nu
vreau sæ exotizez, nu vreau sæ romanticizez absolut nimic, dar felul în
care træiesc oamenii la Pata-Rît are niøte explicaflii. Dacæ urmæreøti
aceste lucruri, îfli dai seama cæ situaflia lor se datoreazæ unor decizii poli-
tice la nivel naflional, dar øi la nivel local. Se datoreazæ unui anumit tip
de a imagina ce înseamnæ Clujul. Øi atunci probabil cæ acolo mæ inte-
reseazæ sæ fiu sau acolo vreau sæ fiu reperatæ. 
π Øtiu cæ e o chestiune delicatæ, dar de ce nu vrei sæ-i aduci înapoi în
oraø, de ce nu vezi posibilitatea asta ca una realæ pentru ei? 
∫ Oricum nu-i aduc eu în oraø. 
π Asta e clar. Te-am întrebat doar, pentru cæ ai spus-o tu înainte. Sau
poate am înfleles eu greøit.
∫ Nu mæ gîndesc cæ ei trebuie sæ facæ ceva pentru a ajunge la un anu-
mit „nivel“ ca sæ se poatæ întoarce în oraø.
π Am înfleles. 
∫ Cred cæ lor li s-a comis o nedreptate øi cæ ei ar trebui oricum sæ
locuiascæ în oraø. Primæria ar avea nenumærate pîrghii prin care ar pu -
tea sæ facæ asta, øi nu pentru 10, 20, 30 de persoane, ci pentru mult
mai multe, doar cæ nu se vrea asta. Pentru cæ Pata-Rîtul e Celælaltul care
îi ajutæ pe clujeni la propria construcflie identitaræ, inclusiv cînd vine vorba
de: „Vin stræinii în oraø, de ce nu facem încæ o linie de autobuz pentru
cæ, dacæ se urcæ pe 8, væd tofli proscriøii de la Pata-Rît, care au tot felul
de probleme“. Cu alte cuvinte, cei de la Pata-Rît nu prea sînt conside-
rafli oameni. De aceea se consideræ cæ ei trebuie fæcufli oameni prin pro-
iecte. 
π Urmæreøti problema asta de ceva vreme totuøi. Existæ vreo schim-
bare la nivelul discursului public vizînd romii? 
∫ Eu cred cæ imaginea s-a definit prin tot mai multe detalii øi bineînfleles
cæ e o aglutinare de tot felul de stigmate øi prejudecæfli. Cred cæ direcflia
e una de-a dreptul rasistæ.
π În afaræ de ROMEDIN, mai existæ øi alte proiecte implicate la Pata-
Rît, alte asociaflii. Tu cum vezi munca lor sau cît de mult te pofli alia cu
aceste proiecte? Ce-ai putea sæ-mi spui despre ele?
∫ Ce e important despre Pata-Rît e cæ sînt patru zone diferite de locui-
re (Dallas, Cantonului, case modulare, rampæ), fiecare cu particularitæflile
sale legate de formare, de persoanele care stau acolo, de pozifliona-
rea sau de autopoziflionarea lor øi, cum sæ zic, de felul în care îøi imagi-
neazæ ceea ce e posibil øi ceea ce nu e posibil pentru ei. Organizafliile

care sînt active acolo sînt destul de diferite. În Dallas, de pildæ, e o situaflie
în care, într-adevær, organizaflia olandezæ care îi ajutæ are în proprieta-
te un anumit teren øi le dæ oamenilor niøte baræci în care sæ locuiascæ.
Dar astfel îi øi fline într-o poziflie de dependenflæ. Nu pot sæ subscriu la
aøa ceva, dar totuøi, cînd ar fi sæ mæ gîndesc la ceva acolo, sînt atentæ øi
la lucrul acesta. Mai este øi rampa, care este øi nu este, cicæ a fost închisæ.
De fapt, oamenii locuiesc acolo, chiar dacæ o parte dintre ei s-au øi mutat
în Mænæøtur (existæ voci care susflin cæ au fost duøi cu japca de dubele
jandarmeriei). Sînt proiecte care træiesc din intervenflia de dupæ evacua-
rea rampei. Strada Cantonului e cu totul diferitæ, cred cæ situaflia de pe
strada Cantonului o cunosc mai bine decît pe celelalte. Øtiu øi situaflia
celor care locuiesc în casele modulare, pentru care, dat fiind cæ evacua-
rea de pe strada Coastei a fost în 2010, au intervenit mai multe orga-
nizaflii internaflionale, European Roma Rights Centre, de pildæ, øi i-au
sus flinut în protestele lor. Ei i-au susflinut inclusiv în a-øi crea Asociaflia Romi-
lor din Coastei, care acum este partener într-un proiect ce deruleazæ

activitæfli la care nu subscriu din cauza faptului explicat mai devreme, øi
anume cæ au pus înaintea mutærii de acolo în oraø schimbarea oameni-
lor, deci cumva o intervenflie la nivelul tipului de subiectivitate øi o imagi-
nare a dezvoltærii comunitare prin schimbarea relafliilor sociale din interiorul
comunitæflilor. Mæ rog, e mult mai mult, putem sæ vorbim øi despre asta.
În acelaøi timp înfleleg øi oamenii care spun: „Vin tot felul de organizaflii,
oameni care ne promit asta øi asta øi, pînæ la urmæ, nu se întîmplæ nimic,
doar ne fotografiazæ øi ne filmeazæ“, iar oamenii au ajuns într-o stare de
lehamite faflæ de toate aceste posibilitæfli. Ceea ce øtiu este cæ nu-mi plac
acfliunile de caritate, la care nu voi subscrie, activitæflile care exotizeazæ
ce se întîmplæ acolo. E foarte important ca ori ce tip de intervenflie acolo
sæ aibæ, în mod complementar, o încercare de a schimba ceva la nivel
in stituflional, ceea ce înseamnæ øi politic pentru mine. Dacæ asta nu se
în tîmplæ, atunci probabil cæ nu prea vreau sæ am de-a face cu aøa ceva.
Aø mai vrea sæ adaug cæ, în momentul în care am venit la Cluj øi am væzut
un activism aici care mi se pærea articulat, provocator, care promitea diver-
se schimbæri, la fel mi s-a pærut cæ activismul privind drepturile de locui-
re în legæturæ cu Pata-Rît avea un po tenflial transformator, doar cæ în ultima
perioadæ øi datoritæ unui proiect foarte mare care se desfæøoaræ acolo,
întreg activismul a fost cumva acaparat...
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au cerut asta, deci existæ o hotærîre de consiliu local prin care øcolile pot
sæ ofere program de øcoalæ dupæ øcoalæ. Revenind la ceea ce fac eu cu
copiii. Sînt activitæfli prin care e vorba, în primul rînd, de a face copiii sæ
aibæ mai multæ încredere în ei înøiøi, sæ fie activi, sæ fie încurajafli sæ se expri-
me. E vorba de copiii oarecum puøi la marginea clasei, copii cu proble -
me, copii care, bineînfleles, au fost diagnosticafli cu ADHD [attention deficit
hyperactivity disorder] øi tot felul de lucruri din astea, dar copiii, odatæ
ce lucrezi cu ei, recunoøti meritele lor øi le spui „Hai cæ pofli!“, îøi vor
schimba øi ei comportamentul, atitudinea. Øcolile care au copiii romi sau
særaci îi pun, de obicei, la margine: „Hai cæ mai bine nu facem cu ei cuta-
re activitate, pentru cæ ei oricum sînt altfel!“, adicæ nu înfleleg, nu au capa-
citatea sau nu au viteza de reacflie corespunzætoare, în percepflia multor
cadre didactice, iar atunci acestea din urmæ îøi regleazæ practica didac-
ticæ la standarde mult reduse cînd vine vorba de copii din me dii deza-
vantajate sau copii care nu locuiesc în condiflii adecvate. Unii profesori
sau unele øcoli nu mai au ræbdarea øi fondurile necesare de a asigura
un învæflæmînt bun øi acestor copii. Preferæ sæ se dispenseze de ei øi sæ
se concentreze asupra educafliei copiilor în direcflia performan flei øco-
lare, care desigur le aduce recompense salariale, munca foarte grea pe
care o fac cadrele didactice care lucreazæ cu aøa-ziøii „copii neperfor-
manfli“ nefiind recunoscutæ aøa cum ar trebui.
π Mai spune-mi despre ce faci tu cu ei.
∫ Semestrul trecut am vorbit despre copiii evacuafli din Bucureøti. Am
væzut øi niøte înregistræri, fæcute pe strada Vulturilor 50, unde e o tabæræ
de evacuafli. Dupæ care s-a întîmplat ca în øcolile în care erau copii care
trecuseræ øi ei printr-o asemenea experienflæ sæ spunæ: „Haidefli, doam-
na profesoaræ, chiar vrefli sæ vorbim despre asta?“ A fost un fel de re -
fuz al subiectului, dar ulterior am încercat sæ reflectæm la ceea ce s-a
întîmplat acolo øi verbal, øi prin desene. Seria de înregistræri pe care
le-am væzut a fost materialul pe baza cæruia copiii sæ încerce redarea a
ceea ce s-a întîmplat în Bucureøti, iar ei au ilustrat asta sau au povestit
despre asta. Plecau de la ore fredonînd „Imnul evacuaflilor de pe Vultu -
rilor“: „Vrem case pentru tofli, nu doar pentru mafiofli!“. De exemplu,
la orele de educaflie civicæ de la Øcoala „Dîrjan“, unde lucrez diferit pen-
tru cæ merg la ora obiønuitæ din programul lor, activitatea a fost puflin
mai formalizatæ øi am introdus subiectul cînd venise vorba despre pro-
prietate. Ne-am gîndit ce înseamnæ proprietatea, cum se creeazæ dife-
renfle între oameni. Sæ vedem ce înseamnæ proprietate pentru cei care
nu sînt proprietari sau cum actuala organizare social-politicæ îi îm pinge
la margine øi-i discrimineazæ pe cei care nu sînt proprietari. Øi-atunci am
gîndit tema pornind de la cazul de pe strada Vulturilor. 
π Øi te-a frapat ceva? Ai învæflat ceva din schimbul acesta de idei cu copiii
pe un subiect care îi viza, de fapt, direct?
∫ Sæ-fli spun ce-am învæflat astæzi. Azi am învæflat un fel de a înflelege
ce înseamnæ sæ-fli ajufli colegul, care nu e caritate, ci e solidaritate. Am
fæcut un exercifliu cu niøte copii mai mici, cu niøte copii din clasa a VI-a.
Trebuia sæ ne gîndim la ce înseamnæ sæ fii un prieten foarte bun. Øi ei
ziceau cæ un prieten foarte bun e prietenul care întotdeauna te ajutæ,
întotdeauna, dacæ ai nevoie de ceva, îfli dæ, întotdeauna are ræbdare sæ-
fli asculte problemele. Fiind deja al doilea semestru în care merg acolo,
am væzut unul dintre copiii agresivi, violenfli, cu ADHD, care øi-a nomi-
nalizat tofli colegii øi le-a spus: Ei tofli îmi sînt prieteni buni, pentru cæ atunci

cînd mæ væd supærat vin øi vorbesc cu mine. Pentru niøte copii care dacæ
sînt mai agresivi sau cine øtie ce fac sînt puøi la margine, întoarcerea asta
cætre relaflionare sau un anumit tip de socialitate, de pe poziflii egale, e
foarte importantæ. Øi cred cæ de asta nu prea au parte la øcoalæ. Nu øtiu,
fiindcæ nu lucrez în øcoli, dar deduc adesea din comportamentul lor sau
chiar îmi povestesc ei cum se fac diferenfle nedrepte între colegi. 
π Ai mai vrea sæ adaugi ceva legat de proiectul ROMEDIN? 
∫ Cred cæ fli-am spus despre partea de luptæ în direcflia transformærii
mecanismelor instituflionale, care sæ facæ redistribuirea mai egalitaræ øi
lucrul acesta cu copiii, în care ei sæ fie valorizafli, sæ nu fie învinovæflifli sau
puøi pe poziflii inferioare datoritæ a ceea ce fac øi a ceea ce sînt. 
π Atunci, douæ întrebæri care au ræmas sau ræmîn cumva nediscutate,
aproape neatinse practic. Una este chestiunea etico-politicæ, deci cum
poate cineva cu convingeri anticapitaliste sæ facæ munca socialæ a statu-
lui, contribuind cu asta la menflinerea statu-quoului. La asta dacæ ai vrea
sæ-mi ræspunzi. Dacæ nu, nu, nu e nevoie. Pentru mine e important cum
îøi rezolvæ fiecare în forul lui interior problema asta. Adicæ ce tipuri de rafliuni
te miøcæ în aceastæ direcflie. Pofli sæ-mi spui cæ sînt pur øi simplu rafliuni
etice, cæ nu pofli sæ-i vezi pe acei oameni în situaflia în care sînt øi vrei sæ
faci ceva. Deci, pentru mine, acesta e un ræspuns acceptabil. Dar aø vrea
sæ væd cum øi-l articuleazæ fiecare într-un fel mai particular, øtiind cæ sîn-
tem de aceeaøi parte a baricadei øi luptæm în aceeaøi direcflie, mæ rog,
luptæm poate e un termen prea tare, luptæm cît se poate lupta, zgîriem
suprafafla netedæ a Spectacolului. 
∫ Pæi, tocmai despre luptæ voiam sæ vorbesc. Atunci cînd vorbim des-
pre locuire øi educaflie, date fiind schimbærile recente ale legislafliei în
direcflia descentralizærii, cred cæ luptele se duc la nivel local. Cum îfli ziceam
mai devreme, speræm ca fondurile primæriei sæ fie redistribuite altfel în
ce înseamnæ educaflia la nivelul Clujului. De asemenea, spe ræm în con-
tinuare ca prin ceea ce facem sæ reuøim mæcar sæ contribuim la posi-
bila deschidere a discufliei vizavi de criteriile necesare pentru a obfline
o locuinflæ socialæ. Øi atunci, faptul cæ eu lucrez în ROMEDIN e o
modalitate prin care cred cæ propunerile noastre vizavi de redistribuflia
la nivelul øcolilor øi a cum se poate face desegregarea au sens, iar în pri-
vinfla locuirii e o activitate prin care încercæm sæ vedem cum s-ar putea
face ca persoanele, atît cele din Pata-Rît, cît øi altele care au nevoie de
locuinfle sociale, sæ ajungæ mæcar sæ satisfacæ criteriile pe baza cærora se
acordæ asemenea locuinfle. 
π Întrebarea mea viza, de fapt, øi urmætorul lucru. Cum ai ræspunde
cuiva care fli-ar spune: Da, toate bune øi frumoase, dar acesta e doar felul
tæu de a-fli asigura un trai. Adicæ, pe seama problemelor pe care le au „fliga-
nii“, tu ai obflinut un loc de muncæ øi un salariu. Ce le ræspunzi, pentru cæ
e clar cæ trebuie sæ ræspundem acestor tipuri de întîmpinæri. Brutale cum
sînt, societatea e plinæ de ele øi e aproape un reflex ca, oricînd s-ar în tîm-
pla sæ aparæ cineva care face ceva cu tot sufletul øi din convingere, sæ i
se reproøeze cæ o face doar pentru a-øi asigura propria piele. De parcæ
am vorbi aici de venituri personale substanfliale. Cum sæ întîmpinæm ase-
menea reproøuri?
∫ Fiecare dintre noi are nevoie de un venit ca sæ poatæ træi de pe mîine
pe poimîine. Aø putea invoca asta, la fel cum o pot face colegii mei din
alte proiecte, colegi ale cæror venituri sînt de cîteva ori mai mari decît
ale mele. Læsînd asta la o parte, cæci mi se pare un ræspuns cinic, cred



dintre robinete. În Dallas sînt trei robinete de unde îøi iau oamenii apæ
øi unul dintre ele era stricat. Zona dimprejur era într-o stare destul de
avansatæ de degradare øi a fost reamenajatæ împreunæ cu oamenii. De
obicei aøa facem, cînd avem o acfliune, facem o øedinflæ øi organizæm o
echipæ de lucru în care poate sæ se înscrie oricine øi împreunæ cu echi-
pa de lucru facem treaba. Atunci au fost în jur de 11 oameni care, timp
de douæ zile, de dimineaflæ pînæ searæ, au lucrat acolo la foiøor. A fost
foarte fain cæ am terminat foiøorul, dar nu era vopsit, pentru cæ aøa era
planul. Dupæ aceea, peste cîteva zile, cînd am revenit în comunitate,
oa menii øi-au apropriat ei spafliul, au vopsit foiøorul øi copiii stæteau pe
bænci. Cumva, deøi sînt niøte acfliuni destul de mici, færæ sæ fie gîndite ca
avînd un impact major, ele se simt totuøi în comunitate øi ajutæ la relaflia
noastræ cu oamenii de acolo. Am mai organizat øi un campionat de fot-
bal pentru tinerii din Pata-Rît, la care au participat echipe din toate patru
comunitæflile, øi acum plænuim deja al doilea campionat, la care sæ par-
ticipe øi echipe din oraø.

π Cînd ai început efectiv sæ lucrezi la Pata-Rît? 
∫ În toamnæ se fac trei ani. Mai întîi, doi ani de voluntariat, cînd am
lu crat cu copiii în cadrul unui proiect al Facultæflii de Sociologie, iar
dupæ aceea anul trecut de pe la sfîrøitul lui noiembrie am început sæ lucrez
în proiectul acesta.
π Ai vrea sæ precizezi numele complet al proiectului? Mi se pare cæ încæ
n-am avut ocazia sæ læmurim acest aspect.
∫ Titlul complet e „Intervenflii sociale pentru desegregarea øi inclu-
ziunea socialæ a grupurilor vulnerabile în Zona Metropolitanæ Cluj, in -
clusiv a romilor“. Pe scurt, Pata-Cluj.
π Øtiu cæ existæ un fel de punct nevralgic în legæturæ cu proiectul aces-
ta øi aø vrea sæ-l læmurim. Lumea e øocatæ cæ proiectul are un buget enorm.
A început cu douæ milioane de euro øi afli mai primit un milion – o sumæ
relativ considerabilæ. Toatæ lumea se miræ ce-afli putea face cu atîflia
bani øi mi-ar plæcea sæ arætæm cæ lucrurile pe care le facefli acolo nu au
nimic dubios. Povesteøte-mi un pic despre cum s-a asamblat proiectul, cine
l-a inifliat, a cui a fost ideea, actorii... 
∫ Pot sæ-fli spun cine sînt promotorii. Practic, proiectul acesta vine ca
o continuare a muncii UNDP-ului [United Nations Development Pro-
gram – Programul Nafliunilor Unite pentru Dezvoltare], care a fost un
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a fost un spectacol organizat cu un ansamblu de dansuri tradiflionale
romani, un ansamblu care s-a închegat atunci pe loc, deci nu exista ofi-
cial, dar în comunitate existæ mai mulfli oameni care sînt instructori de
dans øi, împreunæ cu unul dintre ei, în aproape douæ sæptæmîni au reu -
øit sæ închege paisprezece perechi de dansatori, øi acesta a fost practic
primul eveniment cultural. El a avut loc la cantina din Someøeni. A fost
oarecum semideschis. A fost gîndit øi propus de oamenii din comuni-
tate pentru oamenii din comunitate. Ei ar fi vrut ca evenimentul sæ aibæ
loc în comunitate, dar nu am reuøit sæ gæsim un spafliu adecvat care sæ
gæzduiascæ atîflia oameni. Atunci am ajuns la compromisul de a organi-
za evenimentul în Someøeni. Au venit foarte mulfli oameni din comuni -
tate øi am invitat, totodatæ, diferifli actori de la institufliile din oraø care
au cumva tangenflæ sau sînt implicate direct în zona Pata-Rît. Acest
prim eveniment a fost un prilej bun pentru ca oameni de la instituflii, cum
ar fi øcolile din zonæ sau secflia de poliflie din zonæ, cu foarte multe pre-
judecæfli faflæ de cei din Pata-Rît, sæ-øi creeze o imagine un pic diferitæ des-
pre ce se întîmplæ acolo øi sæ vadæ cæ existæ øi alte potenflialitæfli acolo,
nu doar niøte victime. Pe lîngæ asta, au mai fost douæ. A mai fost un ate-
lier de picturæ øi desen de douæ zile, care a avut loc în comunitate. Au
participat artiøti din oraø, cîfliva voluntari, adicæ tot aøa, a fost deschis, s-a
fæcut un eveniment de Facebook, toatæ lumea era bine-venitæ. Evident,
nu au venit foarte mulfli oameni din oraø, în schimb, din comunitate au
participat foarte mulfli copii øi a fost un prilej bun pentru cîfliva artiøti tineri
din oraø sæ vadæ pentru prima datæ zona øi ce se întîmplæ acolo. Dupæ
evenimentul acesta au mai fost douæ „construieli“, care sînt, tot aøa, niøte
sesiuni gîndite cu niøte arhitecfli din oraø, în cadrul cæroraæ, împreunæ cu
localnicii, amenajæm diferite spaflii din comunitate. Primul spafliu a fost
unitatea mobilæ, care este un centru amplasat de primærie în Pata-Rît
acum doi ani øi jumætate sau trei ani, unde sînt diferite activitæfli cu co -
piii, unde sînt duøuri øi un mic punct sanitar. Prima acfliune a fost ame-
najarea spafliului exterior. S-au construit bænci øi mese din palefli pentru
oamenii care aøteaptæ la unitate, pentru a putea sæ se aøeze, sæ nu tre-
buiascæ sæ mai stea în picioare, cæci unitatea mobilæ e formatæ, practic,
din øase containere lipite, deci nu are hol, nu are un spafliu...
π Adicæ e ceva destul de sordid, din cîte înfleleg. 
∫ Da. Am încercat pînæ la urmæ sæ facem un pic mai uman locul øi,
iniflial, foarte mulfli dintre noi erau foarte sceptici în legæturæ cu acfliunea
asta, deoarece la prima vedere poate pærea destul de ridicol ca, într-o
zonæ ca Pata-Rîtul, sæ faci o acfliune care e mai degrabæ o activitate de
timp liber a unor oameni din clasa mijlocie pasionafli de bricolaj. În schimb,
oamenii au reacflionat foarte bine, mult mai bine decît mæ aøteptam, au
participat la construcflie øi erau destul de intrigafli de ideea de a face mobilæ
din palefli. Ei vedeau paleflii ca lemn pentru foc. Iniflial øi noi asta credeam
cæ o sæ se întîmple dupæ acfliune, credeam cæ toatæ mobila o sæ fie luatæ
peste noapte, cæci nu existæ un paznic, spafliul este deschis. Dar, în timp,
locul a ræmas la fel ca atunci cînd l-am construit. N-a luat nimeni nimic
øi, dupæ acfliunea asta, cei din Dallas ne-au solicitat sæ facem a doua Mare
Construialæ la ei în comunitate, iar, dupæ aceea, cei de pe Coastei stræ -
mutafli pe Cantonului ne-au spus cæ, la fel, vor øi ei o astfel de acfliune.
Dupæ vreo lunæ parcæ, a avut loc øi în Dallas aceastæ acfliune. Tot aøa, a
fost o consultare øi oamenii au spus cam care ar fi spafliul ce necesitæ
reamenajæri sau îmbunætæfliri. S-a construit un fel de foiøor în jurul unuia
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π Despre ce fel de proiect vorbeøti? Cum se cheamæ el?
∫ Proiectul Asociafliei de Dezvoltare Intercomunitaræ în Zona Metro-
politanæ Cluj. El are un titlu foarte lung. Pe scurt, Pata-Cluj. Ceea ce mi
se pare cæ a fæcut proiectul este cæ a pacificat un conflict existent între
evacuafli øi administraflia localæ. De asemenea, mi se pare cæ acest pro-
iect funcflioneazæ øi ca sæ îmbunætæfleascæ imaginea administrafliei loca-
le. Orice pacificare a unui conflict cu autoritatea øi cu puterea vine cu
un regret pentru cineva ca mine, mai ales cînd e vorba de un conflict
important privind locuirea la Cluj. E, de exemplu, ca øi capcana în care
ar fi putut sæ cadæ øi evacuaflii de pe Vulturilor, care încæ locuiesc în tabæra
respectivæ. Li s-a oferit la un moment dat, în anumite condiflii, sæ fie aju-
tafli øi au zis nu, noi vrem locuinfle sociale, nu vrem sæ fim ajutafli cu o
chirie temporaræ, nu vrem sæ ne dea partida romilor case øi nu vrem
sæ ne dea doar unora dintre noi. E important ca lupta sæ aibæ o capa-
citate transformatoare pentru mult mai mulfli decît cei implicafli în mod
direct. 

Vlad Mureøan

VLAD MUREØAN (n. 1988), facilitator comunitar în cadrul proiectului Pata-Cluj, absolvent al
Facultæflii de Sociologie din cadrul UBB Cluj.

π Pentru început, aø vrea sæ te întreb despre experienflele tale perso-
nale în contactul pe care-l ai cu Pata-Rîtul. M-ar interesa cum ai ajuns
acolo, cum te-ai implicat, ce te-a convins, de ce faci chestia asta. 

VLAD MUREØAN ∫ Prima datæ cînd am auzit de Pata-Rît øi de toatæ
zona a fost chiar dupæ evacuærile oamenilor de pe strada Coastei.
Øtiam cæ existæ zona, dar pînæ atunci nu øtiam cîfli oameni sînt acolo, nu
cunoøteam situaflia. Dupæ evacuæri, a fost mediatizatæ toatæ povestea.
Am fost pentru prima datæ la Pata-Rît chiar cînd se aniversa un an de la
evacuæri øi am ajuns acolo destul de întîmplætor, cu niøte prieteni din Unga-
ria. Erau doi tipi care fac parte dintr-un colectiv care se defineøte ca fiind
anarhofeminist øi lucreazæ într-un sat de romi în Ungaria. Lucreazæ tot
la nivel comunitar, pe diferite teme. Ei, în principal, erau formafli ca un
colectiv medical øi cam asta a fost intrarea lor în comunitate, cæ au ofe-
rit gratuit servicii medicale de bazæ. Colectivul lor locuia efectiv acolo
în sat øi aveau proiectul acesta al lor de aproape doi ani pe atunci. Am
ajuns în Dallas cu aceøti doi prieteni, pentru cæ ei au dat de Bert Looij,
olandezul care are Fundaflia Pro Roma, øi atunci am ajuns sæ cunosc niflel
comunitatea de acolo. Destul de puflin, am fost de douæ sau trei ori.
Dupæ aceea, cînd am început efectiv sæ lucrez la Pata-Rît a fost pe bazæ
de voluntariat, eram student la Facultatea de Sociologie pe atunci øi a
fost o ocazie de practicæ sæ lucræm cu copiii de pe rampæ în fiecare week-
end cu Cristina Rafl øi, da, de atunci am început sæ merg în fiecare week-
end timp de aproape doi ani øi sæ fac diferite activitæfli cu copiii. Cînd a
apærut proiectul Pata-Cluj, de care am auzit iniflial de la Alex Boguø, pen-
tru cæ el øtia cæ am experienflæ de teren acolo. El, prin István Szakáts,
trebuia sæ lucreze ca facilitator cultural în cadrul proiectului din partea
AltArt øi cæutau încæ doi oameni. Am fost pe teren în noiembrie anul
trecut øi, dupæ cîteva experienfle în comunitate, mi s-a oferit postul de
facilitator comunitar, precum øi implicarea în activitæflile artistice øi cultu -
rale oferite de AltArt.
π Ce-i asta, un facilitator cultural/comunitar, ce înseamnæ activita -
tea lui?
∫ Partea asta culturalæ István Szakáts o defineøte drept „curatoriat par-
ticipativ“, în sensul cæ toatæ planificarea øi tot pusul în scenæ al acfliunilor
culturale se fac împreunæ cu comunitatea. Adicæ se organizeazæ o øe -
dinflæ în care oamenii spun cam ce nevoi ar avea, ce anume ar vrea sæ
se facæ, cum sæ se facæ, unde sæ se facæ øi, împreunæ cu comunitatea, or -
ganizæm un eveniment, care poate sæ aibæ mai multe flinte. Au fost eveni -
ømente care au fost exclusiv pentru comunitate, dar au fost øi
evenimente care au fost gîndite ca oamenii din comunitæfli sæ inte-
racflioneze cu oa menii din oraø, evenimente deschise cærora li s-a fæcut
publicitate în oraø øi la care au venit oameni din oraø în comunitate sau
oamenii din co munitate au fost în oraø.
π Ai putea sæ-mi dai cîteva exemple de evenimente de acest gen? 
∫ Practic pînæ acum au fost patru sau cinci evenimente culturale. A
fost un spectacol de 8 aprilie, care este Ziua Internaflionalæ a Romilor,
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tul de mulfli oameni; comunitatea este mai micæ însæ ca numær faflæ de
celelalte. Ei au fost mutafli acolo. S-au obiønuit cu acfliunile comunitare,
deoarece de patru ani se tot luptæ cu primæria, iar asta le-a fost un imbold
pentru a acfliona ca o comunitate. Pe de altæ parte, comunitatea de pe
strada Cantonului, care s-a format undeva prin anii 2.000, cînd, tot aøa,
au fost evacuafli oamenii din oraø øi au fost construite baræci acolo, avea
iniflial sub 10 familii. În momentul de faflæ e cea mai mare comunitate
din Pata-Rît, sînt în jur de 500 øi ceva de oameni acolo. În comunita-
tea asta existæ un flux continuu în care oamenii se mai schimbæ, vin oa -
meni din afaræ øi nu existæ efectiv nicio structuræ comunitaræ care sæ
împiedice acest lucru sau sæ regleze cumva fluxul acesta. De exemplu,
oamenii de pe Cantonului au nevoie de mult mai multæ pregætire pen-
tru incluziune pînæ la urmæ, deoarece sînt mulfli oameni care lucreazæ
într-o economie informalæ, uneori la limita legii, alteori complet în afa -
ra ei, øi, pe lîngæ asta, sînt foarte multe, mai ales în comunitæflile acestea
mai mari, grupurile vulnerabile. Într-o comunitate care e oricum vulne -
rabilæ ai parte de grupuri care sînt mai vulnerabile decît celelalte. Sînt
persoane care sînt afectate de traficul de droguri, sînt cele care sînt prin-
se în reflelele de trafic de persoane øi lista continuæ. În cazul acesta e nevo-
ie de muncæ, adicæ sæ mergi în comunitate, sæ vezi exact care sînt
pro blemele reale ale oamenilor øi felul în care ei se raporteazæ la ele.
Øi sæ nu-i vezi pe oameni ca pe niøte obiecte pe care tu trebuie sæ-fli impui
vreun plan, ci sæ fii lîngæ ei øi sæ-i ajufli, dar nu sæ faci munca în locul lor. 
π Pentru a fi în stare, la un moment dat, sæ se descurce singuri. 
∫ Da, sæ øtie cum sæ se raporteze la o instituflie în ideea desegregærii
zonei. Nu s-a pus niciodatæ problema ca zona Pata-Rît sæ devinæ cumva
o suburbie a Clujului. Sau sæ se cosmetizeze cumva zona. În buget fie-
care comunitate are prevæzutæ suma de 20.000 de euro pentru nevoi
comunitare. Banii aceøtia au fost gîndifli ca un exercifliu de participare
democraticæ, prin care oamenii sæ identifice împreunæ cu noi nevoi comu-
nitare øi sæ parcurgæ cumva paøii pe care ar trebui în mod normal sæ-i
parcurgæ pentru a rezolva aceste nevoi. Adicæ sæ meargæ la instituflii øi
sæ vadæ cine e afectat, cîte familii sînt afectate de o problemæ anume,
sæ facæ un fel de evaluare a comunitæflii øi sæ mobilizeze comunitatea pen-
tru a-øi rezolva problema. Aici e un proces care decurge mai bine în
unele comunitæfli, fiind foarte lent în altele, care sînt atît de atomizate,
încît nu existæ niciun mecanism comunitar. Fiecare trage pentru a-øi rezol-
va problema lui, færæ a fline neapærat cont de ceilalfli. În principiu, cam
asta e ideea. Cel puflin asta e treaba pe care o facem noi în calitate de
facilitatori comunitari: sæ ajutæm la dezvoltarea atitudinilor øi know-how-
ului pentru a lucra pe plan comunitar, instituflional øi, de ce nu, politic,
pentru ca oamenii sæ-øi poatæ rezolva pe viitor singuri anumite proble-
me. Ca oræøean, ceea ce m-a intrigat cel mai mult a fost cæ am ajuns în -
tr-un an sæ cunosc atîtea instituflii a cæror prezenflæ nu am remarcat-o.
Ele erau acolo, îøi fæceau treaba. În schimb, pentru cei de la Pata-Rît inte-
racfliunea cu institufliile e foarte complicatæ. E foarte complicat øi con-
textul în care se întîmplæ totul, adicæ Pata-Rîtul, la nivel instituflional, e o
mare zonæ gri. 
π Ce øtii despre crearea unor zone precum Pata-Rît-ul la nivel na-
 flional? 
∫ Din pæcate, începe sæ devinæ sau este deja ceva comun marilor oraøe
din flaræ. Dar majoritatea zonelor sînt hibride. Nu sînt pur øi simplu doar

oameni evacuafli din oraøe. La urma urmei, primii oameni care au ve -
nit în Pata-Rît sæ lucreze au venit pentru cæ exista acolo posibilitatea de
a cîøtiga mulfli bani reciclînd flacoane din plastic øi fæceau, practic, o muncæ
sezonieræ. Concentarea bunæstærii în jurul acestor poluri øi diferenflele
foarte mari de dezvoltare între anumite zone fac ca aceste oraøe sæ atragæ
tot mai mulfli oameni, øi nu doar IT-iøti, cum le plac autoritæflilor locale
sæ creadæ. Sæ nu uitæm cæ oamenii din Pata-Rît sînt actori serioøi cînd vine
vorba de industria reciclærii, fac o treabæ mult mai eficientæ decît firme-
le locale øi au devenit în timp o sursæ importantæ de plusvaloare. 
Pe de altæ parte, avem de-a face cu un mecanism de excludere, cu un
rasism structural care se manifestæ pe mai multe niveluri. De exemplu,
primele evacuæri øi stræmutæri în zona Pata-Rît, care au avut loc pe vre-
mea lui Funar, au avut în spatele lor o logicæ foarte simplæ, rasistæ pe faflæ:
romii erau considerati „premoderni“ øi nedemni de a locui în oraø. Cam
aceeaøi logicæ a funcflionat øi în cazul celor de pe Coastei, deøi aici inte-
resele au fost altele. Aici nu erau oameni care træiau la extremitæflile ora-

sului, ci într-o zonæ destul de centralæ. Dar øi aici apartenenfla etnicæ a
fost cea care a facilitat procesul de evacuare. Dacæ nu era vorba de o
comunitate de romi, nu ar fi fost mutafli oamenii lîngæ „semenii“ lor de
lîngæ groapa de gunoi. 
π Zici cæ se cîøtigau mulfli bani din reciclare. Ce înseamnæ asta? 
∫ Iniflial se cîøtiga destul de bine,æ din ce mi-au povestit oamenii. Pen-
tru cæ era practic o întreagæ industrie neexploatatæ în România. 
π Dar ce înseamnæ bine? Cît de bine totuøi?
∫ Mæ bazez doar pe poveøtile oamenilor. Oamenii care lucrau de mai
demult, înainte sæ aparæ tot sistemul de patroni øi toatæ economia asta
în care au ajuns practic sæ fie exploatafli de aceøti patroni, sînt oameni
care spuneau cæ au cîøtigat, împreunæ cu familia, nevasta øi încæ un copil,
chiar øi 200 de lei pe zi. De aceea, pentru ei, iniflial, era un fel de muncæ
sezonieræ, erau oameni care veneau din diferite zone, veneau din Sæ -
laj, veneau din Harghita, Bistrifla, Covasna øi lucrau primævara sau øi vara,
strîngeau ceva bani øi dupæ aceea se duceau înapoi. Între timp, s-a dez-
voltat acolo un sistem destul de complex de exploatare (chiar dacæ acum
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proiect mai mic, færæ fonduri aøa de mari, în care lucrau cei trei oameni
care au fost promotorii acestui proiect. Proiectul UNDP a durat doi ani
înainte de proiectul acesta øi, practic, a fost mai mult sau mai puflin o
metodæ de testare a apelor, pentru a se vedea cum se poate lucra la
Pata-Rît øi cît de dispuøi sînt oamenii sæ colaboreze cu cei din exterior.
Nu aø putea sæ spun exact povestea a cum s-a ajuns la acest proiect,
cum a fost scris, cum au venit fondurile sau care a fost metoda prin care
s-a ales acest proiect, dar în legæturæ cu banii, da, într-adevær, la prima
vedere par foarte mulfli bani. Spuneai cæ sînt douæ milioane øi a mai venit
încæ un milion, da, milionul acesta care a venit acum e pe componen-
ta de housing, care iniflial nu era în proiect, dar era gînditæ sæ existe cumva.
Era o propunere care nu a fost acceptatæ iniflial, dar, între timp, a pri-
mit undæ verde. În momentul de faflæ se cautæ terenurile, e vorba de
patru terenuri, unde împreunæ cu organizaflia Habitat for Humanity, care
e partener în proiect, se vor construi duplexuri pentru 32 de familii.
π Terenurile astea unde sînt?
∫ În principiu, se cautæ terenuri în oraø. Pentru cæ oamenii care ar putea
sæ întreflinæ în continuare o locuinflæ socialæ sînt, în mare, oamenii care
au fost evacuafli din oraø. E vorba de foarte mulfli oameni de pe strada
Coastei øi mai puflini din celelalte comunitæfli. Ideea e sæ se gæseascæ cît
mai multe terenuri în oraø, dar mai existæ øi o propunere ca unul dintre
terenuri sæ fie în zona metropolitanæ, pentru cæ sînt foarte mulfli oameni
din Pata-Rît care, de fapt, nu vin din oraø; foarte mulfli oameni au cres-
cut acolo øi au ajuns la majorat acolo. Sînt oameni pentru care ar fi foar-
te greu sæ întreflinæ o locuinflæ în oraø. În schimb, existæ oameni, mai ales
cei evacuafli de pe strada Coastei, care au o legæturæ destul de puter-
nicæ cu oraøul. Majoritatea dintre ei lucreazæ în oraø, merg zilnic în oraø,
au adrese formale acolo, au toate actele în regulæ øi provin din oraø.
Perioada cît au stat la Pata-Rît e destul de scurtæ. Au acces la locuri de
muncæ øi ar primi cît sæ poatæ întrefline aceastæ locuinflæ socialæ. Pe de
altæ parte, existæ, øi vorbim aici de marea majoritate a oamenilor din cele-
lalte comunitæfli, cei care nu au acces la locuri de muncæ decente. Sînt
foarte mulfli oameni care, pînæ cînd s-a închis acum recent rampa, lu -
crau exclusiv pe rampæ. Sînt oameni care se ocupæ cu strînsul flacoa-
nelor din plastic de aproape douæzeci de ani øi sînt oameni care nu au
acte în regulæ. Sînt oameni care nu sînt din Cluj øi le este foarte greu.
Asta a fost iaræøi o problemæ foarte mare de cînd a început proiectul.
Cæci existæ oameni care nu sînt din Cluj øi nu au acte în Cluj, dar care
trebuiau sæ-øi reînnoiascæ actele permanent. Neavînd buletin de Cluj,
aveau doar buletinele provizorii pe un an. A fost foarte multæ reticenflæ
din partea autoritæflilor locale sæ le facæ buletine pe zona Cluj, cæci
existæ un interes foarte mare ca Pata-Rît sæ nu fie recunoscutæ oficial ca
parte a Clujului. Abia acum, în ultimii doi-trei ani, primæria a recunos-
cut cæ øi Pata-Rît este totuøi o zonæ a oraøului. Apropo de buget, øi eu,
cînd am auzit de douæ milioane de euro, mi-am zis cæ sînt foarte mulfli
bani. Dupæ aceea, cînd am aflat cîfli bani se dau în general unor proiec-
te vizînd comunitæfli de romi în România, n-am mai fost aøa øocat.
π Adicæ e ceva destul de obiønuit la nivelul flærii? 
∫ Da. De fapt, critica formulatæ la adresa noastræ era cæ se alocæ foar-
te mulfli bani pentruæ cæ jumætate din bani merg pe salarii. Numai cæ aici
e important de înfleles cæ este un proiect care e axat în mare mæsuræ
pe servicii. Una dintre problemele majore ale oamenilor din Pata-Rît

este cæ nu au acces la serviciile sociale. Nu li se asiguræ serviciile de bazæ.
Existæ familii care au copii de 4-5 ani care nu au certificat de naøtere.
Singura modalitate de a obfline un asemenea document este prin tri-
bunal. Foarte mulfli oameni sînt extrem de reticenfli în ce priveøte mer-
sul la tribunal, pentru cæ au avut doar experienfle foarte negative cu
institufliile acestea. În plus, documentele, evident, costæ. Îfli trebuie un
avocat, trebuie sæ umbli, ai nevoie de bani de transport. Dacæ nu cu -
noøti legislaflia e iaræøi foarte greu. Dacæ mai pui øi cazul în care cineva
nu øtie sæ citeascæ, deja e aproape imposibil de obflinut asemenea do -
cu mente. Neavînd serviciile acestea de bazæ, singura posibilitate de a
træi a oamenilor este prin participarea la o economie informalæ, adicæ
lucrînd pe rampæ øi lucrînd în niøte condiflii care se apropie, în multe cazuri,
de sclavie. Din acest motiv, proiectul e gîndit ca o pregætire a incluziu-
nii. Nu s-a vrut niciodatæ prin acest proiect desegregarea peste noap-
te a zonei Pata-Rît. Chiar dacæ par mulfli bani douæ milioane de euro,
sînt 2.000 de oameni în Pata-Rît øi dacæ-i împarfli la 2.000 de oameni
nu mai sînt aøa mulfli bani. 
π Cîfli oameni dintre voi iau salariu pe proiect? Cîfli sîntefli în total?
∫ În jur de 20. Proiectul e pe mai multe arii, începînd de la educaflie
pînæ la management de caz. Existæ partea asta comunitaræ, mai existæ
partea cu locurile de muncæ, pînæ la partea de housing. Sînt multe
com ponente pe care se lucreazæ.
π Deci înseamnæ cæ salariul trebuie sæ fie cît de cît cinstit. Trebuie sæ
fie o muncæ foarte dificilæ, cred.
∫ Au fost momente atît de tensionate, încît mæ gîndeam cæ munca
asta nu meritæ niciun salariu din lume. E foarte complicat sæ apreciezi...
dar, da, mi se pare un salariu decent. Asta e una dintre ideile de la care
s-a pornit. Pentru cæ sînt foarte mulfli oameni, inclusiv militanfli civici romi,
care spun cæ singura soluflie este ca oamenii din comunitate sæ devinæ,
la rîndul lor, activiøti øi sæ facæ munca asta voluntar (de aceea, unul din-
tre partenerii proiectului nostru este Asociaflia Romilor de pe Coastei).
Øi ei sînt plætifli pentru munca asta pentru cæ øi ei fac muncæ zilnicæ, fac
muncæ în toate comunitæflile, sînt acolo cu o normæ întreagæ, nu sînt pen-
tru o jumætate de oræ, iar reacflia lor este, de asemenea, cæ nu pofli sæ
faci doar muncæ voluntaræ. Øtiu cum a fost sæ fac muncæ voluntaræ øi, da,
mergi o datæ pe sæptæmînæ, într-un weekend, øi lucrezi cîteva ore cu co -
piii, e realizabil, dar cînd trebuie sæ fii acolo zilnic øi sæ însofleøti oame-
nii la instituflii care sînt destul de ostile faflæ de ei, oameni care sînt obiø nuifli
cu asta øi sînt, la rîndul lor, destul de repezi la mînie... E un mediu des-
tul de ostil cîteodatæ øi e un proces lent, care necesitæ timp øi perse -
verenflæ. 
π Træieøti în mod nemijlocit pe granifla pe care o pofli vedea în societa-
te între comunitæflile de la Pata-Rît øi „oraø“.
∫ Da, iar partea care se uitæ este cæ în mediul de la Pata-Rît nu ar tre-
bui sæ træiascæ oameni. Dacæ te gîndeøti din perspectiva asta, îfli dai seama
cæ oamenii au efectiv nevoie de ajutor. Sigur, depinde foarte mult øi de
comunitate. Se vorbeøte foarte mult de Pata-Rît, dar se vorbeøte mai
ales de comunitatea evacuatæ de pe strada Coastei. Aici e o problemæ
destul de mare pentru cæ avem patru comunitæfli, care sînt foarte dife-
rite între ele. Pînæ øi sæ zici comunitæfli pare mult, pentru cæ sînt unele
care sînt „mai comunitæfli“ decît altele. De exemplu, Coastei – este o
coeziune destul de mare acolo. Existæ øi asociaflia din care fac parte des-
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funcflie de cum era vremea øi, iniflial, activitæflile erau în aer liber, la înce-
put, vara, iar dupæ aceea am depus o cerere la primærie pentru un spafliu
acoperit, care ulterior s-a transformat în unitatea asta mobilæ, venitæ dupæ
un an. Tot la început am primit un cort de la pompieri, ca sæ fie un loc
cît de cît acoperit unde se pot face activitæfli cu copiii.
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cæ s-a închis rampa, situaflia e mai complicatæ). Existæ cîfliva patroni care
s-au impus, au monopolizat zona øi oamenii trebuiau sæ treacæ prin ei
pentru a avea acces atît la rampæ, cît øi pentru ca plasticul sæ ajungæ la
firmele de reciclare. Plasticul e foarte scump. Se fac bani foarte mulfli
din reciclat øi vîndut plastic. Øi, în România sau cel puflin la nivelul
oraøului Cluj, asta e o piaflæ complet neexploatatæ. Nu existæ mare indus-
trie pe aceastæ niøæ. E foarte specific contextul de aici øi sînt convins cæ
în fiecare oraø în parte, unde se întîmplæ treaba asta øi unde sînt oameni
care træiesc în condifliile astea, existæ particularitæfli.
π Øi ce tipuri de reflele de acest gen mai existæ în afaræ de cele care se
ocupæ de plastic? 
∫ Trafic de droguri, dar astea iar sînt niøte teme destul de tabu, deøi
chiar asta povesteam cu colegii de la Asociaflia Romilor de pe Coastei
cæ se încearcæ de multe ori un fel de cosmetizare a zonei, adicæ se victi -
mizeazæ foarte mult niøte oameni care... sînt, într-adevær, pe de o parte
victime, dar pe de altæ parte existæ în comunitæfli un sistem, practic nu-i
un sistem de clasæ, dar existæ oameni mult mai privilegiafli, oameni care
træiesc în zonæ pentru a obfline profit, pentru cæ e profitabil pentru ei.
E o micæ parte, pentru cæ nu poate toatæ lumea sæ facæ o avere în Pata-
Rît, dar existæ. 
π Øi ei cum v-au primit, ce reacflii afli avut din partea lor? Ce raporturi
avefli cu ei? 
∫ Cred cæ pentru ei miza acestui proiect sau miza proiectelor în gene-
ral nu a fost niciodatæ una foarte serioasæ. Existæ o anume resemnare
în Pata-Rît. Puflini væd, pentru ei sau pentru copiii lor, un viitor în oraø.
Doar pentru cei de pe Coastei e diferitæ situaflia, pentru cæ ei au fost
mutafli acolo relativ recent.
π N-a fost periculos pentru voi sæ lucrafli acolo?
∫ Ba da, tot timpul existæ riscul acesta. Existæ mereu riscul de a da peste
ceva la care nu te aøteptai sau sæ încurci planurile cuiva, dar asta e mese-
ria øi pînæ la urmæ ne gîndim la binele majoritæflii øi vrem ca pe viitor ei
sæ nu mai fie forflafli sæ locuiascæ la Pata-Rît. Cumva ne aøteptæm ca ris-
cul acesta sæ escaladeze odatæ cu introducerea temei acesteia a hou-
sing-ului, pentru cæ, pînæ atunci, lucrai în comunitate, ajutai oamenii sæ
colaboreze cu institufliile, dar oamenii erau acolo. Nu øtim. Sîntem con -
øtienfli cæ existæ riscul ca odatæ cu housing-ul sæ aparæ øi alte probleme
sau sæ se simtæ ameninflafli de mutarea efectivæ a oamenilor, dar pînæ în
momentul de faflæ nu cred cæ væd proiectele ca pe o foarte mare ame-
ninflare. 
π E dificil de væzut care ar fi soluflia la o asemenea situaflie.
∫ Soluflia, adicæ asta e singura soluflie la care am reuøit noi sæ ne gîn-
dim, este cæ e nevoie de o intervenflie pe multe planuri, în care tre buie
sæ colaborezi cu foarte multe instituflii locale, øi asta-i una dintre proble-
mele cu care ne-am întîlnit pînæ acum. Disponibilitatea actorilor locali
implicafli acolo de a interveni efectiv e destul de redusæ. Chiar alaltæieri
i s-a întîmplat unui coleg un caz în care un bærbat din Pata-Rît voia sæ
se arunce în fafla trenului. Colegul meu l-a væzut cum stætea pe øine, a
început sæ vorbeascæ cu el, pînæ la urmæ l-a tras deoparte, l-a convins
sæ nu facæ asta øi a chemat ambulanfla, adicæ a sunat la 112 pentru a cere
ajutor. Ambulanfla a venit, deøi în mod normal ar fi trebuit sæ vinæ îm -
preunæ cu poliflia.
π Aøa vin de obicei?

∫ În mod normal, aøa am înfleles cæ e protocolul, cînd e vorba de un
caz de posibil suicid trebuie sæ vinæ øi poliflia, pentru cæ nu øtii niciodatæ
cît de instabilæ e situaflia sau cum o sæ reacflioneze omul. A venit ambu-
lanfla, care iniflial n-a vrut sæ facæ nimic pentru cæ nu era øi poliflia de faflæ.
Pînæ la urmæ au fost de acord, l-au luat pe bærbat, l-au dus la Psihiatrie
pentru un consult øi dupæ cîteva ore a venit colegul acesta al meu, care
locuieøte în comunitatea de pe Coastei, cæ a fost sunat de poliflie øi mus-
trat cæ de ce a alertat poliflia doar pentru atît. Îfli imaginezi cæ dacæ în -
tr-un caz precum acesta, care e complet banal (trebuie sæ vinæ pentru
o constatare), nu sînt dispuøi sæ vinæ pînæ acolo, nu øtiu ce ar însemna
o intervenflie coordonatæ la un nivel mai mare.
π Trecînd niflel la un alt aspect. Aø fi curios ce fel de pregætire au oa -
menii care fac parte din grupul tæu de colegi.
∫ În principiu, în afaræ de mine øi de încæ un coleg, sînt oameni care
s-au format ca asistenfli sociali. De pildæ, unul dintre promotorii proiec-
tului, Olimpiu Læcætuø, fusese øi în proiectul UNDP øi a lucrat ca asistent
social în zona Pata-Rît aproape zece ani. El este de etnie romæ, are altæ
deschidere faflæ de oameni øi a lucrat într-un mod destul de atipic pen-
tru asistenfla socialæ, adicæ a lucrat în comunitate alæturi de oameni. Cam
asta ar fi, asistenflæ socialæ øi psihologie, pe lîngæ mine, care am termi-
nat sociologia, øi Alex Boguø, care e filosof, ar mai fi Paula Hoha øi Zsófi
Szegedy, care n-au niciun fel de pregætire formalæ în domeniu. Cred cæ
asta era øi ideea la început. Iniflial, postul de facilitator cultural era un post
cu jumætate de normæ, în care noi, practic, avînd experienfla asta de orga-
nizare orizontalæ, era sæ facilitæm o participare cît mai democraticæ a
oamenilor la procesele implicate de proiect. Între timp, mie øi lui Alex
ni s-au oferit aceste posturi de facilitator comunitar pentru cæ reuøisem
sæ intræm în raport cu oamenii din comunitate øi mai aveam experienflæ.
Practic, trebuie sæ facem în mare aceeaøi chestie, numai cæ e cu normæ
întreagæ øi necesitæ mult mai mult efort, trebuie sæ fim zilnic pe teren øi
sæ mergem la instituflii cu oamenii.
π Mi-a mai ræmas o întrebare de la început, dar n-am vrut sæ te între-
rup atunci. Spuneai cæ ai fæcut activitæfli cu copiii. Ce au însemnat ele?
∫ Era vorba de un proiect destul de informal la Facultatea de Socio-
logie, Cristina Rafl se ocupa de el, iar activitæflile vizau copiii de pe
rampæ. De ce pe rampæ? Înainte sæ se închidæ, erau foarte mulfli copii
acolo, care nu aveau acces la învæflæmîntul de stat. Mulfli aveau proble-
me cu actele. O parte abandonaseræ øcoala øi nu mai voiau sæ se în toarcæ.
La început era un fel de grædiniflæ, care voia sæ dezvolte atitudinile de
bazæ care sæ le permitæ copiilor sæ meargæ la øcoalæ. Pare destul de sim-
plu pentru cineva din oraø sæ mergi la øcoalæ, dar în momentul în care
n-ai pus în viafla ta mîna pe un creion, vei ajunge la øcoalæ øi n-o sæ øtii
cum se fline creionul. Au fost asemenea lucruri mærunte pentru copiii
care nu aveau dexteritatea necesaræ. Lucram practic la asta øi aveam,
din cînd în cînd, diferite activitæfli în care duceam copiii în oraø, mergeam
în alte locuri cu ei. A fost tot o chestie foarte ciudatæ pentru mine. M-a
atins cumva la început. Erau foarte mulfli copiii care stæteau de mici acolo,
aveau pe atunci 6–7 ani, øi n-au fost niciodatæ în oraø. fiæin minte cæ atunci
cînd am fost pentru prima datæ cu ei în oraø, am ajuns în piafla Avram
Iancu parcæ, erau tofli ca niøte turiøti la New York. Proiectul acesta n-avea
niciun fel de finanflare. Era totul strict pe bazæ de voluntariat. Aøa cæ øi
activitæflile se întîmplau o datæ pe sæptæmînæ, sîmbæta sau duminica, în
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16 × 23 cm, 255 pag.,
35 lei/9 €/12 USD

Aurel Codoban:
Imperiul comunicærii. 
Corp, imagine øi relaflionare
16 × 23 cm, 107 pag.,
25 lei

Claude Karnoouh:
Inventarea poporului-nafliune
16 × 23 cm, 368 pag.,
30 lei

Alexandru Polgár:
Diferenfla dintre conceptul 
de piaflæ al lui Heidegger 
øi cel al lui Granel
16 × 23 cm, 140 pag.,
19 lei

Bogdan Ghiu:
Telepitecapitalism. 
Evul Media 2005–2009
16 × 23 cm, 312 pag.,
29 lei
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Alfred Jarry Archipelago is a large project initiated 
by Le Quartier-Centre for Contemporary Art 
in Quimper (France), La Ferme du Buisson Centre 
for Contemporary Art in Noisiel (France), and Museo 
Marino Marini in Florence (Italy). The venture is part 
of Piano, Franco-Italian art exchange platform, 
in collaboration with M-Museum Leuven 
and Playground festival (Belgium).
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