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24 + N motive pentru care
nu pot fi original şi obiectiv

24+N reasons why I cannot
be original and objective

1. Fiindcă am citit şi totuşi am citit atât de puţin. Am
încercat să înţeleg şi totuşi am înţeles, pare-se, atât de
puţin. Mă pot consola doar cu câteva versuri din T.S.
Eliott care spunea că “...
importantă pentru noi
este doar încercarea.
Restul nu ne mai
priveşte”. Iar ceea ce
pot face este doar să
împărtăşesc ceea ce
gândesc atunci când
consider că merită să o
fac. Ştiu însă că alţii au
făcut-o mult mai bine decât mine, mai clar decât mine,
mai profund şi mai precis. Şi că mulţi alţii o vor face în
continuare, cu siguranţă mai bine.

1. Because I have read and yet I have read so little. I have
tried to understand and yet, it seems, I have understood
so little. All I can do is to console myself with a few
lines from T.S. Eliot, who said: “...For us, there is only the
trying. The rest is not our business”. And what I can do
is only to share what I think, when I consider that it is
worth doing so. But I know that others have done so
much better than me, more clearly than me, with greater
profundity and precision. And that many others will do
the same in the future, and doubtless do it better.

2. Fiindcă în răgazul meu de timp, ceea ce îmi este dat să
spun începe cu cred că.
Cred ca limitele capacităţii şi imperfecţiunea străduinţei
noastre de a imita Creaţia sunt tocmai cele care,
împreună, generează alcătuirea artei. Artistului i-a
revenit copiatul cu un indigo pe care îl mişcă înadins,
reţeta de interpretare a lumii pe modelele unor religii
din care sunt extrase şi modulate teme ca şi într-o piesă
de jazz unde sunt admise toate libertăţile cu putinţă. Mai
puţin cea a abolirii timpului.
3. Fiindcă sunt tentat să scriu că tot ceea ce plăsmuieşte
artistul nu este altceva decât o necontenită experienţă
a distorsionării, reproducerea mereu altfel a ceea ce
există în preajma sa, a ceea ce s-a petrecut cândva
în mod firesc sau o prefigurare a ceea ce s-ar putea
petrece şi înlocui o realitate care nu conţine ce simte el
şi crede ca trebuie adăugat. El construieşte o succesiune
de alternative simplificând sau complicând un fel de
comentariu infinit modulat la marile simboluri ale lumii,
precum şi scenarii ale descătuşării din banalitatea dar
esenţialitatea nevoilor bazale, devenite şi ele subiecte
şi obsesii.
4. Fiindcă vad în orice lucrare ce merită de luat în
seamă, amprenta, însuşirile care individualizează şi care
semnalează încercarea de a ne distanţa unii de ceilalţi
pentru a fi mai bine percepuţi; pentru a ne putea, prin

2.Because in the time I have at my disposal what is given
to me to say begins with I believe that. I believe that our
limited capacity to imitate the Creation and the imperfect
nature of our struggles to do so are exactly the two
things that combine to generate artistic composition.
It has fallen to the artist’s part to make copies by using
a sheet of carbon paper that he deliberately moves, a
recipe for interpreting the world after the pattern of
certain religions from which themes are drawn and
modulated as in a jazz piece in which total freedom is
permitted. Except the abolition of time.
3. Because I am tempted to write that all that the
artist creates is nothing but a constant experience of
distortion, the reproduction – always in a different way
– of what exists around him, of what has happened in
a natural way at some time or a prefiguring of what
could happen and so replace a reality that does not
contain what he feels and what he believes needs to be
added. He constructs a succession of alternatives as he
simplifies or makes more complex a kind of infinitely
modulated commentary on the great symbols of the
world, together with scenarios of deliverance from the
banality and yet essentiality of basic needs which have
themselves become obsessions.
4. Because in any work that deserves to be taken
seriously I see the impress, the traits, which make it
individual and which indicate an attempt to distance
ourselves from one another in order to be better
perceived; in order that we may be able to observe and
understand ourselves better through the medium of
others. Distance that is intended to bring closer.
5. Because I see, beyond the composition that is the
immediate result of this playing with matter and the

1

ceilalţi, pe noi înşine observa şi înţelege mai bine. Distanţa
care să apropie.
5. Fiindcă văd dincolo de compoziţia imediată care rezulta
din acest joc cu materia şi manifestările energiei sale,
bucuria celui care pare că a descoperit şi care ţine să
împărtăşească descoperirea ca şi pe ceva unic şi preţios
şi demn de a fi oferit celorlalţi. Apoi din nou neliniştea
şi sârguinţa de a o lua de la capăt. O nouă oferta, la fel
de unică, la fel de preţioasă. Si-apoi conştientizarea că
ceea ce ieri aprecia ca unic şi preţios, apare astăzi doar
ca o nouă piesă adăugată unei infinităţi de lucruri unice
şi preţioase. Apoi din nou neliniştea şi sârguinţa de a o
lua de la capăt.
6. Fiindcă încep să cred şi eu în teoria care priveşte
artistul ca pe cel puţin un ciudat al timpului său, mereu
alungat din interesele imediate al societăţii, suferind
ipohondric de pe urma lipsei de empatie a marelui public
şi suferind de pe urma propriei sale capacităţi instinctive
de a percepe (atunci când totuşi “empatia” se manifestă),
acceptarea formală, spectacolul multicolor al unui paşnic
snobism, mascat în gesturi largi de interes şi preţuire.
7. Fiindcă îmi place să cred că artistul (necomercial),
dedicat profund şi identificat cu propria-i creaţie, se
distanţează de scopurile imediate şi pragmatismul cuceririi
pieţei (chiar dacă, în mod fericit, unii dintre artişti au o
deschidere şi în acest sens); se simte predestinat, alcătuit
astfel anume pentru a transpune ardoarea dinăuntru în
materii si energii pe care doar el le stăpâneşte. Pentru că
el arată că lumea nu a fost creată definitiv într-o forma
imuabilă, că ea este spaţiul unei inepuizabile variaţii de
posibile replămădiri, prilej de a completa Creaţia cu detalii
care, pare-se au lipsit şi care încă mai pot fi adăugate.
Cele care ţin de consistenţa sunetului, de memoria
mirosurilor, de meandrele culorilor şi modelajul pietrei,
de compoziţia şi spectacolul cuvintelor. Leucocitele
care păstrează echilibrul sănătos al lumii. Şi care ne dau
putinţa de a ne bucura de ea.
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manifestations of its energy, the delight of the person
who seems to have made a discovery and who is
determined to share that discovery as something unique
and precious and worthy to be offered to others. Then
uneasiness again and the hard toil of starting again from
the beginning. A new offering, equally unique, equally
precious. And then the realisation that what yesterday
ranked as unique and precious today appears to be
only one new piece added to an infinity of unique and
precious things. Then uneasiness again and the hard toil
of starting again from the beginning.
6.Because I too am beginning to believe in the theory
which regards the artist as at least an outsider in his own
time, always at a distance from the immediate interests
of society, suffering like a hypochondriac from the effects
of a lack of empathy from the public at large and suffering
from his own instinctive capacity (on those occasions
when “empathy” does show itself) to perceive it as
formal acceptance, the display of untroubled snobbery,
disguised under hand-waving gestures of interest and
appreciation.
7.Because I like to believe that the (non-commercial)
artist, deeply dedicated to and identified with his own
creation, distances himself from immediate goals and
from the pragmatism associated with winning a share
of the market (even though, happily, some artists have
abilities in this direction as well); he feels himself to be
foreordained and put together for the express purpose
of transposing the ardour within him into the materials
and energies that he and he alone can master. Because he
shows that the world was not created in a definitive and
immutable form, that it is the locus of an inexhaustible
variety of possible reworkings, the opportunity to fill in
the Creation with details that appear to be missing and
that can still be added. Those which are concerned with
the consistency of sound, the memory of fragrances, the
meanderings of colours and the modelling of rock, the
composition and displaying of words. Leucocytes that
maintain the healthy balance of the world. And that give
us the ability to delight in it.

portret de artist

D O R U
TULCAN

Cum aţi ajuns la arta plastică?
E o poveste simplă dar totodată complicată, în sensul
că m-am născut într-o familie mai deosebită, tata a
fost preot la Cladova, la Juriţa, şi din nou la Cadova, şi
îi făcea mare plăcere să picteze. A fost autodidact. De
fapt eu m-am trezit într-un spaţiu pictural. Adică peste
tot era pictură. Tata picta peisaj, naturi statice şi făcea
şi copii după diverşi pictori. Nu era un profesinist.
Probabil că de acolo mi se trag mie toate veleităţile
artistice pe care am încercat să le exploatez şi
acum. Este un domeniu extrem de interesant. După
terminarea celor 7 clase pe care le-am absolvit la
Lipova, am fost sfătuit să merg la Liceul Sportiv din
Timişoara. Eram în echipa de gimnastică a Liceului
Româno-German din Lipova şi profesoara Guran m-a
sfătuit să mă duc la Timişoara. Evident că am ajuns cu
o zi întârziere şi nu am mai prins prima probă şi atunci
un unchi, Mancaş, mi-a sugerat, din pură întâmplare, să
dau la Liceul de Artă care se reînfiinţase. Admiterea
însă era într-o stare incertă. M-a ajutat un prieten de
al unchiului meu, un aromân, Caciucperi, profesor de
limba română la Liceul de Artă. El mi-a spus că aveau
lipsă de candidaţi la liceu şi că în toamnă se dădea din
nou admiterea. Aşa că am dat admiterea în toamnă.
Bineînţeles că am ajuns tot a doua zi, după ce se
dăduse prima probă. Atunci am dat în aceeaşi zi proba
de compoziţie şi cea de natură statică. După aceea
aveam matematica şi limba română, unde nu stăteam
foarte bine. Am aşteptat 2 săptămâni după rezultate,
deoarece trebuiau confirmate de la Bucureşti. Aşa am
ajuns coleg cu Ştefan Câlţia, Mihai Mihai, Toma Viorel,
Beldeanu, Perciun etc. Eram o clasă foarte, foarte
bună şi toţi am venit la admitere în toamnă. După 2
săptămâni eram la Cladova şi mă bălăceam într-un râu
de sat şi apare mama mea. Îmi spune: vezi că ai primit
o scrisoare de la Liceul de Arte. Ai reuşit. Aşa am ajuns
coleg de clasă şi cu Viorel Marineasa. Eu îi făceam
desenele, el îmi făcea temele la română şi matematică.
Aşa am ajuns eu la Liceul de Artă.
Bineînţeles că Liceul de Artă a fost un exerciţiu
extrem de profund. L-am avut profesor pe meşter
Julius Podlipny. În paralel era Gabriel Popa şi Nuţiu
Romul. Apoi a apărut Ştefan Bertalan. Bertalan nu s-a
împăcat niciodată cu Podlipny. Chiar a fost un conflict
între ei din cauza temperamentului, a concepţiei. De
exemplu Podlipny era cu Şcoala de la Budapesta, un
fel de clasicism austriac, sau poate un expresionism,
puţin acceptat de Bertalan, care îl considera pe
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Fernand Leger drept suprema concepţie. Chiar şi
diploma lui a fost pe linia asta. Din punctul acesta
de vedere a fost un contrast total între cei doi. De
neconceput. Lucrurile au mers mai departe. A urmat
facultatea din Cluj, unde l-am avut profesor pe Vetro.
În primul an l-am avut pe Lovett care, din punct de
vedere al personalităţii, nu reprezenta nimic pentru
noi. Facultatea era de 6 ani. Eu mergeam mai mult la
Vetro şi la Romul Ladea. Dar Ladea era deja bătrân şi
nu îşi punea amprenta asupra studenţilor. La Vetro se
simţea o anumită amprentă stilistică a profesorului.
Unul dintre studenţii lui şi coleg bun cu mine, de la
care am învăţat foarte mult, era Ingo Glass.
Deci învăţaţi nu doar de la profesori ci şi de la colegii din
generaţiile mai mari.
Da, astăzi este altceva. Eu îmi amintesc că un profesor
pentru mine era o personalitate care mă copleşea.
Astăzi nu mai este aşa.
Revenind la Cluj, unul dintre prietenii mei care era
asistent, Cocan, mi-a rămas în suflet ca o amintire
plăcută de pe toată perioada facultăţii. Un altul este
Cornel Ailincăi. Am fost şi suntem foarte apropiaţi
datorită faptului că şi Mimi [Elena Tulcan] a terminat
tot la Cluj, şi acum sunt tot mai dese întâlnirile între

foştii colegi de facultate, odată la 5 ani, la 3 ani.
După terminarea facultăţii am avut marea şansă să
revin la Timişoara. Majoritatea colegilor de liceu din
Timişoara plecaseră la Cluj: Viorel Toma, eu, Takacs
Estera. Câlţea, Mihai Mihai, Beldeanu au plecat la
Bucureşti. Şi toţi au reuşit în viaţă. Bătrânul Podlipny
spunea: voi sunteţi cei care trebuie să faceţi artă. Era un
sistem extrem de dur de selecţie pentru a ajunge la
facultate. Pentru mine intrarea la Institutul din Cluj a
fost un miracol, în sensul că eu eram copil de preot.
Nici acuma nu îmi pot da seama cum am reuşit
(n.r. – în respectiva perioadă copiii de intelectuali
erau consideraţi de provenienţă „nesănătoasă”). Am
avut şi ghinion că am dat la sculptură şi lucrarea de
examen mi s-a rupt în două. Dar mi s-a dat şansa ca
în următoarele zile de examen să stau o ora în plus
şi să îmi refac lucrarea. În final am reuşit să intru, dar
a fost foarte greu. Tata şi mama erau la Cuptoare,
lângă Reşiţa. Tata spunea că există Institutul de 3
ani din Timişoara şi pot să devin profesor de desen
într-un sat, după absolvire. Eu nu mă mulţumeam cu
situaţia asta: dacă nu vreţi să mă daţi la un institut
superior şi banii sunt problema, eu mă duc pe jos la Cluj.
Am avut o ambiţie foarte mare.Am stat la Cluj o lună

pentru pregătire şi am reuşit în final. A fost
o luptă fantastică între mine şi părinţi. Aici
la Timişoara, tocmai se reînfiinţase institutul
de 3 ani, cu domnul Breileanu în conducere.
Ei veneau să ne racoleze din liceu, dar eu am
preferat să merg la Cluj.
În perioada dintre terminarea facultăţii şi
prezent aţi avut o experienţă foarte vastă în
domeniul artistic, dar şi în cel pedagogic. Există
vreun moment sau perioadă semnificativă?
Bineînţeles. După terminarea facultăţii am
venit la Liceul de Arte şi m-am reîntâlnit cu
Bertalan şi Flondor. Am avut o perioada în
care facultatea mi-a creat o pauză în contactul
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cu Liceul de Arte. A fost o perioadă în care nu am mai
trecut pe la liceu dar, între timp, liceul s-a dezvoltat
foarte mult prin Bertalan şi Flondor. S-a constituit grupul
111 cu Cotoşman, Flondor şi Bertalan. Eu nu am ştiut
în perioada de studenţie absolut nimic despre liceu. În
momentul când am terminat, am fost repartizat la Liceu
împreună cu Toma şi Takacs. Contactul pe care l-am avut
cu Bertalan şi Flondor a fost extrem de puternic. În ‘69
ei participaseră la Bienala de la Nürenberg şi deveniseră
personalităţi marcante ale artei din ţară. Asta m-a
copleşit. Am rămas puţin blocat, eu fiind un proaspăt
absolvent. La Cluj era un sistem clasic, academic, pe când
cei trei erau într-un contact direct cu arta europeană de
calitate foarte, foarte bună. Mă gândeam ce se întâmplă
cu aceşti artişti?
La liceu erau întâlnirile Cercului Metodic, condus de
Bertalan, şi se studia limbajul formal al lui Paul Klee.
Era un miracol. Noi eram obişnuiţi să facem studiu de
observaţie – mulaj după Moise, cuburi etc – dar ăsta era
un lucru primitiv. Bertalan spunea: măi, voi sunteţi atât de
departe de a înţelege lumea artistică şi modul de gândire a
unui fenomen plastic. Bertalan cu Flondor şi Fritz Karola
studiau caietele lui Paul Klee, care erau fantastice. Ei le
procuraseră din Germania. Fritz Karola ştia germană, de
asemenea Karin, soţia lui Bertalan, şi au tradus aceste
caiete, ce au fost esenţiale. Toată filozofia Bauhaus a fost
sintetizată în această carte. Săptămânal aveam aceste
întâlniri cu toţi colegii şi studiam această carte. Aşa am
ajuns să ne însuşim o parte din noţiuni. Acum cartea e
tradusă şi în română şi se găseşte prin librării. Asta a
fost în esenţă următoarea etapă a formării. În această
perioadă, Cotoşman, Bertalan şi Flondor au fost la Bienala
de Artă Constructivistă de la Nüremberg. Cotoşman nu
a mai vrut să se întoarcă. El avea probleme cu sănătatea.
A spus eu rămân în Occident, voi faceţi ce vreţi. Cei doi
s-au reîntors la Timişoara. Îmi amintesc cu mare plăcere
că, în momentul în care Bertalan a revenit Timişoara,
spunea: faţă de Germania, aici mă simt ca un cal în câmpie.
El era liber, un om care nu suporta constrângeri. Zicea:
eu la Timişoara mă duc pe malul Begheiului, văd granguri,
păsări... De foarte multe ori mă plimbam cu el şi el se
simţea bine în preajma mea. Eu nu îi cream tensiuni, mă
mulam pe sufletul lui. Eu mă simţeam bine cu el şi el cu
mine, dar nu în permanenţă. Avea stări extrem de dure,
tensionate. Tot timpul avea sentimentul că e urmărit de
securitate. Avea nişte traume foarte dure. Era un om
extrem de complex.
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După destrămarea grupului 111, ce a urmat?
După plecarea lui Cotoşman, a fost perioada ‘69 când au revenit în Timişoara o serie
întreagă de absolvenţi, pe care Bertalan şi Flndor îi cunoşteau.Atunci s-a constituit grupul
Sigma. Grupul Sigma a fost una dintre ideile lor. Să fie un grup interdisciplinar în care să
intre psihologi, matematicieni, plasticieni. Unul din lucrurile foarte importante în formarea
acestei atmosfere de lucru a fost Cercul de Bionică de la Psihiatrie, condus de doctorul
Eduard Pamfil, în componenţă şi cu Mircea Lăzărescu. Acolo am avut marea satisfacţie să
îl găsesc într-o seară pe Constantin Noica. La începutul participării mele la acest Cerc de
Bionică nu am înţeles aproape nimic. Era un nivel atât de înalt de comunicare, încât eu,
ca tânăr absolvent, nu înţelegeam prea bine ce se discuta. Încet‑încet, mi-am dat seama
că aici se întâmplă ceva extrem de interesant. Erau cele mai înalte idei filozofice, poetice,
şi, de la o şedinţă la alta, care aveau loc în fiecare marţi seara, am început să pricep.
Erau nişte comunicări din diverse domenii. Erau scriitori, poeţi... Era o efervescenţă
extraordinară. Datorită acestui cerc, grupul Sigma şi-a constituit sistemul de lucru. Am
zis: în momentul în care ne constituim ca grup, ne debarasăm de identitatea personală. Suntem
un grup şi tot ce creăm este sub acest semn. Grupul Sigma este o identitate a mulţimii.
Făceam parte dintr-un sistem şi nu mai aveam nevoie de identitatea personală. Evident,
sistemul nu a funcţionat perfect, fiindcă nici un grup nu a rezistat în timp. Este limpede
că individualismul e mai puternic decât grupul. Fiecare am încercat să ne construim
individual. Am început deja chiar în perioada grupului. Fiecare lucram şi la proiecte
personale. Ne-am reorientat înspre o cercetare proprie. După desfinţarea acestui grup,
un element extrem de important, pe care nu pot să nu-l amintesc, a fost perioada în
care Coriolan Babeţi, prin taberele de pictură pe care el a încercat să le organizeze la
Teremia, ne-a scos în peisaj. A fost o reîntoarcere extrem de interesantă. Acolo au venit
Paul Gherasim, Horia Bernea, Flondor, Toma, Răducanu, Banciu, Nichita Stănescu. Au
fost tabere susţinute de Wilhelm Heinz, care era primarul din Teremia Mare. El a făcut

Institutul Ştefan Gheorgiu şi toţi credeau că
el este evreu, dar nu a fost. A fost un primar
extrem de autoritar, şi în momentul în care el
a plecat în Germania, a avut probleme acolo
cu nemţii din Teremia, plecaţi anterior. Dar
pentru istoria comunităţii din Teremia a fost
o mare personalitate. A făcut Muzeul vinului,
Muzeul etnografic, Muzeul de pictură. A fost
un eveniment incredibil. Cei de la Cultură au
scos un volum cu taberele din Teremia în care
se arată acest eveniment interesant. Eu am
făcut acolo un film cu toate ediţiile taberei.
Muzeul de Artă dorea să aducă toate lucrările
de acolo şi să la păstreze în condiţii bune.
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Dacă nu aţi putea să faceţi artă plastică, spre ce alt
domeniu al artelor v-aţi orienta?
Problema este complicată. Probabil, avâd o
educaţie extrem de combinată – pictură,
sculptură, fotografie, film –, am ajuns să cred
că toate domeniile pe care le-am abordat erau
extrem de apropiate. Nu aş putea să spun că
prefer culoarea, forma, filmul... toate mi-au
făcut mare plăcere, în sensul că la un moment
dat, m-am trezit că eram extrem de saturat de
pictură. Atunci îmi venea o idee să fac un film sau
un experiment. Nu pot să spun că am o preferinţă
exactă. Toate sunt tentante. Schimbarea lor, ca
preocupare, te face proaspăt. Nu te plictiseşti.
Asta mă ţine în tensiune şi tânăr.
Dacă ar fi să vă întoarceţi înapoi şi să o luaţi de
la capăt aţi dori să schimbaţi ceva în tot cursul
acesta?
Nici vorbă. Am plecat din Lipova să fac Liceul
Sportiv în Timişoara. Nu se ştie niciodată dacă
aş fi făcut performanţă. După ce am ajuns, prin
destin, la Liceul de Artă, nu cred ca aş fi fost
capabil să fi făcut altceva.
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portrait of artist

D O R U
TULCAN

Why the fine arts?
It is a simple yet complicated story; I was born in a
more special family, my father was a priest at Cladova,
Jurita, and then again at Cladova, and he was very fond
of painting. He was an autodidact. I was actually born
in a pictorial space.There were paintings everywhere.
My father used to paint landscapes and still lives and
also copied various painters. He was not a professional
painter. I might have probably inherited all the artistic
inclinations, which I still approach, from him. It is an
extremely interesting domain. After I ended the seven
grades, thus graduating from the school in Lipova, I
was recommended to go to the Sport High-School
in Timişoara. I belonged to the gymnastics team of
the Romanian-German High-School in Lipova and the
teacher, Mrs. Guran, advised me to go to Timişoara.
Evidently, I was one day late and I could not take part
in the first test and then an uncle, Mancas, suggested
me to take an exam at the Art High-School, which had
been founded again. Yet the admittance was rather
uncertain. I was helped by one of my uncle’s friends,
a Macedo-Romanian, Caciucperi, a Romanian teacher
at the Art High-School. He told me they needed the
high-school candidates and they were organizing the
autumn admittance. Thus I went in for the autumn
exam. I certainly arrived the second day, after they
had already completed the first exam. Therefore
I was examined in composition and still life during
the same day. After that I had the Mathematics and
Romanian exam, which I did not know very well. I
had waited for the results for two weeks because
they had to be confirmed from Bucharest. This was
the way I became the colleague of Ştefan Câlţia, Mihai
Mihai, Toma Viorel, Beldeanu, Perciun etc. We made
up a very good group and each of us went in for
the autumn admission. Two weeks later we were in
Cladova and I was splashing in a river of the village,
when my mother appeared there. She told me: I have
received a letter from the Art High-School. You have been
selected; and I became Viorel Marineasa’s classmate.
I used to make his drawings, and he used to do my
Romanian and Maths homework. That was the way I
reached the Art High-School.
Of course, the Art High-School was an extremely
profound exercise. I was taught by master Julius
Podlipny. Simultaneously, there were Gabriel Popa
and Nuţiu Romul. Then Ştefan Bertalan. Bertalan had
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never had a good relationship with Podlipny. They
even shared a conflict because of their temperament
and conception. For instance, Podlipny respected the
School from Budapest, a kind of Austrian classicism,
or maybe expressionism, that was less accepted
by Bertalan, who considered Fernand Lejer the
supreme conception. Even his diploma obeyed this
line. From this viewpoint, there was a total contrast
between the two of them.There was an unbelievable
contrast between them. Life went on. I attended
the faculty in Cluj where I was taught by professor
Vetro. During my first year at the faculty I was also
taught by Lovett who, from the perspective of his
personality, represented nothing to us. The faculty
studies ended six years later. I used to go to Vetro
and Romul Ladea. But Ladea had been already old
and could not influence the students so much. You
could feel a certain stylistic influence in the case of
Vetro. One of his students and a good colleague of
mine, who had taught me a lot, was Ingo Glass.
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So, you have learnt not only from your professors but
also from your older colleagues.
Yes, today it is more different. I still remember that,
for me, a professor represented a personality who
used to overwhelm me. Nowadays it is not like
that.
Returning to Cluj, one of my friends, who was a
junior lecturer, Cocan, remained in my soul as a
pleasant memory, reminding me of the whole faculty
period. One of my good friends, since the faculty
times, has been Cornel Ailincăi.We were and we are
still very close to each other due to the fact that
Mrs. Elena Tulcan had also graduated from Cluj, and
now we meet the former faculty colleagues more
and more often, once in five or three years.
After I graduated from the Art Faculty, I had the
great chance to arrive to Timişoara. Most of my
high-school colleagues from Timişoara were leaving
to Cluj: Viorel Toma, myself, Takach Estera. Câlţea,
Mihai Mihai, Beldeanu left to Bucharest. And each of

these became successful. The old Podlipny used to
say: you are the ones who must create art. There was an
extremely cruel system of selection in order to be
accepted at the faculty. I considered my acceptance
at the Institute from Cluj a miracle given the fact
that I was the child of a priest. I cannot realize how
I could be so successful (at that time the children of
the intellectual people were considered as deriving

nothing about the High-School when I was a student.
When I graduated, I was shared out to the HighSchool together with Toma and Takács. The contact
I had with Bertalan and Flondor was extremely
powerful. In ‘69 they took part in the Biennial from
Nürnberg and became the outstanding personalities
of the art in the country. That overwhelmed me. I
remained slightly stunned, as I had just graduated. At

from “unhealthy” sources). I was also unlucky when
I went in for the sculpture exam and my work split
in two. But the following days I was permitted to
stay one more hour and make my work again. I was
finally selected but it was very hard. My mother
and father were at the Cuptoare (Furnaces) next
to Reşiţa. My father told that there was a threeyear Institute in Timişoara, and I could become an
art teacher in a village after the graduation. I was
not pleased with the situation: If you do not want to
enroll me to an upper institute because of some financial
reason, I shall go on foot to Cluj. I was very ambitious.
I had stayed and trained in Cluj for a month and I
finally succeeded. I had a fantastic struggle against
my parents. Here, in Timişoara they had just founded
the three-year institute again; this time it was led by
Mr. Breileanu. They were coming to recruit us from
the high-school but I preferred to go to Cluj.

Cluj there was a classic and academic system, while
the three of them shared a direct contact with the
European very good art. I was wondering what was
going on with these artists.
At the High-School they organized the meetings of
the Methodic Circle led by Bertalan and studied the
formal language of Paul Klee. It was a miracle. We
were used to carry out a study of observation –
a casting according to the figure of Moses, cubes
etc. – but this was a primitive item. Bertalan used
to say: you are so far from understanding the artistic
world and the way to consider an artistic phenomenon.
Bertalan, Flondor and Fritz Karola were studying the

In the period between the graduation of the faculty and
the present time you have had a very vast experience
both in the artistic and pedagogic domain. Is there a
significant moment or period of time?
Of course. After I graduated from the faculty I
came to the Art High-School and met Bertalan and
Flondor again. I had a period when the faculty created
me a break-time in the contact with the Art HighSchool. It was a period when I knew nothing about
the high-school but the High-School developed a lot
in the meantime given the contribution of Bertalan
and Flondor. They founded the 111 group with
Cotoşman, Flondor and Bertalan. I knew absolutely
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notebooks of Paul Klee, which were fantastic. They got them from Germany.
Fritz Karola knew German, and so did Karin, Bertalan’s wife, and they
translated these notebooks, which were essential.All the Bauhaus philosophy
was comprised in this book. Weekly, we had these meetings with all the
colleagues and we were studying this book. Thus we acquired a great deal of
notions. At the moment the book is also translated into Romanian and it can
be found in the bookshops. This was mainly the next stage of the formation.
During this period of time, Cotoşman, Bertalan and Flondor participated in
the Biennial of Constructivist Art from Nürnberg. Cotoşman didn’t want to
return anymore. He had some health problems. He told I remain in the West,
you do what you wish. The two of them returned to Timişoara. I am pleased
to remember that when Bertalan returned to Timişoara, he said: compared to
Germany, here I feel like a horse in the field. He was free, a man who could not
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bear any constraint. He used to say: in
Timişoara I walk along the Bega shore, I
see orioles, birds... I used to walk with
him and he was having a good time
with me. I did not pressure him, I was
casting onto his soul. I was having a
good time with him, and he was having
a good time with me, but not always.
He was undergoing extremely harsh
and pressuring conditions. He always
felt he was spied by the security
service. He underwent some very
cruel traumas. He was an extremely
complex man.
After the unweaving of the 111 group
After the departure of Cotoşman,
in ’69, there was a whole series of
graduates known by Bertalan and
Flondor, which returned to Timişoara.
That was the moment when they
founded the Sigma group.The Sigma
group was one of their ideas. They
wanted it to be an interdisciplinary
group composed of psychologists,
mathematicians, and artists. One of
the very important factors in the
formation of this work atmosphere
was the Bionic Circle from the
Psychiatry department led by doctor
Eduard Pamfil; Mircea Lăzărescu also
worked there. There, one night, I
had the great satisfaction to find
Constantin Noica. When I initially
participated in this Bionic Circle, I
understood almost nothing. It was
such a high level of communication
that I, a young graduate, did not
really understand what they were

talking about. I gradually realized that
something extremely interesting
was going on. They were the highest
philosophical and poetical ideas
and, from a meeting to the other,
organized each Tuesday evening, I
began to understand. They were
communications from different
domains. They were writers, poets...
There was an extraordinary liveliness.
The Sigma group defined its system
of work due to this circle. I told: when
we organize ourselves as a group, we get
rid of our personal identity. We make
up a group and everything we create
is influenced by this sign. The Sigma
group represents an identity of the
crowd.We belonged to a system and
we no longer needed the personal
identity. Obviously, the system did
not function perfectly, as there was
no group, which resisted so long. It
is evident that individualism is more
powerful than the group. Each of us
tried to form individually.We already
started in the group’s period. Each
of us was working in his personal
projects too. We re-oriented
towards a personal research. After
the dissolution of this group, there
was an extremely important element,
which I can hardly forget - the period
of time when Coriolan Babeţ, by
means of the painting camps he tried 17
to organize at Teremia, which took us
out of picture. It was a very interesting
return. Paul Gherasim, Horia Bernea,
Flondor, Toma, Răducanu, Banciu,
Nichita Stănescu came here. These

were camps supported by Wilhelm Heinz, the mayor in Teremia Mare. He graduated
from the “Ştefan Gheorgiu” Institute and everybody believed he was a Jew, but he
was not. He was an extremely authoritarian mayor and when he left to Germany he
had some problems with the German people from Teremia, who had left beforehand.
However, he was a great personality for the history of the community in Teremia. He
made the Wine Museum, the Ethnographic Museum, The Painting Museum. It was an
incredible event.Those from the Cultural Department published a volume presenting
the camps in Teremia emphasizing this interesting event. I made a film there presenting
all the camp’s editions. The Museum of Art wanted to bring all the works of art from
there and keep them in good conditions.
If you couldn’t create art, what other domain would you choose?
The issue is complicated. Probably because of my extremely combined education –
painting, sculpture, photography, film – now I believe that all the domains I approached
were very close to each other. I would not say that I prefer the colour or form, the
film... I was pleased with all of them, meaning that at a certain moment I found myself
fed up with painting. Then I thought to make a film or an experiment. I can’t say that I
have an exact preference. All of them are tempting. Their change, as a preoccupation,
refreshes you.You don’t get bored. This activates me and keeps me young.
If you were to return and take everything from the very beginning, would you like to change
something in this entire course?
No way. I left Lipova to attend the Sport High-School in Timişoara. I shall never know
if I could have been successful. I was meant to go to the Art High-School and I do not
think I would have been able to do something else.
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Interviu cu
Nicolae MANOLESCU
Ambasadorul României la
UNESCO,
Preşedintele Uniunii Scriitorilor
din România
Cum se vede România
de la Paris?
Nu
sunt
foarte
sigur că distanţa
constituie un avantaj
în
cunoaşterea
lucrurilor, dar nici
un handicap. Pur
şi simplu lucrurile
sunt cum sunt, şi se
văd cum se văd. Nu
prea contează că văd România de la Paris sau de la
Bucureşti. E adevărat că o suport mult mai uşor de
la Paris decât de la Bucureşti. Nu am impresia că,
dacă stau la Paris, aş avea vreun avantaj, că înţeleg
mai bine ce se întâmplă. Tot nimic nu înţeleg. Mă
consolează faptul că am stat de vorbă cu unii, cu alţii
şi mi-au spus acelaşi lucru. De unde deduc că nu e
nimic de înţeles.
Merge România mai departe?
Merge, cu siguranţă merge.
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Cum o vedeţi în contextul european din punct de vedere
cultural şi artistic?
Nu prea există din acest punct de vedere. Dar
de mers merge mai departe. Nu putem spune că
suntem în situaţia de acum 20 de ani. Sigur că neam fi dorit cu toţii să meargă lucrurile mai repede.
N-a fost să fie aşa, dar poate nici nu era normal să
se întâmple aşa. Dacă noi am fost euforici în ’80 –
’90, ne-am zis „gata, acum am scăpat de ce-i mai rău”
dar ne-am supărat pe Brucan când a spus că ne mai
trebuie 20 de ani să ne revenim. Uite că au trecut 20
de ani şi poate ne mai trebuie 20, dar asta e. Noi tot
timpul avem un complex de rămânere în urmă. Dar
să ne uităm puţin la ţările care ne-au luat-o înainte,
şi în UE şi în NATO. Adică v-ar plăcea să fiţi acuma
polonezi şi să aveţi un preşedinte precum actualul
domn Kaczynski, care detestă tot ce ţine de Europa
şi e un naţionalist convins? Sau să trăiţi în Ungaria,
cu cămăşile negre, care au început să populeze

Interview with
Nicolae MANOLESCU
Romanian Ambassador to
UNESCO,
President of the Writers Union
of Romania
How do you see Romania from Paris?
I am not very sure that distance represents an
advantage in the knowledge of things yet it is not
a handicap either. Pure and simple the things are
the way they are, and you can see them as they
look like. It does not really matter whether I see
Romania from Paris or Bucharest. It is true that
I can bear it much easier from Paris than from
Bucharest. If I stay in Paris, I do not feel that this
might be more useful, that I might understand the
situation better. I still don’t understand anything. I
feel consoled because I have talked to some people,
who tell me the same things. Hence I understand
there is nothing to be understood.
Is Romania going further?
Yes, it certainly does.
How do you see it in the European context from the
cultural and artistic viewpoint?
It doesn’t really exist from this viewpoint. However
it’s still going further. We can’t say that we are like
twenty years ago.We certainly wanted the situation
to change faster. But it was not meant to be like
that, yet perhaps it was not common to happen
like this either. Whether we were euphoric in the
80s and 90s, we said „all right, we have got rid of
all that was the worst,” but we got angry with
Brucan when he told we needed 20 more years
to recover. And look, 20 years have passed and we
might need 20 more, but that’s it. We always have a
complex suggesting our oldfashionedness. But let’s
consider the countries, which left us beyond both
in the European Union and NATO. More exactly,
would you like to be Polish at the moment and
have a president like the actual KACZYNSKI, who
detests all that’s related to Europe, who is an ultranationalist? Or would you like to live in Hungary, in
the black shirts, which began to populate the streets
and persecute the gipsies and all those whose skin
colour is similar to their shirts? Or in the Czech
Republic where the eurosceptic and irresponsible
president, as Havel said, held the project of the
European Constitution unvoted till the last minute?
Would you have considered it normal for Romania
to be in this situation? Hungary has more debts

than Romania and its economy is down. The only
one which develops is Poland. And the others, do
you think they are all right? They are not so well.
This is why I am so optimistic, the situation is bad
everywhere. And this is very good. I would be
despaired if things were much better elsewhere.
We are pretty low culturally and artistically,
however it is true that the Romanian Cultural
Institute, managed both by Buzura and Patapievici,
did a good job. Undoubtedly. All that could be done
in order to promote the culture and art abroad
had been done.
Is the ICR network too small? We don’t have any
representatives in the Latin America, Asia...
We have very many representatives. The number
of representatives has doubled or tripled since
Patapievici came. Of course, the number of
representatives is not as high as the UNESCO
members in the whole world, 190. But there are
enough. And I do not see why we should have so
many centres all over the world. For instance, I do
not see why we should have an ICR at Sofia or
in the neighbour countries... Not because I am a
snob, but we generally go to countries we can take
as examples. Why we should go to the Bulgarians,
just to see that they are not known in the world
either? We are also known only due to Cioran,
Elvira Popescu and Eugen Ionescu. For example, the
Bulgarians are known through Julia Kristeva and
Tzvetan Todorov, who are originally Bulgarian, and
have been here like ours, for 50-60 years. Besides
this, nothing. They are also known for the famous
umbrella, which they were killing the dissidents
with, on the streets of London. The Institute did
everything they could, what depended on them.
They organized exhibitions, visits... At the moment,
for instance, they can’t publish books. Generally
speaking, the occidental people are messianic
in their relationship with the state institutions.
I have offered a prize at Gallimard and one at
Suhrkamp, on the occasion of the Literature Days
at Neptun, in order to encourage the translations.
The representatives of the publishing houses came
and took their prizes. I talked to them and they
told they wanted to cooperate with the Writers’
Union, because it was not a state institution, it was
not budgetary. However, they did not want to deal
with the Institute, since it was a state organization.
Being here, I realized how things were going on.You
go there, meet the writer or the editor at a coffee
house, you offer him a seat at the table, and tell
him „read this issue, it is interesting.” And because
of this, since you have paid his meal, being polite,
he reads and publishes it. This is the only way you
can do it.

străzile şi să îi persecute pe ţigani şi pe toţi cei ce au
o culoare a pielii asemănătoare cu cămaşile lor. Sau
în Republica Cehă unde preşedintele eurosceptic
şi iresponsabil, vorba lui Havel, a ţinut nevotat
proiectul de constituţie europeană până în ultima
clipă? Adică vi s-ar fi părut mai normal ca România
să fie în situaţia respectivă? Ungaria s-a îndatorat
mai tare decât România şi are o economie la pământ.
Singura care merge este Polonia. Dar in rest, credeti
că stau mai bine? Nu stau mai bine. De asta sunt eu
optimist, peste tot lucrurile merg la fel de prost. Şi
asta este foarte bine. Aş fi disperat ca în altă parte
lucrurile să meargă mult mai bine.
Cultural şi artistic stăm foarte prost, dar e adevărat
că Institutul Cultural Român, atât sub Buzura, cât şi
sub Patapievici, a făcut treabă. Fără discuţii. Tot ce
s-a putut face pentru popularizarea artei şi culturii
în străinatate s-a făcut.
Este prea mică reţeaua ICR? Nu avem reprezentanţe în
America Latină, Asia ...
Avem foarte multe reprezentanţe. De când a
venit Patapievici s-a dublat sau s-a triplat numărul
reprezentanţelor. Sigur nu câte ţări membre
UNESCO sunt în lume, 190. Dar sunt destule. Şi
nu văd rostul unor sedii chiar peste tot. Nu văd de
pildă rostul unui ICR la Sofia sau în ţări vecine ... Nu
din snobism, dar, în general, ne ducem în ţări pe care
putem să le luăm ca model. De ce să ne ducem la
bulgari, ca să vedem că nici ei nu sunt cunoscuţi în
lume. Cum nici noi nu suntem cunoscuţi decât prin
Cioran, Elvira Popescu şi Eugen Ionescu. De pildă,
bulgarii sunt cunoscuţi prin Julia Kristeva şi Tzvetan
Todorov, care sunt de origine bulgară, şi sunt aici ca
şi ai noştri, de 50-60 de ani. În rest, nimic. Mai sunt
cunoscuţi doar pentru umbrela celebră cu care îi
omorau pe dizidenţi pe străzile Londrei. Institutul
a făcut ce a putut, ce a depins de el. A organizat
expoziţii, vizite ... Acuma nu pot să tipărească, de
pildă, cărţi. În general, occidentalii sunt mesieni
faţă de relaţia cu instituţii de stat. Eu am dat un
premiu la Gallimard şi unul la Suhrkamp, la Zilele
de Literatură de la Neptun, pentru încurajarea
traducerilor. Au venit rerezentanţii editurilor şi au
luat premiu. Am stat cu ei de vorbă şi au spus că
doresc să colaboreze cu Uniunea Scriitorilor, pentru
că nu este o instituţie a statului, este nebugetară.
Nu au dorit însă să trateze cu Institutul, pentru
că este de stat. Fiind aici, mi-am dat seama cum se
petrec lucrurile. Te duci, te întâlneşti cu scriitorul,
cu editorul la o cafenea, îi dai o masă şi îi spui „ia
citeşte chestia asta că este interesantă”. Şi aşa, de
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politeţe că ai plătit masa, o citeşte, iar dacă îi place,
o publică. Numai aşa se poate face.
Poate să facă Ministerul Culturii sau Institutul granturi
pentru astfel de proiecte?
Institutul are. Ministerul stă prost pe partea de
externe. Ei sunt convinşi că nu e nimic de făcut pentru
cultura românească în străinătate, deci nu se prea
străduiesc. Din păcate, pentru edituri nu se poate,
dar pentru concerte, manifestări culturale se poate
face. Traduceri avem destul de multe din spaniolă,
germană, franceză, italiană în română, din păcate
invers, nu prea. Dar mai este şi o altă problemă. E o
anumită inerţie birocratică în instituţiile româneşti.
Bunăoară, Ministerul Culturii are un anumit fond
de subvenţionare a publicaţiilor de toate felurile,
pe care l-a externalizat Mona Muscă, pe când era
ministru. Eu am avut următoarea idee. Am zis, nu
daţi bani, faceţi achiziţii, cumpăraţi câteva sute de
exemplare dintr-o revistă sau carte şi trimiteţi-le
în toate bibliotecile. Eu prefer să nu primesc bani
pentru „România literară”, ci să o cumpere şi să o
difuzeze, în ţară şi străinătate. La toate lectoratele
de română, la Biblioteca Naţională din Paris, la
nemţi, la ruşi ... Astfel se iese şi mai ieftin şi nu vor
fi discuţii cu banii. Pentru că, aceeaşi birocraţie îi
face să scoată sumele prin octombrie, iar eu în
noiembrie, decembrie trebuie să cheltuiesc toate
sumele pe tot anul, fără să am voie să plătesc din
urmă. Şi asta face ca noi să ne mişcăm foarte greu în
ţară şi străinătate.
Credeţi că poate exista o ierarhie valorică între diversele
forme ale artei?
Nu. Dar e suficient să existe în interiorul unei
anumite forme. Ele sunt comparabile. Shakespeare
va fi comparabil cu Leonardo da Vinci, Goethe va fi
cu Michelangelo, Eminescu cu Monet sau alt mare
pictor. Aşa da, dar altfel nu ai cum. Nu numai că sunt
limbaje diferite, dar eu cred şi că ceea ce spune
o anumită artă nu se poate spune decât prin arta
respectivă. Eu nu am cum să traduc în cuvinte un
tablou, nu pot spune în cuvinte o bucată muzicală,
nu pot să cânt o poezie.

22

Care este relaţia dintre artă şi critica de artă?
De fapt, chiar noţiunea noastră de artă, indiferent
de domeniu, începe odată cu existenţa bibliotecii, a
criticii şi a selecţiei. Înainte de a fi muzee, nu exista
arta, înainte de a fi biblioteci, nu exista literatura.
Existau nişte piese muzicale, nişte tablouri, sculpturi.
Noţiunea de artă apare odată cu organizara lor pe

Can the Ministry of Culture or the Institute set up
grants for such projects?
The Institute can. The Ministry does not have
good connections with the external side. They
are convinced that there is nothing to be done
for the Romanian culture abroad, thus they do
not try it very hard. Unfortunately, they can’t
do it for publishing houses, but it is possible for
concerts, cultural manifestations. We have rather
many translations from Spanish, German, French,
Italian into Romanian, but not the reverse of these.
Yet there is one more problem. There is a certain
bureaucratic inertness in the Romanian institutions.
For instance, the Ministry of Culture has a certain
fund of subventions for all kinds of publications,
which Mona Muscă externalized, when she used
to be the minister. I had the following idea. I said,
don’t offer money, make acquisitions, buy several
hundreds of magazine or book samples and send
them to all the libraries. I prefer not to get money
for the „România literară” (The Literary Romania),
they should rather buy and promote it in the
country and abroad. At all the Romanian lectorates,
the National Library in Paris, in Germany, Russia...
It’s much cheaper like this and there will be no
further discussions related to money. Because the
same bureaucracy makes them take the money
around October and I have to spend all the sums in
November and December, without being allowed
to pay in the long run. And this makes us move very
hard in the country and abroad.

criticism, an order. I have the feeling that there is
a relationship among these samples, because of
the criticism, not the author, the criticism sets the
paintings in the museum, in the gallery, the books
in the library. Without this, there is no art notion.
Therefore I say that – it seems paradoxical - , first
of all there was the library, then the literature.
Till then there was something, but not literature.
Now we mention Homer, Horatiu, Vergilius, but
we connect them and we refer to them as to the
Greek-Latin literature.Yet they were not connected
to each other when they were writing. I don’t even
know if they knew each other. Nowadays we don’t
even know if Homer existed or not, or where he
was born. When the Greek people started being
interested in this, in the Alexandrine period, they
could not find out anything else about Homer.

Do you think there might be a value hierarchy among
the various forms of art?
No. But it is sufficient if there is one in the inner
structure of a certain form. They can be compared.
Shakespeare will be compared to Leonardo da
Vinci, Goethe to Michelangelo, Eminescu to Monet
or another great painter. You can do it this way,
you cannot do otherwise. It’s not only that they
are different languages, I also believe that what a
certain art states can’t be told by means of another
art. I cannot translate a painting into words, I cannot
express a song in words, I cannot sing a poem.

How do you see the cultural media in the future?
There was a moment after the 90s when I imagined
that, if we ended the communist era, everything
would become particular and private. The cultural
media, paintings, and books represent the work of
the artists who are going to take care of everything,
they will distribute and sell them, not only the
factory. Well, we were wrong. The state is involved
in this. Finally, if the state is involved in the so-called
„dead” patrimony, why wouldn’t it be involved in
the one still living, more exactly, in the vivid culture,
which must be supported? It is impossible for you
to support a cultural magazine, no matter how
good it might be, only by selling or advertising it.
Great magazines do not survive like this either.
When the value of publicity decreased in Romania,
the great newspapers decreased their printing
from hundreds of thousands to tens of thousands.
Thus they had decreased ten times. Yet, in spite of
this, there are two important daily newspapers in
Romania, which also include cultural collections.
I have also talked to one of the two and he told
me that, by means of these books sold at the least
price, he does not earn anything, yet they are able
to survive. They’re at the limit.

What is the relationship between art and art
criticism?
In fact, even our notion of art, regardless of the
domain, begins simultaneously with the existence
of the library, criticism and selection. Before the
existence of museums, there was no art, before the
existence of libraries, there was no literature.There
were some music compositions, some paintings and
sculptures.The notion of art appears simultaneously
with their organization in certain systems of this
kind, which actually represent the result of art
criticism. The library is provided with that decimal
classification – CZU – which is actually a form of

What do you think about the following statement an
image values as much as a thousand of words?
It depends... for me, who has artistic talent neither
in visual arts nor music, a word values as much as
a thousand of images and a thousand of sounds.
It depends. And it’s not only a matter of having an
artistic eye, but of education. I have been educated
to retain the words and express myself in words.
Others express themselves by means of their
painting brushes, and some others by means of
their violin. It depends on each. Whether we can’t
make up comparisons of value hierarchies, we can’t
draw this kind of comparisons either.

anumite sisteme de genul acesta, care sunt, de fapt,
rezultatul criticii de artă. Biblioteca are clasamentul
acela zecimal – CZU – care este în fapt o formă
de critică, o punere în ordine. Eu am sentimetul că
între acele exemplare există o legătură, din cauza
criticii, nu a autorului, critica pune tablourile în
muzeu, în galerie, cărţile în bibliotecă. Fără asta, nu
apare noţiunea de artă. De aceea spun că – pare
paradoxal –, dar înainte a fost biblioteca, iar după
aceea literatura. Până atunci exista ceva, dar nu
literaură. Acum noi vorbim de Homer, Horatiu,
Virgilius, dar noi îi legăm între ei şi spunem literatura
greco-latină. Dar ei nu erau legaţi când scriau. Nici nu
ştiu dacă se cunoşteau între ei. Dovada că nu putem
şti nici azi dacă Homer a existat sau nu, şi unde
s-a născut. Când pe greci a început să îi intereseze,
în perioada alexandrină nu au mai putut afla nimic
despre Homer.
Ce credeţi despre afirmaţia „o imagine valorează cât o
mie de cuvinte”?
Depinde... pentru mine, care nu am ochi şi nici
ureche muzicală, un cuvânt valorează cît o mie de
imagini şi cât o mie de sunete. Depinde. Şi nu este
doar chestie de ochi, ci şi de educaţie. Eu am fost
educat să reţin cuvintele şi să mă exprim în cuvinte.
Alţii o fac cu pensula, alţii cu vioara. Depinde de
fiecare. Dacă nu putem face comparaţii de ierarhie
de valoare, nu putem face nici comparaţii de genul
ăsta.
Cum vedeţi că ar putea fi pe viitor presa culturală?
A existat un moment după ‘90 în care ne-am închipuit
că, dacă am pus capăt comunismului, acum totul
devine particular, privat. Presa culturală, tablourile,
cărţile sunt opera artiştilor care se vor ocupa de
tot, le vor distribui, vinde, nu doar fabrica. Ei, neam înşelat. Statul e implicat. La urma urmelor, dacă
statul e implicat în aşa-zisul patrimoniu „mort”, de
ce n-ar fi implicat şi în cel viu, adică în cultura vie
care trebuie sprijinită. E imposibil să susţii o revistă
culturală, oricat de bună ar fi, doar din vânzare şi
publicitate. Nici marile ziare nu trăiesc doar din
asta. Când a căzut publicitatea, acum, în România,
marile ziare au scăzut de la tiraje de sute de mii
la zeci de mii. Deci au scăzut de zece ori. Dar, în
pofida acestui lucru, există 2 cotidiane importante
în România care au ataşat ziarului colecţii culturale.
Am vorbit şi eu cu unul dintre cei doi şi mi-a spus
că, prin aceste cărţi vândute la un preţ minim, nu
câştigă nimic, dar reuşesc să supravieţuiască. Sunt
la limită.
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Dar câştigă cultura.
Da, la noi este „Adevărul”, „Jurnalul Naţional”,
„Cotidianul”, aici „Le Figaro”, „Le Monde” ... Eu
mi-am făcut colecţii, de pildă, „Le Monde” a scos
dicţionarul Littré francez-francez din secolul XIX şi
are 26 de volume. O serie Balzac în 26 de volume.
Este o idee foarte bună. Nu le place însă editorilor,
pentru că le ia pâinea. Şi în redacţiile de ziare nu
sunt oameni specializaţi ca la edituri, iar, uneori, apar
probleme din cauza asta. Dar să spunem că sunt
pierderi colaterale.
V-aţi gândit vreodată să modificaţi legea patrimoniului?
Nu direct, că nu mă pricep. Nu am „backgroundul”
necesar pentru chestia asta, dar sigur că la fel cum
am participat la emiterea unor legi pentru armată,
deşi nu am făcut armata, aş fi participat şi la asta.
Din păcate, cultura nu reprezintă un interes general,
major şi naţional. Şi nu va reprezenta pentru multă
vreme.
Dar am observat că la Muzeul Naţional de Artă din
Bucureşti erau cozi zile în şir.
Era intrarea gratis. Dar m-am mirat şi eu. În Franţa,
de exemplu, intrarea în muzee este gratuită până la
25 de ani. Dar şi la noi au fost, la zilele Bucureştiului
de pildă, şi intrarea a fost gratis, eu am văzut Calea
Victoriei plină de oameni.

24

Am observat şi la Timişoara când a fost expoziţie
de Salvador Dali, au fost zile în şir când a fost plin
muzeul.
Ştiţi cât costă asigurările pentru aceste expoziţii?
Când am văzut aici Picasso, sau oricare dintre
expoziţiile marilor artişti, am citit cât au costat aceste
asigurări. 2 miliarde de euro. În România 2 miliarde
de euro nici măcar nu s-au furat încă. Am avut
probleme la UNESCO. Am încercat să facem câteva
expoziţii. Am avut pe liste aniversarea Brâncuşi şi
am vrut să aducem ceva. Însă România, când a făcut
expoziţii de genul acesta, peste hotare, a încurcat-o.
Primul a fost Odobescu, Subsecretar de Stat la
Ministerul Culturii, şeful Arheologiei. A scos Cloşca
cu Puii de Aur. La returnare a fost o întreagă nebunie,
cu acuze de deturnare de fonduri, era să intre la
puşcărie bietul om. Noi ar trebui să păstrăm ceea
ce avem, să conservăm. Dar nu ştim să întreţinem.
Pe noi ne costă totul mult mai mult decât în altă
parte, şi nu vorbesc neapărat de tablouri sau artă.
Vorbesc de drumuri de pildă. Noi plătim pe drumuri
mult mai mult decât America sau Germania, pentru
că noi le facem de şapte ori pe an, iar ei le fac o

Yet culture wins.
Yes, we have „Adevărul” (The Truth), „Jurnalul
National” (The National Journal), „Cotidianul” (The
Daily Newspaper), here „Le Figaro,” „Le Monde”
... For instance, I have collected newspapers, „Le
Monde” published the Littré French-French
dictionary from the XIXth century and is composed
of 26 volumes. A „Balzac” series in 26 volumes. It
is a very good idea. The editors do not like this,
they are afraid they might lose their jobs. There is
no specialized editorial staff like at the publishing
houses, and sometimes there are problems because
of this. But let’s name them collateral losses.
Have you ever thought of modifying the law of the
patrimony?
Not directly, I am not good at it. I do not have the
necessary „background” for this, but certainly, as I
participated in the emission of some laws for the
army, although I had not fulfilled the military service,
I would have taken part in this too. Unfortunately,
culture does not represent a general, major and
national interest. And it’s not going to be for a long
time.
But I noticed that at the National Art Museum in
Bucharest people had been queueing for days.
The entrance was free. But I was also amazed. In
France, for instance, the entrance in the museums is
free until you are 25.We witnessed this too, on the
occasion of „Bucharest Days,” when the entrance
was free of charge, and I saw the Victoria Road full
of people.
I also noticed it at Timisoara, when there was the
Salvador Dali exhibition, the museum had been full of
people for days.
Do you know how much are the insurances for
these exhibitions? When I saw Picasso here, or
any of the great artists’ exhibitions, I read about
the price of these insurances. 2 milliard euros.
In Romania, 2 milliard euros have not been even
stolen yet. I had problems at UNESCO. We tried
to organize several exhibitions. We included the
Brâncusi anniversary on the list and we wanted
to bring something. But Romania didn’t do it well,
when it organized this kind of exhibitions abroad.
The first one was Odobescu, the State Secretary’s
Assistant at the Ministry of Culture, the chief of
Archaeology. He took the Hatching Hen and the
Golden Chicken. At its return there was a total mess,
they were accused of fund defalcations, he almost
got to prison. We should preserve what we have.
But we cannot maintain what we have got. We pay
a lot more than elsewhere, and I refer not only to
paintings or art. I refer to the roads, for example.
We pay much more money on roads than America
or Germany, because we deal with this issue seven

times a year, and and they make it every seventh
year. We are not able to maintain what we have. It’s
not enough that we have so little, we are not able
to preserve this.
At the moment I publish some letters, sent
to the Free Europe in the 80s, in the „România
literară” (Literary Romania). They are gathered
in two volumes by Mihnea Berindei and Gabriel
Andreescu. The former, which I publish next week,
is of a listener in the 84-85, who is probably an
architect, and analyses all that has been damaged
at the beginning of the 80s and all that is going to
disappear after the House of the Nation. Originally, I
am not from Bucharest, but I have been in Bucharest
for 55 years. I know some things which have been
destroyed. Considered all together, they are as
frightening as the map of the concentration camps
and communist prisons in Romania, published in
the Memoria (Memory) magazine. It is awful. There
was no important street in the capital without the
ruins of the patrimony buildings or those related
to important personalities or history. In these
circumstances I might say, yet jokingly, that were
not lucky enough to be dominated by some French
or English, like those in the colonized countries.
Brâncusi might have been at Paris. But now he
almost falls at Târgu Jiu.
Is our treasure from Moscow well preserved?
It is not about a cultural and artistic value there.
It is about some golden coins, and it’s very well
preserved. They are some golden chicken, but they
consider it raw gold. If you had asked me this 20
years ago, I would have said it was forever. Now, that
I have seen that even the Soviet Empire collapsed,
who knows, they might give them back to us. Voilà,
we have also had our colonialists.
Will the syncretism of arts become an educational
subject?
I don’t think so, just like I do not believe in interdisciplinarity. It is fashionable today, but I do not
think that a mathematician can also be a philosopher,
a writer or a musician. Of course, there are many
cases in the Renaissance. But it was another epoch.
Nowadays, we are so developed that I do not trust
such cases. Anyway, they are very rare. We also
have several cases like these – Solomon Marcus,
or Mihai Dinu, who had applied the mathematical
patterns on the Romanian versification obtaining
some extraordinary results. However, the arts’
syncretism represents a detail like the nebulas in
the outer space.

dată la şapte ani. Nu ştim să întreţinem. După ce că
avem atât de puţin, nu ştim să le păstrăm. Eu public
acum în „România literară” nişte scrisori trimise
în anii ‘80 la Europa Liberă. Ele sunt adunate în 2
volume de Mihnea Berindei şi Gabriel Andreescu.
Prima pe care o public săptămâna viitoare este a
unui ascultător din 84-85, care e probabil arhitect,
şi ia la rând tot ce s-a distrus la începutul anilor ‘80
şi ce urmează să dispară până după Casa Poporului.
Nu sunt bucureştean, dar sunt în Bucureşti de 55
de ani. Ştiu o parte din lucrurile care s-au dărâmat.
Toate puse la un loc sunt la fel de înspăimântătoare
ca şi harta lagărelor şi închisorilor comuniste
din România, publicată în revista Memoria. Este
îngrozitor. Nu exista stradă importantă în capitală
pe care să nu se fi dărâmat clădiri de patrimoniu sau
legate de personalităţi importante, ori de istorie. În
condiţiile astea, îmi vine să spun, ca o glumă insă, că
nu am avut norocul să vină peste noi nişte francezi
sau niste englezi, ca în ţările colonizate. Brâncuşi ar
fi fost probabil la Paris. Aşa, stă la Târgu Jiu şi stă să
pice.
Dar tezaurul nostru de la Moscova este bine păstrat?
Acolo nu e vorba de valoare cultural-artisitică.
E vorba de nişte monede, de aur, şi este foarte
bine păstrat. Sunt câţiva pui din aur, dar la ei este
considerat aur brut. Dacă mă întrebaţi acum 20 de
ani, spuneam că este pe vecie. Acuma, că am văzut
că pâna şi Imperiul Sovietic a căzut, cine ştie, poate
o să ni le restituie. Voilà, am avut şi noi colonialiştii
nostri.
Va fi sincretismul artelor o materie în învăţământ?
Nu cred, după cum nu cred în interdisciplinaritate.
E la modă acum, dar nu cred că un matematician
poate fi şi filozof, un scriitor, şi muzician. Desigur,
în Renaştere avem cazuri destule. Dar era altă
epocă. Acum specializarea este atât de avansată,
încât nu cred în asemenea cazuri. Oricum, ele sunt
foarte rare. Avem şi noi câteva cazuri din acestea
– Solomon Marcus, sau Mihai Dinu, care a aplicat
modele matematice la versificaţia românească cu
nişte rezultate extraordinare. Dar sincretismul
artelor e o chestie ca nebuloasele din cosmos.
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Interviu realizat de Monica Ştibru şi Florin Palade.

Etica simulării şi ironiei
Alexandra Titu
(partea a doua)

The Ethics of
Simulation and Irony
Alexandra Titu
(second part)
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Evenimentele de la sfârşitul deceniului 9 al
secolului trecut au reactualizat tensiunea dintre
simulare, activitate simbolică, realitate, într-un joc
violent şi dramatic, în care manipularea politică
a suprapus date reale, o stare latent exasperată
generală la toate nivelele sociale, criza economică şi
înscenarea cu scenarii stereotipe,trupe profesioniste
şi mase de figuranţi, şi cu exhibarea şi distrugerea
în efigie a imaginilor, simbolurilor şi formulelor
convenţionale ale puterii în declin.Revoluţii de catifea,
revoluţii televizate în momentele lor „spontane”,
incendieri simbolice. Revoluţia din România a
fost un asemenea spectacol cu mase de manevră,
cu spaţii scenice perfect alese – Piaţa Romană,
Piaţa Universităţii, Piaţa Unirii, Televiziunea, Piaţa
Scânteii, Piaţa Palatului, la Timişoara Piaţa Operei,
etc, spitalele, aerodromurile. Scutieri, soldaţi, civili,
„civili în civili”, terorişti şi mai ales pseudoterorişti,
cadavre reale şi cadavre măsluite, arhivele securităţii
incendiate, la ora de maximă vizibilitate, prilejuită în
capitală de lungul scenariu al Pieţei Universităţii, cu
balconul retorismului instaurator de personalităţi,
cu greviştii foamei, şi dramaticul final al atacului
scutierilor şi primei mineriade.
Nu
a
lipsit
aproape nimic,
nici
grafittiurile, nici efigiile
din materiale poveriste,
nici intelectualii naiv
entuziaşti, nici parolele
ironice de tipul rangului
de „golani” asumat de
protestatari, nici oratoria despre toate şi nimic, nici
closetele chimice şi provocatorii, familiile „bine”
venite la promenada revoluţionară cu câinii de
companie, şi episoadele dramatice.
Buna credinţă şi simularea, jocul cu
convenţionalismul lui elegant şi miza patetic
realistă, un catharsis obţinut cu un scenariu ce
includea cu abilitate a controlului spontaneitatea.
imagini din cartea „No Comment” de Petru Ilieşu
iamges from the book „No Comment” – Petru Ilieşu

The events at the end of the ninth decade
of last century had reconsidered the pressure
among simulation, symbolical activity, reality, in a
violent and dramatic game, in which the political
manipulation had overlapped real data, a general,
slow and exasperating condition at all the social
levels, the economic crisis and the performance
of stereotype scenarios, professional groups
and masses of amateurs, with the destruction of
images, symbols and the conventional formula of
the power in decline. Velvet revolutions, on-line
revolutions caught in their spontaneous moments,
symbolic fires. The revolution in Romania was also
a manoeuvre performance, with perfectly chosen
scenarios – the Roman Square, the University
Square, the Unirii Square, the Television, the Scânteii
Square, the Palace Square, in Timisoara the Opera
Square, etc, the hospitals. Soldiers, civilians, „civilians
sharing the civilian status,” terrorists and especially
pseudo-terrorists, real corpses, the burnt archives
of the security, at a time of maximum visibility, in the
capital, in the University Square, with the balcony of
rhetoricism displaying all the personalities, with the
strikes and the dramatic end of the miners’ attack.

There was almost nothing missing: neither the
graffitti, nor the naive and enthusiastic intellectuals,
neither the ironic statements of the protestatary
people, nor the oratorical speech about everything
and nothing, neither the chemical toilets nor the
provokers, neither the „well-situated” families, who
had arrived to the revolutionary promenade with
their pet dogs, nor the dramatic episodes.
Belief and simulation, the game with its elegant
conventionalism and its pathetically realistic stake,
a catharsis obtained by means of a scenario which
included spontaneity. There were overlapping ethics
which supported this historical episode meant to
validate characters and future political alibis, to
consume an extra dosis of collective adrenaline,
dangerous if situated outside of a controllable
perimeter, and already set in the „as if” of the
game and theatre. Then there was the victory of
the old regime’s labels and symbols, the demolition
of the monuments of totalitarean heroes (Lenin,
Ceauşescu, the Soviet Soldier, later the monument
built in the memory of the upheaval in 1907, etc., to
complete the enumeration with the cathedral).
Then there was the victory of the works of
art and scientific commentaries denouncing the
old regime ironically and seriously, a revolt against
the silence of the past decades. The simulation and
accreditation of the symbols had been engaged in
a fast game of demolitions and ironic approaches.
Some simulacra had gained the status of symbols

Etici suprapuse au susţinut acest episod istoric
menit să valideze personaje, viitoare alibiuri politice,
şi să consume un surplus de adrenalină colectivă,
primejdioasă în afara unui perimetru controlabil şi
deja sublimată în „ca şi cum”-ul jocului şi teatrului.
A urmat revanşa asupra emblemelor
şi simbolurilor vechiului regim, demolarea
monumentelor eroilor totalitarismului (Lenin,
Ceauşescu, Soldatul sovietic, mai târziu monumentul
răscoalei de la 1907, etc., pentru a ne opri la capitală).
A urmat şi revanşa în lucrări de artă şi comentarii
ştiinţifice denunţănd ironic sau grav vechiul regim, o
defulare faţă de tăcerea deceniilor trecute. Simularea
şi acreditarea simbolurilor au fost angrenate într-un
joc rapid de demolări instauratoare şi apel ironic
dar legitimator la miturile vehiculate autoritar cu
un moment înainte. Unele simulacre au dobândit
statutul de simboluri doar în momentul dezafectării
lor pompoase, retorice. Alte realităţi au tins spre
statutul de simbol, ironic (mititeii, gunoaiele, câinii
vagabonzi, alimentele paupere ale deceniului nouă,
copiii străzii, cerşetorii din montajele foto, filmele,
instalaţiile, pictura grupului subReal, Ion Bitzan,
Teodor Graur, Ioana Bătrânu), ca definitorii pentru o
autohtonie împinsă spre grotesc de etnocentrismul
vehement al deceniului precedent. Simbolismul
negativ a impus o imagine despre spaţiul acestor
puneri în scenă, al acestor mari simulări, degringolade
sociale şi clivaje etice. Sintagmele cele mai vehiculate
au fost preluate. Realitatea şi-a impus simbolica
– de pildă cerşetorii,
deveniţi emblematici,
indicaţi cu simpatie de
acţiunea „Hrană pentru
artă, artă pentru viaţă”
a lui Teodor Graur, au
revenit ca emblemă, ca
sinecdocă a României în
acţiunea de la MNAC, a lui Santiago Sierra, din
2006, pentru a declina apoi în condiţia de stereotip.
Legende ca Dracula au încercat să creeze un
punct forte pentru o literatură, cinematografie, şi
ambient de loisir subculturale, profitabile ca mai
toate producţiile subculturii, eşuând în propuneri
nefinalizate, dar furnizând materialul ironiilor, dintre
care amintim amuzantele instalaţii ludice ale grupului
subReal, „Castelul din Carpaţi” şi „Erzsebet”).
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the mechanisms of the simulacra and reality and
suggests a new ethical perspective.
Poverty, social and economic disillusion, the
absence of political views in the general national and
international confusion – the wars in the Balkans in
Caucasus and the Middle East, from the perspective
of the international terrorism, with their transparent
economic background, yet reconsidering the old
conflictual conceptual and affectionate cores
(ethnical, racial and confessional ones) as alibis and
means of manipulation – like the economic crisis –
re-oriented the connection between the symbolical
value of these sign systems and the dis-affecting
or corrosive force of the simulacra, mystification
or irony/parody. Among believable, real and true,
especially when it is about truth, the pressure
increases in such periods of ethical crisis. The
pluralism of viewpoints excludes the perspective
of one version’s adherence to the truth, while
the real and the false are still at stake, given their
maneouvred and maneouvrable consequences, and
in this complicated but cruel game the image plays
a decisive role and, because of this, an ambiguous
role.
The television and the internet amplify the
space of these conflicts and beyond their role as
couriers promoting, denouncing and counterfeiting
the information, working on the attitude, inciting

spectrul terorismului internaţional, cu fondul lor
economic transparent, dar resuscitând ca alibiuri şi
mijloace de manipulare vechile nuclee conceptual
afective conflictuale (etnice, rasiale, confesionale ) ca şi criza economică - au reorientat problematica
relaţiei dintre portanţa simbolică a unor sisteme
de semne şi forţa dezafectantă sau corozivă sau
doar dezamorsantă a simulacrului, mistificării şi
ironiei/parodiei. Între plauzibil, veridic şi real şi, mai
cu seamă adevărat, tensiunea creşte în asemenea
perioade de criză etică. Pluralismul punctelor
de vedere exclude din capul locului perspectiva
aderenţei vreunei versiuni la adevăr, rămânând
în joc realul şi contrafăcutul, cu consecinţele lor
manevrate şi manevrabile, iar în acest joc complicat
şi dur imaginea joacă un rol decisiv şi, tocmai de
aceea, ambiguu. Televiziunea şi internetul amplifică
spaţiul acestor conflicte, iar dincolo de rolul lor de
curierat al informaţiilor, de denunţare şi măsluire
a ştirilor, de aplatizare a atitudinilor şi, dimpotrivă,
de incitare şi amplificare subiectivă, ele susţin un
program primejdios pentru imaginarul colectiv,
acela al derealizării evenimentelor şi dramei umane,
şi devierii eticii sociodramei istoriei reale în ficţiune
– terenul predilect al parodiei. O recentă expoziţie
a unui grup de foarte tineri artişti la Centrul cultural
român de la New York a demonstrat relaxarea
tensiunii legate de semne al căror simbolism deturnat

imagini din „Revoluţia” performance realizat de Petru Ilieşu
images from „Revolution” performance fulfilled by Petru Ilieşu

imagini din „România Post Scriptum” performance realizat de Petru Ilieşu
images from „România Post Scriptum” performance fulfilled by Petru Ilieşu
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Circuitele jocului de uzură dintre operaţionalitatea
simbolică, utilizare şi dezafectare a miturilor,
simulare şi comentariu ironic a alimentat o scurtă
perioadă arta generaţiilor care s-au confruntat cu
totalitarismul, au furnizat subiecte de scandal artei
unui grup de tineri artişti, printre care Gorzo ar fi cel
mai obedient provocant, a mai alimentat o expoziţie
omagială retrospectivă a preşedintelui executat, la
MNAC, în chiar spaţiul palatului care a fost expresia
finală a grandomaniei sale, şi a lăsat locul temelor
fierbinţi ale universului politic contemporan, sau
unei noi dezimplicări intimiste sau experimentale,
în fascinantul univers digital. Care univers, virtual,
interactiv, manipulând ficţionalitatea , derealizarea,
alienarea în avatar, jocul, deresponsabilizarea şi
comunicarea fără frontiere, repune în dezbatere
mecanismele simulacrului, realităţii şi propune o
nouă perspectivă etică. Pauperitatea, deziluzia socială
şi ecomomică, lipsa de orizont politic în confuzia
generală naţională şi internaţională - războaiele
din Balcani din Caucaz, şi Orientul Mijlociu, din

only in the moment of their pompous and rhetorical
disaffection. Other realities had tended towards
the status of symbols, ironically (the „mititei,” the
thrash, the vagabond dogs, the poor food of the
ninth decade, the children of the street, the beggars
in the photo montages, the films and installations,
the painting of the subReal group, Ion Bitzan,Teodor
Graur, Ioana Bătrânu), as defining elements of an
autochtony driven towards the grotesque by the
vehement ethnocentrism of the previous decade.
The negative symbolism imposed an image about
the space of these scenarios and great simulations,
social and ethical clivages. The most frequently
analysed statements were reconsidered. Reality
had imposed its symbolic values – for instance, the
beggars, who had become emblematic, indicated
nicely by Teodor Graur’s performance „Food for art,
art for life,” returned as an emblem of Romania in
Santiago Sierra’s performance from MNAC in 2006,
in order to subsequently decline in the stereotype
condition. Legends such as „Dracula” tried to create
a powerful point for literature, cinematography, and
a circumstance of subcultural loisir, profitable like
the great majority of the subcultural productions,
failing in proposals which had not been completed,
yet providing the ironical material, for instance the
amusing playful installations of the subReal group
„The Castle in the Carpathians” and „Erzsébet”).
The circuits of the game among the symbolic
functionality, the utilization and disaffection of the
myths, the simulation and ironical commentary, had
influenced the art of the generations for a short
period of time, the generations who were coping
with totalitarean issues and provided scandal topics
to the art of a group of young artists among which
Gorzo, who could be one of the most obedient
provokative figure,he had also offered a retrospective
hommage exhibition of the executed president at
MNAC right in the space of the palace which was
the final expression of his grandomania, and gave
place to the hottest themes of the contemporary
political universe, to a new intimist or experimental
disimplication, in the fascinating digital universe.
A virtual and interactive universe, which
manipulates fictionality, the de-realization, the
alienation, the game, the lack of responsibility and
the borderless communication, approaches again

lucrări de Marilena Preda Sânc

de o istorie recentă dar nu actuală, şi-a pierdut
urgenţa şi gravitatea. Zvastica levogiră, semn preluat
de semiologia fascismului de la jumătatea secolului
trecut cu o semnificaţie localizantă situaţional,
istoric şi geografic, şi, mai ales, ideologic, a devenit
pentru tinerii celui de-al doilea deceniu al noului
secol, un semn dintr-un vast joc aleator, dintr‑un
depozit de antichităţi semiologice alături de steaua
cu cinci colţuri, secera şi ciiocanul, sau portretul
emblemă a unui leader legendar ca Che Guevara,
şi ca şi jucăriile copiilăriei lumii globale, ca poneiul
roz, sau personajele de bandă desenată, de animeuri, de film horror, şi de catalog al marilor expoziţii
internaţionale. Zonele culturale cu programe şi
nivele intelectuale diferite îşi preiau şi retransmit
fragmente de coduri, seturi de semne, atitudini şi
creaţii pe care le parodiază reciproc, într-un nesfârşit
joc al referinţelor. Persiflarea mai grosolană sau
elaborat culturală furnizează substanţă unor creaţii
recente, cărora scandalul mediatic le accentuează,
inevitabil, valoarea intrinsecă. Gesturi de angajament
real, asumat protestatare, oferă celalalt aspect al
reacţiei culturii generate de criza care continuă
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and amplifying in a subjective manner, they support
a dangerous program for the collective imaginary
context, focusing on the de-realisation of events
and human dramas, detouring the ethics of the
real history’s socio-drama into fiction – parody’s
favourite area. A recent exhibition of a group of
very young artists at the Romanian Cultural Centre
in New York demonstrated the relaxation of the
pressure connected to the signs, whose symbolism
was detoured by a recent yet not actual history,
lost its urgency and gravity. The haken-kreuz, a sign
borrowed by the fascist semiology at the half of
last century, described situationally, historically and
geographically, and especially ideologically, became
a sign in a vast alleatory game for the young people
in the second decade of the new century, in a
storehouse of semiological antiquities, beside the
five-angled star, the hammer and the stickle, or
the emblem portrait of a legendary leader such
as Che Guevara, like the toys in the childhood of
the global world, such as the pink poney, or the
animated stripes, the horror movies, a catalogue
of the great international exhibitions. The cultural
zones with different intellectual programs and levels
borrow and promote fragments of codes, sets of
signs, attitudes and creations which they parody
reciprocally, in an endless game of references. The
more unrefined persiflation provides the substance
in some recent creations, whose intrinsic value
is inevitably emphasised by the media scandal.
Gestures of real engagement, which is assumed
as protesting, furnish the other aspect of culture’s
reaction, generated by the crisis which continues
the history with an immune tenacity - regarding
the warning of the postmodern philosophers
who state that we experience the post-history –

however such serious gestures – Matei Bajenaru’s
videofilm „Maersk Dubai” or the performances of
Petru Iliesu, the painting cycles of Ioan Augustin
Pop, Marilena Preda Sanc’s videofilm „Re-maping
the World,” include irony, according to the
criterion which defines it as a strategy of reality,
a consequence of the failure of democratic myths
and pacifism, as projects of the modern world
aiming to validate their reality.
From the wide range of the numerous forms
of manifestation provided by the contemporary
universal culture I have selected these recent
segments of the Romanian culture in order
to analyse the relationships of interference,
dissociation, collaboration and mutual generation
between the strategy of the simulacra and the
strategy of irony, both authorised by the decline of
the totalitarean system which had dominated the
European east, as it indicates, in the most eloquent
way, the features of the two types of cultural
experience and their origin in the decline of the
great symbolical and pseudo-symbolical systems.
Somewhere, in their common point
of emergence, the two cultural manoeuvres
encounter in the scenario created by doubt and
suspicion between the absolute meaning and
the gestures/icons/sintagmas which attract one’s
attention in the present time of reality. This is the
interval of time when the principle of mimesis is
created, it primarily approaches the functionality
of the meaning and the processes, and secondly
the materialized forms and the critical perspective
through which irony is certified.Both the settlement
of the simulacra and the deconstruction of irony
derive from the ethics of decline, expressing the
seduction of decadence, which always formulates
more spectacular and complex cultural stages.
As we have already mentioned, the new cultural
forms, created in the initial open intimacy , free,
from the very beginning, from any prejudice and
precaution imposed by the more coercive practice
of concrete reality, free from the responsibilities
of a world based on the irreversibility of the
undergone moments and consumed facts, focus
their beginnings on the practice of reversibility,
simulation and evanescence which, at their turn,
certify an infinite game of ironies.

istoria cu tenacitate imună faţă de avertismentul
filozofilor postmodernismului că trăim postistoria,
dar asemenea gesturi grave – videofilmul lui Matei
Băjenaru „Maersk Dubai”, sau acţiunile lui Petru
Ilieşu ciclurile de pictură ale lui Ioan Augustin
Pop, videofilmul Marilenei Preda Sânc „Remaping
the world” includ ironia în măsura în care ea este
deja o strategie a realităţii, o consecinţă a eşecului
miturilor democraţiei şi pacifismului ca proiecte
ale lumii moderne de a-şi valida realitatea.
Am selectat dintre numeroasele forme
de manifestare oferite de cultura universală
contemporană aceste segmente recente al
culturii româneşti pentru a urmări relaţiile de
interferenţă, disociere, colaborare şi generare
reciprocă dintre strategia simulacrului şi strategia
ironiei, ambele autorizate de declinul sistemului
totalitar ce a dominat Estul european, fiindcă
indică în modul cel mai elocvent gemelitatea celor
două tipuri de experienţă culturală, şi originea
lor în declinul marilor sisteme simbolice şi
pseudosimbolice. Undeva, în punctul comun de
emergenţă, ambele manevre culturale se întâlnesc
în interstiţiul creeat de îndoială, de suspiciune
între sensul absolut şi gesturile/iconii/sintagmele
care îl captează în actualitatea realităţii. În acest
interval se formulează principiul mimesisului, ce
vizează la origine predicaţiile operaţionalităţii
sensului, procesele, şi, doar secund, formele
materializate, şi perspectiva critică prin care se
legitimează ironia. Atât instaurarea simulacrelor
cât şi deconstrucţia ironiei derivă dintr-o etică a
declinului, furnizând seducţia decadenţelor, care
formulează mereu etape culturale dintre cele
mai spectaculoase şi complexe. Cum semnalam
deja, noile forme culturale născute în intimitatea
deschisă şi liberă de la început de prejudecăţile şi
precauţiile impuse de practica mult mai coercitivă
a realităţii concrete, liberă de responsabilităţile
unei lumi bazate pe ireversibilitatea timpilor trăiţi
şi a faptelor consumate îşi întemeiază începutul pe
practica reversibilităţii, simulării, evanescenţiei fără
consecinţe care, la rândul său, legitimează un joc al
ironiei infinit.
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4. De la cinematograf la internet, de-a lungul
unui secol şi mai bine, s-a dezvoltat şi metamorfozat
perpetuu, un nou limbaj, un limbaj de sinteză şi de multe
ori sincretic (în cazul colajelor filmelor experimentale
şi video-art), limbaj structurat prin implicarea unor
tehnologii extrem de sofisticate, cu o dinamică a
schimbării nemaiântâlnite, dacă ne gândim la ritmul de
progres al mijloacelor de expresie de până la apariţia
fotografiei.
Este extrem de anevoios şi chiar imposibil
de analizat fenomenul vizual-cinetic în ansamblul
său, făcând abstracţie de specificul tehnic al fiecăruia
dintre mijloacele media, ce se cunosc astăzi. Există
particularităţi ce nu ţin atât de generarea şi prelucrarea
imaginii şi sunetului, specifice, cinematografiei,
televiziunii, video-art-ului, internetului, etc., cât de
modalitatăţile de manifestare audio-vizuală a fiecăreia
în parte şi de impactul lor socio-cultural.
Cel mai bun exemplu ar fi acela că acelaşi film
difuzat la televiziune, are un alt statut tehnic, uneori
şi artistic, decât în cazul în care este proiectat în sala
de cinematograf. Acest lucru se datorează nu numai
faptului că diferă dimensiunile ecranelor, dar mai ales
din cauza atitudinii pe care o avem ca spectatori în cele
două ipostaze.Atitudinea la rândul ei este determinată
de mai mulţi factori, ce ţin de convenţionalismul social,
în sensul că sala de cinematograf, caracterul public al
vizionării, impun o anumită rigoare(ce conduce spre
un nivel crescut al respectului vis-a-vis de produsul
artistic), totodată şi o stare perceptivă specială
dislocată de mediul hipnotic al semiobsurităţii sălii de
proiecţie.
Total diferită atitudinea spectatorului de
televiziune care prin „democratizarea” condiţiei
de vizionare, are o detaşare superioară şi implicit o
eroadare a respectului, faţă de acelaşi produs artistic.
Apoi ar mai fi şi cel de-al doilea aspect, „laicizarea”
mediului, prin faptul că vizionarea televizorului nu
mai implică necesitatea obligatorie a semiobscurităţii,
modificând astfel substanţial aspectul psihologic al
percepţiei, gradul de „credibilitate” al universului
filmic, cu alte cuvinte, anvergura perceptiv-senzorială.
5. Cam în aceeaşi manieră diferă de exemplu,
prezentarea unui produs video-art, la televizor, în
raport cu prezentarea sa în coordonatele spaţiale ale
unei instalaţii video, cu un impact senzorial substanţial
crescut faţă de vizionarea la televiziune, prin care se
induce percepţiei, o dimensiune cvasi-informativă.
Putem constata aşadar un interesant proces
perceptual de natură psiho-fiziologică, prin care
difuzarea, are un efect de „omogenizare” prin

„medierea” operei vizual-cinetice, conferindu-i
nuanţe estetice şi de limbaj, specifice acelui mijloc de
„intermediere”.
În mod reversibil, fiecare produs artistic vizualcinetic, în esenţă, poartă identitatea domeniului media
pentru care a fost conceput, chiar dacă el poate fi
prezentat pe oricare dintre modalităţile de difuzare
cunoscute.
De exemplu opera lui Peter Greenaway: „Valizele
lui Tulse Luper” (care nu poate fi definit drept „film”,
fiind în fapt un concept multimedia‑art), difuzată
la televiziune, este diluată, deoarece din punct de
vedere perceptual, atât vizual cât şi auditiv, provoacă
o receptare precară, ce conduce la o atenuare a
subtilităţilor de expresie.
Similar oarecum, se petrec lucrurile şi dacă, de
exemplu, un jurnal de televiziune este prezentat într-o
sală de cinematograf, în condiţii de proiecţie specifice.
În primul rând atitudinea spectatorilor este afectată
de mediul de proiecţie astfel încât se pierde ceva din
starea de „în direct”, realul fiind sensibil deturnat spre
imaginar.
Televiziunea pare a fi, la o primă vedere, mai de grabă
un mijloc de transmitere, un „canal” de comunicaţie
decât un mijloc de creaţie. Ceea ce putem denumi ca
fiind modaliate „pură” de expresie televizuală, sunt
transmisiunile şi emisiunile „în direct”. „Estetizarea”
acestora provoacă multiple dezbateri, ce denotă forţa
acestui gen de emisiuni, cu repercusiuni în special în
spectrele politice şi comerciale. Dincolo de aceste
preocupări de natură oarecum „administrativă” există
multe alte aspecte ce ţin de natura social-mimetică, de
acel aspect „hiperrealist” definit de Jean Baudrillard,
ce conduce spre un straniu proces de virtualizare,
chiar a vieţii reale în sine. Din această perspectivă
a reprezentării în imediat a unei realităţi aproape
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continued from the previous perceptive status dislocated by the hypnotic context
of the projection hall’s semi-obscurity.
number
4. From the cinema to the
internet, during a century or
more, people have developed and
metamorphosed a new language,
a synthetic and often syncretic
language (in the case of some
collages of experimental films and
video-art), a language structured
through the implication of some
extremely sophisticated technology, characterized by
the dynamics of some change never met before, whether
we think of the rhythm of progress of the means of
expression until the appearance of photography.
It is extremely hard, even impossible, to analyze
the visual and kinetic phenomenon on the whole,
apart from the technical specific nature of each media
means known nowadays. There are particular aspects,
which are related not so much to the generation and
process of the image and sound, specific to the cinema,
television, video-art, internet etc., but to the modalities
of the audio-visual manifestation of each and their
socio-cultural impact.
The best example is suggested by the fact that
the same film broadcast on television has a more
different technical, and sometimes artistic status,
whether projected at the cinema. It is not only because
of the screens’ dimensions, but especially because of
our attitude as spectators in the two hypostases. At its
turn, the attitude is determined by more factors, which
are related to the social convention meaning that at
the cinema the public character of the view imposes a
certain rigor (which drives us to an increased level of
respect vis-a-vis the artistic product), and also a special

What is also different is the attitude of the TV
spectator who, through the “democratization” of the
“watching condition,” suggests a superior detachment
and, implicitly, an erosion of the respect related to the
same artistic product. Then, there is also the second
aspect, the “secularization” of the medium, given
the fact that, by watching TV, the semi-obscurity is
no longer obligatory; thus the psychological aspect
of perception, the “credibility” of the film’s universe
and the perceptive and sensorial amplitude are
substantially modified.
It is also the case, for instance, of the presentation
of a video-art product on TV compared to its
presentation in the spatial coordinates of a video
installation, provided with a substantially increased
sensorial impact whether related to the act of watching
television, through which it undergoes the process of
perception, a quasi-informative dimension.
Thus we can notice an interesting psychophysiological perceptual process through which
the broadcast has the effect of “homogenization”
given the “mediation” of the visual and kinetic work,
conferring some aesthetic and language nuances,
which are specific to this way of “intermediation.”
In a reversible way, each essentially artistic
visual and kinetic product carries the identity of the
media domain it has been conceived for, although it
can be presented in each already known broadcast
modality.
For example, the work of Peter Greenaway:
“The suitcases of Tulse Luper” (which cannot be
defined as a “film” since it is actually a multi-media art
concept), broadcast on television, is diluted because
perceptually, both on the visual and auditory level, it
provokes a precarious reception, which drives us to
an attenuation of expressive subtleties.
We witness a similar effect when, for instance,
a television journal is presented in a cinema hall, in
specific projection conditions. Firstly, the spectators’
attitude is affected by the medium of projection thus
some features connected to the “live” status are
missed and the reality is sensibly defalcated towards
the imaginary level.
At first sight, television seems to be more a
means of transmission, a “channel” of communication
than some means of creation.The “live” transmissions
and programs can be viewed as “pure” modalities of
the tele-visual expression. Their presentation in an
aesthetic form stirs multiple debates, which denote the
strength of this kind of programs, influencing especially
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palpabile, din orice colţ al globului, coroborată cu
mobilitatea fizică de deplasare spaţială (maşini şi
trenuri ultrarapide, avioane,…), se ajunge tot mai
adesea la un alt paradox: stimularea alienantă a stărilor
de ubicuitate. Oprindu-ne doar în limitele enunţiative
ale unor aspecte ce ţin mai mult de aspectul sociologic
al acestui domeniu, vom analiza câteva exemple de
expresie audio vizuală definitorii oarecum sau dacă
nu, măcar elocvente, pentru a releva particularităţile
expresive, tipice pentru televiziune.
6. De exemplu spectacolul sportiv al unui
meci de fotbal este reprezentat, în direct, tot mai
sofisticat, datorită interesului imens pe care-l suscită,
şi nu în ultimul rând, datorită aspectului financiar
aferent. La o asemenea manifestare se utilizează un
număr impresionant de camere de luat vederi şi de
microfoane, astfel încât imaginea şi sunetele rezultate
prin montaj şi prin alte efecte speciale, inclusiv
reluările de faze, ca un fel de „flash back-uri”, produc
o reprezentare spectaculoasă a meciului, ca şi cum ar
fi o sinteză vizuală a unui super-ochi şi a unei superurechi, capabile să vadă aproape simultan, evenimentul
dintr-o mare varietate de unghiuri şi de la distanţe
foarte diferite, aşa încât să aibă „controlul” perceptiv,
plenar asupra acestui spectacol. Putem considera deci,
că acest mod de a reprezenta realitatea este evident
hiperbolizat şi ca atare eufemizat, amplificându-i
considerabil spectaculozitatea. Cu toate acestea însă
foarte mulţi oameni preferă să vadă acelaşi meci, din
tribune, pentru a avea un contact emoţional, cât mai
verosimil. Deşi din punct de vedere al spectacolului
vizual, cele două ipostaze nu pot fi nicidecum
comparabile.
Douglas Gordon şi Philippe Parreno încearcă în
„Zidane, un portret al secolului21”, să recupereze
imensa energie pe care o degajă un astfel eveniment
sportiv, prin mijloacele video-art-ului, pentru a o
fixa oarecum emblematic, exponenţial, pentru acest
fenomen social, cu real potenţial psihotic de mare
anvergură, care este fotbalul.
Păstrând aceleaşi coordonate tehnice(un
număr impresionant de camere şi microfoane,) şi
preluând imaginile transmisiunii în direct al meciului
dintre echipele spaniole Real Madrid şi Villarreal din
aprilie 2005, ei adaugă încă două camere de înaltă
calitate HD, pe care le utilizează pentru a filma detalii
extrem de mici, ale mişcării, efortului, gestualităţii, pe
care Zinedine Zidane, acest mare sportiv, le face pe
parcursul celor 90 de minute ale meciului.
Prin acest demers autorii determină o radiografiere
a efortului şi a stărilor emoţionale pe care Zidane
le trăieşte de-a lungul meciului, reuşind un portret
extrem de personal, prin care se reevaluează o

întreagă manieră de a percepe, într-un alt mod
decât cel al spectacularului exterior, prezent în
convenţionalismul televizual, ca un fel de automatism
de consum.
7. Dilatarea timpului în imaginile care ni-l
prezintă pe fotbalist în impas, prin mişcare încetinită,
precum mai ales „detaşarea” sonoră, de la zona
zgomotului real al tribunei, spre acel vuiet „surd”, ce
străbate parcă spre timpanele sportivului un filtru de
vată, dislocând o percepţie a disconfortului fiziologic
datorat efortului şi neputinţei din unele momente de
dificultate. Spectatorul este deturnat din atitudinea
sa de evaluare generală a meciului, spre universul
emoţiilor individuale, exprimate de gesturile şi
expresia feţei lui Zidane, print-un irezistibil proces
de identificare şi înţelegere pe care spectatorul o
resimte vis a vis de marele sportiv.
Filmat într-un stil fotografic modern, prin
imagini mai puţin explicite, pline de mister şi cu
încadraturi aparent neglijente, ce invocă un fel de
precipitare specifică manierei în care „paparazzi”
culeg informaţiile, filmul transmite un fel de emoţie
datorată oarecum întâmplării, surprizei, „ca şi cum”
am fi un număr discret de martori. Totodată rămâne
o importantă arie vizuală a gestualităţii nedezvăluită,
provocându-i spectatorului, un exerciţiu de imaginare
complementară, activând şi dinamizând, procesul de
implicare a acestuia, în construcţia filmică.
Detaliile de: profil accentuat, de ceafă chiar,
de gambă, de mână, de cot, …ale fotbalistului, modul
în care aceste detalii, „se mişcă brusc”, „aşteaptă”,
„vibrează convulsiv”, sau „declanşează exploziv
o mişcare”, etc., dau o măsură mult mai exactă,
mai credibilă şi mai „dramaturgică”, a efortului
depus de Zidane, şi prin extrapolare, de către toţi
„combatanţii”, conferind astfel spectacolului audiovizual, un autentic dramatism.
		

(continuare în numărul viitor)

the political and commercial spectrums. Beyond these
rather “administrative” preoccupations there are many
aspects related to the social and mimetic nature, that
“hyper-realist” aspect defined by Jean Baudrillard, which
drives us towards a strange process of virtualization,
even of the real life itself. From this perspective of the
representation in the close vicinity of some almost
palpable reality, from any part of the world, associated
with the physical mobility and spatial movement
(cars and very fast trains, planes…), we often draw a
more different paradoxical conclusion: the alienating
stimulation of the ubiquitous conditions. Stopping only
within the declarative limits of some aspects, which are
related more to the sociologic aspect of this domain,
we shall analyze several rather essential examples of
the audio-visual expression or, if not essential, at least
relevant ones in order to emphasize the expressive
particularities, which are specific to the television area.
For instance, the sport performance of a
football match is represented directly, in a more and
more sophisticated way, due to the huge interest of
the spectators, and, certainly, to the afferent financial
aspect. In the case of such a manifestation one uses
an impressive number of cameras and microphones,
thus the image and sounds resulted by means of some
special effects and montage, including the reviving of
phases, like some “flash backs,” produce a spectacular
representation of the match, as if it were a visual
synthesis of a super-eye and a super-ear, capable to see
the event from a great variety of angles and from very
different distances simultaneously, in order to have the
perceptive and plenary “control” of this performance.
Consequently, we can state that this way to represent
reality is obviously hyperbolized and thus euphemized,
amplifying its spectacular view in a considerable way.
However, in spite of all these, there are very many
people who prefer to see the same match from the
stands in order to share an emotional and plausible
contact although, from the perspective of the visual
performance, the two hypostases cannot be compared
at all.
Douglas Gordon and Philippe Parreno experience
the “portrait of the 21st century” in Zidane, and the
recovery of the immense energy emitted by such a
sport event by means of the video art, in order to settle
this social phenomenon in a rather emblematic and
exponential way, with a real great psychotic potential –
the world of football.
By preserving the same technical coordinates (an
impressive number of cameras and microphones) and
overtaking the images of the live match between the
two Spanish teams, Real Madrid and Villarreal, in April
2005, they add two more high quality HD cameras,

which they use in order to shoot extremely minute
details expressing the movement, effort and gestures
of Zinedine Zidane, this famous sport player, during
the 90 minutes of the football match.
By means of this approach, the authors
determine a radiography of the effort and emotional
conditions undergone by Zidane during the football
match, making up an extremely personal portrait
through which they re-evaluate a whole manner
of perception, in a more different way than that of
the external spectacular, present in the tele-visual
conventionalism, like some consumption automatism
– the extension of time in the images which present
the football player in some dilemmas by means of
some slow motions, then especially the sonorous
“detachment” from the stall zone and its real noise
to that “deaf” rumble, as if it crossed a cotton-wool
filter towards the player’s ear drums, dislocating a
perception of the physiological discomfort because
of the effort and incapacity in some difficult moments.
The spectator gives up the general evaluation of the
match and enters the universe of individual emotions
expressed by Zidane’s gestures and face expression
through an irresistible process of identification and
understanding, which the spectator feels in the
connection with the great sport player.
Shot in a modern photographic style, in less
explicit images, mysterious and with apparently
careless framings, which invoke a kind of precipitation
that is specific to the manner in which the “paparazzi”
collect the information, the film transmits a kind of
emotion resulted because of some happening or
surprise, “as if” we were some discrete witnesses. It
also remains an important unrevealed visual area of
the gestures, challenging the spectator to take part
in an exercise of complementary imagination by
activating and stimulating the process of implication
in the cinematographic construction.
Details such as the football player’s marked
profile – his nape, shank, hand, elbow... – the way in
which these details “move suddenly,” “expect,” “vibrate
in a convulsive way” or “provoke a movement in an
explosive way” etc., suggest a more exact, credible and
“dramaturgic” measure of Zidane’s effort and, through
extrapolation, the measure of all the “combatants,”
providing the audio-visual show with an authentic
dramatic nature.
				
(to be continued)
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Credeţi că arta vizuală poate juca un rol important în
problemele sociale?

Do you believe that the visual art can play an important role in the
social problems?

Teodor Graur – artist

Teodor Graur – artist

În general, arta nu are un rol major în
soluţionarea problemelor sociale. Cu alte cuvinte,
oamenii nu găsesc un sprijin în artă, pentru a-şi
rezolva diverse probleme. Dacă vorbim de artă
(chiar vizuală), la modul general. Probabil că
întrebarea formulată are în vedere ceea ce numim
“artă contemporană”: arta actuală, promovată
de sistemul galeriilor şi marile muzee, care îşi are
originea în mişcările de avangardă ale secolului 20;
aceasta nu mai poate fi considerată artă tradiţională,
cu genurile respective, şi nici nu este determinată de
vreo ideologie anumită, cum e cazul artei totalitare.
Aceste precizări sunt necesare, fiindcă despre “artă”
nu se poate vorbi ca şi cum ar fi un monolit.
Revenind la întrebare – au fost anumite
momente când, în funcţie de contextul social al
epocii, unii artişti şi-au manifestat solidaritatea cu cei
umili, refuzând arta oficială, care ocolea problematica
socială, în primul rând. Astfel a fost, încă de la
sfârşitul secolului 19, realismul practicat de artişti ca
Daumier şi Courbet, care nu au ezitat să arate faţa
necozmetizată a societăţii franceze contemporane,
portretizând figuri de dezmoşteniţi ai soartei, ceea
ce a produs dezabrobare la nivelul instituţiilor
culturale burgheze. “Realismul” rămâne un demers
practicat de artiştii care se situează de partea
maselor, servind comandamente ale momentului, în
dauna abordării pur estetice, şi îl vom mai întâlni de
a lungul secolului 20. Un alt curent care se identifică
cu “o artă de opoziţie”, impotriva mirajului pozitivist,
a fost expresionismul. La începutul secolului trecut,
pozitivismul şi ideea progresului erau prezentate
popoarelor europene aflate în faţa unei catastrofe
fără precedent – primul Război Mondial – drept
perspective de pace şi bunăstare. Artiştii şi oamenii
de cultură, simţind pericolul, au acţionat pentru
trezirea spiritelor. Expresionismul s-a dezvoltat
cu precădere, în Germania, acolo unde regimul
imperial militarist al lui Wilhelm al II-lea, a împins
ţara în război. Emil Nolde, Paul Klee şi Georg Grosz,
sunt printre cei mai activi artişti recunoscuţi pentru
critica societăţii germane a epocii, deşi au făcut-o

cu metode diferite, de la
retragerea în spiritual, şi
până la opoziţia deschisă,
vizând chiar obiective
politice. Nu am putea să
trecem peste avangarda
artistică a secolului
20, fără să amintim de
protestul dadaist, unde
compatrioţii noştri, Tzara şi Iancu, s-au numărat
printre fondatorii mişcării. Dadaiştii au protestat în
modul cel mai radical, împotriva falselor mituri ale
societăţii burgheze, ale pozitivismului, urmărind să
facă “o tabula rasa”, din tot ceea ce era considerat
valoare spirituală şi morală. Dada a fost actul extrem
al antidogmatismului. Revoluţia proletară din Rusia, a
dat ocazia avangărzii artistice de la începutul secolului,
să se desfăşoare în cadrul politicii de stat: Chagall şi
Malevici au primit funcţii şi catedre în universităţi; la
fel Tatlin, Kandinsky, El Lisiţki şi alţii. La un moment
dat, proletcultismul – doctrina politică a U.R.S.S., a
produs noul stil artistic oficial, “Realismul socialist”,
care va consacra o nouă iconografie (figurile de
proletari). Faţă de arta de avangardă, acest stil
inspirat din realismul unor pictori ruşi de secol 19,
combinat cu sugestii ale unor funcţionari de aparat,
este un regres. Am putut urmări, evoluţia acestei
arte oficiale (care s-a confundat cu stilul arătat), pe
parcursul a cinci decenii, cât a durat comunismul în
Europa şi în ţara noastră.
În prezent, în perioada economiei de piaţă şi
a neoliberalismului (în cadrul globalismului general),
aspectul social (adresarea de mesaje către mase)
apare în producţiile cu caracter comercial, consacrate
de reclamă şi publicitate. Partea “artistică” este
întotdeauna subordonată “sloganului” publicitar
– penetrant şi insistent, care trebuie să ajungă la
“Ţintă”, prin nu contează ce mijloace. Nu este nevoie,
cred, de exemplificare. Reclama este cu precădere,
vizuală. Şi dacă ne întoarcem la întrebarea de bază,
s-ar putea ca arta să joace un rol în sfera socială,
cine ştie?

Generally speaking, art does not have a
major role in the approach of social issues. In other
words, people do not find their support in art
when dealing with different problems; whether we
refer to art (even visual), in general. The question
formulated above might emphasize what we call as
“contemporary art:” the actual art, promoted by the
system of galleries and the great museums, derives
from the avant-garde movement of the 20th century;
it can no longer be considered traditional art, with
its genres, and it cannot be determined by a certain
ideology either, like the case of the totalitarian art.
These specifications are necessary since we cannot
refer to art as if it were a monolith.
Let us reconsider the question – there were
certain moments when, according to the social
context of the epoch, some artists manifested their
solidarity with the humble ones refusing the official
art, which was firstly avoiding the social issue. Thus,
at the beginning of the 19th century, the realism
practised by artists such as Daumier and Courbet,
who did not hesitate to display the raw aspect of
the French contemporary society, portrayed the
fate’s underprivileged figures, which produced a
disagreement at the level of the bourgeois cultural
institutions.“Realism” remains an approach practiced
by the artists, who are on the side of the masses,
serving the moment, to the detriment of the purely
aesthetic approach, and we shall meet it during the
course of the 20th century.
Another tendency, which identifies with an
“art of opposition,” against the positivist mirage,
was the expressionism. At the beginning of last
century, positivism and the idea of progress were
presented to the European people coping with an
unparalleled catastrophe – the First World War – as
peace and welfare perspectives. Feeling the danger,
the artists and people of culture acted to wake up
the spirits.The expressionism developed especially in
Germany, where the imperial and militaristic regime
of Wilhelm II provoked the war in the country. Emil
Nolde, Paul Klee and Georg Grosz, are among the

most active artists acknowledged for the current
criticism of the German society, although they did it
by means of different methods, from the withdrawal
into spiritual contexts, and to the open opposition,
focusing on political objectives too.
We could not neglect the artistic avantgarde of the 20th century without mentioning the
Dadaist protest; our fellow countrymen, Tzara and
Iancu, were two of the movement’s founders. The
Dadaists protested in the most radical way against
the false myths of the bourgeoisie society and
positivism, aiming to erase all that was considered
spiritual and moral value. Dada was the extreme act
of the anti-dogmatism. The proletarian Revolution
in Russia let the artistic avant-garde at the beginning
of the century develop within the context of
the state policy: Chagall and Malevici got some
functions and jobs at the universities; and so did
Tatlin, Kandinsky, El Lisiţki and others. At a certain
moment, the proletcult – the political doctrine of
Russia produced the new official artistic style, the
“Socialist realism,” which is going to approach a new
iconography (the proletarian figures). Related to the
avant-garde art, this style, inspired from the realism
of some 19th century Russian painters, combined
with the suggestions of some administrative office
workers, is a regress. I could follow the evolution of
this official art (which was mistaken for the already
mentioned style) in the course of five decades, the
period of communism in our country.
Today, in the period of market economy
and neo-liberalism (in the context of the general
globalism), the social aspect (the communication of
messages to the masses) appears in the commercial
productions, approached by ads and publicity.
The “artistic” part is always subordinated to the
advertising “slogan” – which is penetrating and
insistent, which must reach the target by any means.
I believe we do not need examples here. Publicity
is mostly visual. And if we reconsider the main
question, art might have a role in the social sphere,
who knows?
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Victor NEUMANN
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Coordinator of International Postgraduate School of Conceptual
History - West University, Timişoara

Cînd atenţia ne este îndreptată spre social sau
spre problemele sociale sîntem înclinaţi să apelăm
la cultură. Valorile acesteia ne aşează în condiţia de
căutători şi de interpreţi. Cînd spun cultură mă refer
deopotrivă la o identitate socială şi profesională, dar
şi la reperele ce mă ajută să mă situez în univers.
Pendularea continuă între cultură şi societate arată
că sîntem în căutarea unui echilibru între realitatea
vieţii şi imaginarul creator, între formele de viaţă şi
expresia lor spirituală, teologică, filozofică, artistică.

When our attention is focused on the social or
social problems, we tend to approach the culture.
Its values make us adopt the condition of searchers
and interpreters. When I say culture I refer to an
identity which is both social and professional, yet
I also consider the references which support me
in my placement in the universe. The continuous
oscillation between culture and society proves that
we search for a balance between the reality of life and
the creative imaginary context, between the forms
of life and their spiritual, theological, philosophical
and artistic expression.

şi recunoaşterea omului.
Tocmai de aceea, cred
că artele – aidoma
literaturii şi filozofiei –
contribuie nu doar la
formarea gustului, dar şi
la formarea intelectului.
Atunci cînd este unul
autentic, actul creaţiei
trimite deopotrivă la
înnoire şi echilibru social, la spirit divin şi la o bună
Orice înclinaţie spre supraevaluarea artei atrage guvernare şi autoguvernare.
superficialitate, judecăţi greşite ori periculoase
dichotomii. Când evidenţiem arta vizuală prin prisma
imagini din „Revoluţia”, performance realizat de Petru Ilieşu în anul 2000
geografiei, a dogmei sau a ideologiilor, comparînd, images from „Revolution”, performance fulfilled by Petru Ilieşu in 2000
de exemplu, localul cu universalul, Orientul cu
Occidentul, românitatea cu străinătatea, creştinismul
cu păgînismul, riscul este să nu cuprindem întregul.
Or, arta este tentaţia de a intra în armonie cu
natura, cu Divinul, cu universul. Invocata înclinaţie e important să ne eliberăm de ea –, acolo unde ea
este vizibilă, generează o criză spirituală, împrejurare
în care gîndul despre viaţă şi realitate este absent. Mă
refer la limbajul ironic ori distant al artistului atunci
când vine vorba de mediile sociale în mijlocul cărora
evoluează, dar şi la prezenţa palidă a mediatorului, a
criticului de artă capabil să facă legătura dinspre şi
înspre creator.
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Nu ştiu dacă în viaţa artelor româneşti este momentul
pentru un discurs ce proclamă arta pentru artă şi
dacă mulţumită acestuia artistul va putea supravieţui
în deceniile următoare. În schimb, ştiu că există
şanse ca un atare discurs să împingă artele spre
o formă nesăbuită în care domină inexactitatea şi
credulitatea. Îmi place să cred că aspiraţia României
contemporane spre o stare de civilizaţie compatibilă
cu a Europei contemporane presupune ca artele
vizuale să joace un rol fundamental în cunoaşterea

dangerous dichotomies. When we point out the
visual art through the perspective of geography,
dogmas or ideologies, by comparing, for instance, the
local to the universal, the Orient to the Occident,
the Romanian structure to the foreign countries,
Christianity to heathenism, we might risk to leave
something of the complete whole aside. Yet art is
the temptation to be in balance with nature, with
divinity or the universe. The already mentioned
invokation – it is important for us to be released
from it –, where it is visible, generates a spiritual
crisis, a circumstance where the thoughts related
to life and reality are absent. I refer to the ironic or
Any inclination towards the overestimation of art distant language of the artist, when one discusses
attracts some superficiality, wrong judgements, or the social mediums where he develops, but also to
the frail presence of the mediator and art critic who
are capable of establishing the relationship from and
towards the creator.
I do not know if, in the Romanian arts’ context, it is
the moment for a discourse which proclaims the art
for art’s sake, if due to this, the artist would survive
in the next decades. On the other hand, I am aware
of the fact that there are chances for a certain
discourse to push the arts towards a reckless form
where inaccuracy and credulity dominate. I like to
believe that the contemporary Romania’s aspiration
for a status of civilization, which is compatible with
that of the contemporary Europe, assumes that the
visual arts play a fundamental role in man’s knowledge
and acknowledgement.This is the reason why arts –
like literature and philosophy – contribute not only
to the formation of preferences, but also to the
formation of the intellect. When it is an authentic
one, the act of creation refers both to the social
renewal and balance, to the divine spirit and a good
leadership and self-leadership.
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Centenar
Casa de Creaţie a UAP din Timişoara

40

Joi, 25 februarie 2010, Galeria de artă „Helios” din
Timişoara găzduieşte vernisajul expoziţiei de grup „Centenarul
Casei de Creaţie”. Evenimentul festiv marchează şi omagiază
împlinirea a 100 de ani de la inaugurarea imobilului situat pe
Str. G. Enescu, care începând din 1955 adăposteşte sediul Filialei
din Timişoara a UAP şi 10 ateliere de creaţie. Clădirea ridicată
după proiectele arhitectului László Székely iniţial a fost o anexă
a noului sediu al Clubului de canotaj “Regatta” componându-se
din vestiare, garderobe, magazii, bufet, loc de odihnă şi încălzire
pentru sportivii şi amatorii care practicau canotajul, tenisul şi
patinajul. Pe terenul din spatele edificiului în lunile de vară se
amenajau terenuri de tenis, iar iarna funţiona un patinuar foarte
frecventat.
        Clădirea în 1923 a fost preluată de Autoclubul Regal
Român - Despărtământul Banat-Crişana.
        La începutul anilor 1930 a fost sediul Institutului Social
Român Banat-Crişana.
        Din 1933 a găzduit Academia de Arte Frumoase, prestigioasa
instituţie de învăţământ superior mutată de la Cluj la Timişoara,
şi care i-a avut ca profesori pe pictorii Alexandru Pop, Aurel
Ciupe, Catul Bogdan şi pe sculptorul Romul Ladea.
       În timpul celui de-al II-lea Război Mondial şi până la
reforma învăţământului din 1948 în clădire a funcţionat Şcoala
de construcţii.
      După ce timp de câţiva ani a fost abandonată în iulie 1955
a fost repartizată Filialei din Timişoara a UAP. S-au amenajat în
clădire mai multe ateliere de creaţie, magazii, o sală de şedintă
şi birouri. Printre primii artişti care au primit studiouri în Casa
de Creaţie s-au numărat Franz Ferch, Octavian Ilica, Mihail
Vîlsan, Ina Elena Popescu, Aurel Breilean. Lor li s-au alăturat,
respectiv în locul lor s-au mutat cu timpul, artiştii plastici
Victor Gaga, Marion Jilcu, Simion Lucaciu, Eugenia Dumitraşcu
Luca, Hildegard Fackner Kremper, Xenia Eraclide Vreme, Peter
Jecza etc.
      În prezent în atelierele din Casa de Creaţie sunt artiştii
plastici: Virginia Baz Baroiu, Lidia Ciolac, Constantin Flondor,
Remus Irimescu, Octavian Maxim, Romul Nuţiu, Béla Szakáts,
Dumitru Şerban,Viorel Toma şi Leon Vreme. Fiecare din cei 10
pictori, sculptori şi graficieni vor fi prezenţi în expoziţia dedicată
centenarului clădirii cu câte 2-3 lucrări reprezentative.
     Expoziţia va rămâne deschisă până în data de 10 martie a.c.
      Despre Casa de creaţie şi artiştii expozanţi va vorbi criticul de
artă Ioan Szekernyes, preşedintele Filialei din Timişoara a UAP.

On Thursday, February 25, 2010, the „Helios”
Art Gallery, Timişoara, plays the host to the group
exhibition’s varnishing day, the „Centenary of the
House of Creation.” The festive event marks and
celebrates its 100 years since the inauguration of the
building situated on the „G. Enescu” Street which,
starting with 1955, has lodged the registered office
of the Fine Artists’ Union, Timişoara, and 10 studios
for the artists.The building, constructed according to
the projects of a famous architect, László Székely, was
initially an annex of the new residence of a Canoeing
Club, “Regatta,” and it was composed of locker
rooms, cloakrooms, storehouses, a refreshment bar,
a place to rest and warming up for the sport players
and the amateurs who were practicing the canoeing,
tennis and skating. In summer, on the ground beyond
the ediffice, they equipped some tennis courts, and
in winter they changed it into a very popular skating
rink.
        In 1923 the building was taken over by the
Romanian Royal Autoclub – the Banat-Crişana
Subsidiary.
        At the beginning of the 1930s it was the
main office of the Romanian Social Institute BanatCrişana.
        Since 1933 it has hosted the Fine Arts Academy,
the prestigious institute for upper education,
moved from Cluj to Timişoara; famous painters
worked here as professors - Alexandru Pop, Aurel

Ciupe, Catul Bogdan and sculptor Romul Ladea.
       During the Second World War until the reform
of education in 1948 they organized the Engineering
School there.
      After for several years it had been abandoned,
in July 1955 they organized the Union of Fine
Artists, Timişoara here. They equipped the halls
for art studios, storehouses, a meeting room and
some offices. Among the first artists, who got their
studios in the House of Creation, we mention Franz
Ferch, Octavian Ilica, Mihail Vîlsan, Ina Elena Popescu,
Aurel Breilean. Subsequently, other artists joined or
replaced them - Victor Gaga, Marion Jilcu, Simion
Lucaciu, Eugenia Dumitraşcu Luca, Hildegard Fackner
Kremper, Xenia Eraclide Vreme, Peter Jecza etc.
      Today, these studios are shared by the following fine
artists: Virginia Baz Baroiu, Lidia Ciolac, Constantin
Flondor, Remus Irimescu, Octavian Maxim, Romul
Nuţiu, Béla Szakáts, Dumitru Şerban, Viorel Toma
and Leon Vreme. Each of the 10 painters, sculptors
and graphic artists are going to participate in the
exhibition dedicated to the building’s centenary
with two or three significant works of art.
      The exhibition stays open until March 10,
2010.
      Ioan Szekernyes, the president of the Fine
Artists’ Union, Timisoara, will speak about the
House of Creation and the exhibitors.
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Onisim Colta
întoarcerea la rădăcina lucrurilor
Muzeul de Artă din Timişoara
Pe data de 5 martie 2010, la Muzeul de Artă din Timişoara a
avut loc vernisjul expoziţiei artistului plastic Onisim Colta şi
lansarea volumului Onisim Colta – Exerciţii de reflecţie. Aspecte
ale unui demers plastic.
Cuvîntul de deschidere a fost rostit de directorul muzeului,
prof. dr. Marcel Tolcea, dr. Sorina Jecza, editor, şi preşedintele
UAP, prof. dr. Dumitru Şerban.
Originar din Maramureş, Onisim Colta trăieşte şi creează în
Arad. Este conferenţiar şi doctor în arte vizuale.Are o activitate
expoziţională extrem de bogată, confirmată prin numeroase
premii. Prezenta expoziţie cuprinde lucrări de desen, pictură,
acuarelă şi obiect.
„Ceea ce vedeţi pe pereţi şi ceea ce veţi citi in această carte
sunt două forme de gâlceava a mea cu lumea. Într-o lume
teribil de agitată, obsedată de noutate, eu încerc să propun o
întoarcere la rîdîcina lucrurilor, la începuturi. Minimaliştii au
încercat asta dar au încercat propunând forma uscată, aridă. Eu
propun forma arhetipală în ceea ce fac, dar forma mea devine
transparentă spre alte sensuri” Onisim Colta

Onisim Colta
going back to the roots
Fine Art Museum Timişoara
Pe data de 5 martie 2010, la Muzeul de Artă din Timişoara a avut loc vernisjul
expoziţiei artistului plastic Onisim Colta şi lansarea volumului Onisim Colta –
Exerciţii de reflecţie. Aspecte ale unui demers plastic.
Cuvîntul de deschidere a fost rostit de directorul muzeului, prof. dr. Marcel Tolcea,
dr. Sorina Jecza, editor, şi preşedintele UAP, prof. dr. Dumitru Şerban.
Originar din Maramureş, Onisim Colta trăieşte şi creează în Arad. Este
conferenţiar şi doctor în arte vizuale. Are o activitate expoziţională extrem de
bogată, confirmată prin numeroase premii. Prezenta expoziţie cuprinde lucrări
de desen, pictură, acuarelă şi obiect.
„Ceea ce vedeţi pe pereţi şi ceea ce veţi citi in această carte sunt două forme
de gâlceava a mea cu lumea. Într-o lume teribil de agitată, obsedată de noutate, eu încerc să propun o
întoarcere la rîdîcina lucrurilor, la începuturi. Minimaliştii au încercat asta dar au încercat propunând forma
uscată, aridă. Eu propun forma arhetipală în ceea ce fac, dar forma mea devine transparentă spre alte
sensuri” Onisim Colta
„...lucrările sunt ca un flash de aparat foto care aşază laolaltă forma şi conţinutul. De fapt nu forma şi
conţinutul ci o realitate pe care Onisim Colta o explorează asemenea unor conchistadori. Cred că este
o mirare expoziţia aceasta, şi poate sentimentul cel mai profund care pe mine mă copleşeşte, dincolo de
eleganţă, dincolo de ceea ce se cheamă greutatea specifică ardelenească, dincolo de ordine, dincolo de
acribia desenului, dincolo de amabilitatea de a privi înspre divinitate şi a te simţi privit, este ... mirarea”.
Marcel Tolcea

„...lucrările sunt ca un flash de aparat foto care aşază laolaltă
forma şi conţinutul. De fapt nu forma şi conţinutul ci o
realitate pe care Onisim Colta o explorează asemenea unor
conchistadori. Cred că este o mirare expoziţia aceasta, şi poate
sentimentul cel mai profund care pe mine mă copleşeşte,
dincolo de eleganţă, dincolo de ceea ce se cheamă greutatea
specifică ardelenească, dincolo de ordine, dincolo de acribia
desenului, dincolo de amabilitatea de a privi înspre divinitate şi
a te simţi privit, este ... mirarea”. Marcel Tolcea
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Enoteca Eugeniu de Savoia
vinul curge din sculptură
În data de 26 februarie, Enoteca Savoia
a fost gazda unui eveniment artistic deosebit,
pe măsura vinurilor de aici.
Sculptorul timişorean Ştefan Călărăşanu
a „lansat” o sticlă din salcâm sălbatic, combinat
pe alocuri cu stejar şi nuc. Cauza acestui gest
ne-o dezvăluie chiar artistul: „Dacă ai o plăcere
groaznic de frumoasă, de ce să nu o împărtăşeşti
şi cu alţii”. De data aceasta „plăcerea” lui Ştefan
Călărăşanu a avut 2 metrii înălţime. Dincolo
de prima impresie vizuală putem descoperi un
ingenios sistem de păstrare a sticlelor de vin
aflat în interiorul sculpturii.
„Enologul” serii a fost Marcel Tolcea,
care a prezentat evenimentul în ton cu vinul
roşu sec oferit din partea casei.
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The Eugeniu de Savoia oenotec
the wine flows out of the sculpture
On February 26, the oenotec was the host of a special artistic event, according to the wines
we can find there.
A sculptor from Timisoara, Stefan Călărăsanu, has „launched” a bottle made of wild acacia,
combined here and there with some oak and nut wood. The cause of this gesture is revealed
to us by the artist himself: „If you feel a terribly
beautiful pleasure, why wouldn’t you share it
with the others?” This time Stefan Calarasanu’s
„pleasure” has been two meters high. Beyond
the first visual impression, we can discover an
ingenious system to preserve the wine bottles
in the inner side of the sculpture.

The „oenolog” of this evening was Marcel
Tolcea, who presented the event by tunning up with
the dry red wine offered by the host.
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Diana MARINCU

Bienalizarea artei contemporane şi
slăbirea discursului critic
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Dacă în numărul trecut am încercat să dau un relief
vizual Bienalei de la Veneţia de anul acesta, acum aş
vrea să continui cu o reflecţie critică pornind de la
acest eveniment şi lărgind tematica spre ceea ce se
numeşte «bienalizarea artei contemporane».
Astăzi devine imperativă o discuţie critică despre
expansiunea bienalelor de artă datorită funcţiei
lor în conturarea condiţiei artei contemporane
şi în determinarea unor linii de discurs curatorial
sau social-politic. Despre fenomenul bienalizării
se vorbeşte începând cu mijlocul anilor ‘90, când
are loc un «boom» al bienalelor de artă din lume.
Astăzi există în jur de două sute şi acoperă întreaga
planetă.
Bienalele de artă contemporană au inevitabil
ambiţii culturale şi geo-politice, încercând să fie
cât mai importante şi vizibile la nivel internaţional.
Politica bienalizării contribuie la constituirea
unor identităţi locale, naţionale, continentale. Prin
aceasta, formatul ei se mulează perfect pe formatul
expoziţiilor universale, cele care au sprijinit “the
nation building” în statele coloniale şi industriale
ale secolului XIX. Ele puneau în slujba mândriei
naţionale cele două principii: cuceririle tehnicii şi
invaziile coloniale. Critica pe care Oliver Marchart
o aduce în cartea sa, “Hegemonia în câmpul artei”
referitor la bienale, este că nu toate s-au lepădat
de moştenirea exotismului şi a naţionalismului.
Întrebarea pe care o pune autorul cărţii este:
“există oare vreo şansă ca nişte expoziţii mari,
focalizate tematic, să aibă efect asupra societăţii şi
să introducă în dezbaterea publică teme politice
care altminteri nu s-ar bucura de o vizibilitate prea
mare?”
Este deja cunoscută tendinţa generală a bienalelor
de a se feri de temele mari, incomode ale societăţii
actuale şi de a căuta refugiul într-un discurs regresiv,
decorativ şi estetizant. La Veneţia în acest an, Daniel
Birnbaum subliniază procesul creativ din spatele
lucrărilor, prin ideea de “making worlds”. “O operă
de artă este mai mult decât un obiect, o marfă, un
bun. Reprezintă o viziune asupra lumii şi, dacă e luat
în serios, poate fi privit ca o cale de a face o lume”.
Iar artiştii construiesc împreună ceva comun, ceva ce
poate fi împărtăşit. “Poate noile lumi se ivesc acolo
unde diferite lumi se întâlnesc”. Totul sună foarte
bine, dar ce se întâmplă cu dorinţa lui Birnbaum de
a vedea o comunitate artistică mare şi armonioasă
care crează împreună lumi, atunci când participanţii
secţiunii Giardini sunt condiţionaţi de apartenenţa
la un stat ? Un stat care are un pavilion naţional

şi care odată la doi ani îşi marchează puterea şi
identitatea.
La aceste probleme s-au ivit şi câteva atitudini,
răspunsuri, reflecţii din partea participanţilor
la bienală. Un gest controversat şi voit strident
este făcut de Pavilionul Germaniei. Artistul
“reprezentativ” pentru ei este un artist englez, Liam
Gillick, cu o lucarare ironică şi criptată, îndeajuns
cât să strârnească discuţii şi controverse: după ce
că e englez, mai comentează şi asupra unor modele
comportamentale umane şi ironizează aspiraţiile
noastre moderniste. Se poate citi aici o formă
destul de voalată de protest sau doar de semnalare
a unei situaţii care pur şi simplu nu îşi mai găseşte
relevanţa astăzi: desemnarea unui artist care să
reprezinte o naţiune.
Un alt gest de data acesta mult mai apăsat şi mai
puternic este alegerea Pavilionului Mexic. Artista
Teresa Morgolles a pornit de la trauma propriei
comunităţi, folosind bienala ca pretext pentru a
trage un semnal de alarmă. Anul precedent, 2008
fusese anul în care au fost cele mai multe gloanţe
trase în Mexic şi anul în care peste cinci mii de
oameni au fost omorâţi. Expoziţia s-a numit
“What else could we talk about ?” şi cred că este
o trimitere clară la incosistenţa bienalei care şi-a
propus discuţia despre “a face lumi”. Deci, despre ce
altceva am putea vorbi ? Poate despre problemele
cu adevărat importante. Astfel, ea foloseşte prilejul
participării la bienală pentru a muta accentul de
pe individualitatea creatoare spre un eveniment
social dramatic. În acest sens, artista a coborât
în stradă, şi-a părăsit atelierul pentru a “absorbi”

Diana MARINCU

The biennialization of the contemporary art
and the diminution of the critical discourse
Whether in the former issue I had tried to
outline this year’s Biennial from Venice in a visual way,
now I would like to continue with a critical reflection
starting from this event and extending the topic
towards the idea regarding the « biennialization of the
contemporary art. »
Nowadays a critical discussion about the
expansion of the art biennials, due to their function in the
definition of the contemporary art’s condition and the
settlement of some lines of curatorial or socio-political
discourse, becomes imperative. We have been speaking
about the phenomenon of biennialization since the 90s,
when we witnessed a « boom » of the art biennials in
the world. Today there are about two hundred biennials
and they cover the whole planet.
Inevitably, the contemporary art biennials
have cultural and geo-political ambitions, trying to be
as important and visible as possible at the international
level. The biennialization’s policy contributes to the
formation of some local, national and continental
identities. By means of this policy, its format casts
perfectly onto the format of the universal exhibitions,
the ones which supported the « nation’s building » in
the colonial and industrial states of the XIXth century.
They emphasized the two principles in the national
pride’s service: the technical discoveries and the colonial
invasions. The critique highlighted by Oliver Marchart
in his book, “Hegemony in the field of art” related
to biennials, states that not all of them got rid of the
heritage of exotism and nationalism. The book’s author
asks the following question: “is there any chance for
some thematically focused great exhibitions to influence
the society and introduce the political themes, which,
otherwise, would not enjoy such a great visibility, into

some public debates ?”
We have already been familiar with the
biennials’ general tendency to avoid the great and
uncomfortable topics of the actual society, and search
for their refuge within a regressive, decorative and
aestheticizing discourse. This year, at Venice, Daniel
Birnbaum emphasizes the creative process beyond the
works of art by means of the «making worlds.» «A
work of art is more than an object, a merchandise or
some goods. It represents a vision regarding the world
and, whether it is taken into account, it can be viewed
as a way to make a world.» Moreover, the artists build
something common together, something which can
be shared. «Perhaps the new worlds emerge where
different worlds encounter.» Everything sounds very
well, but what happens to Birnbaum’s desire to see a
large and harmonious artistic community, which creates
worlds, when the participants of the Giardini section
are conditioned by their affiliation to a state ? A state
which is provided with a national pavilion and marks its
power and identity in every second year.
These problems are also completed with
the several attitudes, replies and reflections of the
participants in the biennial. A controversial and willingly
striking gesture is suggested by the German Pavilion.
Their « representative » artist is an English artist, Liam
Gillick, with an ironic and obscure work of art, stirring
a great deal of discussions and controverse: it is not
enough that he is English, he also comments on some
human models of behaviour and ironizes our modernist
aspirations. Here we can read a rather muffled form of
protest or only the notification of a situation, which is
no longer relevant today: the designation of an artist to
represent a nation.
Another gesture, which is more powerful
and profound, is the selection of the Mexican Pavilion.
The artist, Teresa Morgolles, started from the trauma of
her own community and used the biennial as a pretext
to trigger the alarm. 2008 was the year when they shot
the most bullets in Mexico and the year when they
killed more than five thousands people. The exhibition
was named «What else could we talk about ?» and I
believe it is a clear reference to the inconsistence of the
biennial, which suggested the discussion regarding the
worlds’ creation. Thus, what else could we talk about ?
Perhaps about the really important problems.Therefore
she uses her participation in the biennial in order to
move the accent from the creative individuality on a
dramatic social event. From this viewpoint, the artist
goes out in the street, she leaves her studio in order to
« absorb » death in the street. Every time someone is
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moartea de pe stradă. De fiecare dată când se
întâmpla câte un asasinat, ea transpunea pe nişte
cearceafuri ude reziduurile umane, sângele de pe
străzi. Aceste cearceafuri au fost expuse într-un
palat veneţian luxos în care atărnau ca draperii la
geamuri sau ca elemente ornamentale. Deasupra
intrări palatului un astfel de cearceaf era arborat
ca un steag, suficient de discret încât să nu şocheze
dar şi cu un potenţial emoţional enorm. Odată
observat, nu mai putea fi ignorat.
Există astfel o criză apăsătoare care mocneşte
în interiorul structurilor bienalelor şi rezolvarea
ei nu va putea veni decât printr-o autochestionare
lucidă şi atentă. Un exemplu este Bienala de la Sao
Paulo din 2008, a douăzeci şi opta ediţie, numită
“In Living Contact”, care decide să reducă numărul
artiştilor participanţi şi să mărească numărul
evenimentelor discursive, de tipul conferinţelor
sau dezbaterilor. Ideea este de a oferi o platformă
de observaţii şi reflecţii asupra sistemului
bienalelor în circuitul artistic internaţional,
plecând de la exemplul propriu. S-a dorit o
redirecţionare spre un proces de investigare şi
reflecţie. Cu alte cuvinte, în urma observaţiilor
privind inflaţia de bienale din toate colţurile lumii,
Bienala de la Sao Paulo a devenit autoreflexivă şi a
atins punctele cele mai importante de dezbatere,
transformându-se într-un fel într-o “anti-bienală”.
Curatoriată de Ivo Mesquita şi Ana Paula Cohen,
ea a devenit un prilej de dezbatere asupra crizei
generale a bienalelor.
Singura şansă a bienalelor de a rămâne
relevante şi de a avea un cuvânt de spus în lumea
artei de astăzi este această autoreflexivitate şi
autochestionare. Este imperativ necesar ca ele să
se interogheze asupra propriului rol şi propriei
identităţi pentru a
se putea reformula
şi replia conform
noilor exigenţe ale
publicului, ale artiştilor
şi ale aparatului critic,
nu doar a cerinţelor
economice şi politice.
Bienala de la Sao Paulo
a confirmat deja un
succes pe această linie.
Deci, se poate.
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killed, she transposes the human residues and the blood
from the streets on some wet bed-sheets.
These bed-sheets were exposed in a luxurious
Venetian palace where they were hanging in front of the
windows like curtains or ornamental elements. Above the
palace’s entrance such a sheet was hoisted like a flag, in
a sufficiently discrete way not to shock, but also with an
enormous emotional potential. Once noticed, it couldn’t
be ignored any longer.
There is a tormenting crisis, which smoulders
within the biennials’ structures, and its solution emerges
only through a lucid and careful self-survey. An example
is suggested by the Biennial from Sao Paolo in 2008, the
twenty-eigth edition, named «In Living Contact,» which
decides to reduce the number of the participant artists
and increase the number of the discoursive events, for
instance conferences or debates. The idea is to offer a
platform of observations and reflections on the system of
biennials in the international artistic circuit, starting from
a personal example.They wanted a new direction towards
a process of investigation and reflection. To cut it short,
as a result of the observations regarding the inflation of
biennials all over the world, the Biennial in Sao Paolo had
become self-reflexive and reached the most important
points of debate, transforming in a kind of «anti-biennial.»
Coordinated by Ivo Mesquita and Ana Paula Cohen, it has
become a debate opportunity concerning the biennials’
general crisis.
The only chance of the biennials to stay relevant and
have a word to say in the actual art is this self-reflexivity
and self-survey. It is imperatively necessary for them to
interrogate their own role and identity in order to reformulate and re-adapt according to the new exigency of
the public, artists and critics, not only to economic and
political demands.The Biennial from Sao Paulo has already
confirmed the success on this level. Thus, we can do it.
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