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A new paradox: the more the body becomes
visible, exposed, analyzed as representation,
the more the real body suffers increasing
pressure; under the new aesthetic dictatorship,
„inequality also becomes embodied at the heart
of bodies and anatomies”2.

Petruța Teampău
Corpul – metaforă perenă.
Repere pentru o istorie
culturală
Corpul uman, dintotdeauna mediu de comunicare și
emitent de mesaje culturale și sociale, se bucură astăzi
de o atenție aproape obsesivă, judecând după investiția
discursivă, materială și afectivă fără precedent al cărei
obiect este și după practicile tot mai diversificate menite
să amplifice funcțiile corpului, să-i sporească capabilitățile
și anduranța, să-l determine să se conformeze cât mai
bine modelor, modelelor, imaginilor, să fie cât mai fiabil
și flexibil, să răspundă optim cerințelor „utilizatorului”
și, nu în ultimul rând, să rămână „la îndemână”, pasibil
de monitorizare și (auto)control. Multitudinea de opțiuni,
aglomerarea mesajelor identitare, suprapunerea simbolurilor
complică viața corpului, precum și a individului. Una din
mutațiile simbolice ale modernității: individul nu mai este,
ci are un corp. Consecința acestei mutații este un surplus
de responsabilitate: individul devine răspunzător nu doar
pentru „buna educație” a corpului său și discreția prezenței
sale fizice, ci și pentru întreținerea acestui „bun de consum”
și pentru ansamblul de mesaje pe care corpul le transmite
și le intermediază, cu consecințe directe asupra identității
personale.
Corpul rămâne, însă, baza reală, materială și biologică
a existenței noastre și a participării noastre în societate,
condiție necesară și instrument al relației cu lumea și cu
ceilalți: „prin intermediul corpului său și al sexualității sale,
elemente naturale orientate de fiecare civilizație, Insul se
percepe, apoi își alcătuiește relația cu ceilalți. Suport al
plăcerilor, închisoare a persoanei, ambalajul carnal este
și o entitate culturală, un element al colectivității care-l
înconjoară, o parte a întregului politic, o parcelă dintr-un
vast teritoriu de simboluri”1. Interfață a comunicării și a
interacțiunii cu lumea și cu ceilalți, corpul biologic trebuie
deghizat tot mai mult într-unul acceptabil social, ajungând
la paradoxul de a comunica mai mult prin intermediul
mesajelor culturale supra-puse corpului (vestimentație,
bijuterii, machiaje etc.), decât prin abilitățile noastre
„naturale”, senzoriale sau psihice (empatie, telepatie etc.).
Ceea ce contează este forma, ceea ce prezentăm celorlalți,
fenomen generat și stimulat de funcționarea societății de
consum. Un nou paradox: cu cât corpul devine, la nivel de
reprezentare, mai vizibil, mai expus, mai analizat, cu atât
corpul „real” suferă mai multe presiuni; sub noua dictatură
estetică, „inegalitatea se incarnează inclusiv în inima

1
Robert Muchembled, Orgasmul și Occidentul. O istorie a plăcerii din secolul al XVI-lea până în zilele noastre, Chișinău: Cartier, 2006, p. 27.
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The Body –
Perennial Metaphor.
Landmarks of a
cultural history

The human body – always a channel of
communication and issuer of social and
cultural messages – enjoys today an almost
obsessive attention. The cues for this state
of affairs are the unprecedented discursive,
material and emotional investment to which
the body is subjected and the increasingly
diverse practices intended to amplify the
functions of the body, to maximize its abilities
and endurance, to better make it abide
fashions, models and images, to render it as
reliable and flexible as possible, to sensitize
it in the best way possibly to the user’s
requirements and last but not least to keep
it „within reach”, available for monitoring and
(self)control. The multitude of possibilities,
the agglomeration of identity messages, the
overlapping of symbols complicate the life of
the body as well as the life of the individual.
One of the symbolic mutations of modernity:
the individual is no longer a body but he/
she has one. The consequence of such a
mutation is a surplus of responsibility: the
individual becomes liable not only for the
„proper education” of his/her body and for the
discretion of his physical presence, but also for
maintaining this „object of consumption” and
for the totality of the messages transmitted
and mediated by the body with direct
consequences on personal identity.
However, the body remains the real, material
and biological basis of our existence and of our
participation in society, a necessary condition
and instrument of our relationship with the
world and with others: „through his body
and sexuality – which are natural elements
organized by each and every civilization – the
individual perceives himself and thereafter
forms relationships with others. Being a
locus of pleasure and a prison of the self, the
corporeal wrapping is also a cultural entity, an
element of the collective which surrounds it, a
part of the political totality, a plot in the vast
symbolic territory”1. Functioning as interface for
communicating and interacting with others, the
biological body must increasingly be disguised
in a socially acceptable form, reaching the
paradox of communicating through cultural
messages overlapping the body (clothing,
jewelry, makeup etc.) rather than through
our „natural”, sensory or psychic (empathy,
telepathy etc.) abilities. What matters is the
form, the layers which we present to others
and which are generated and stimulated by
the functioning of the consumption society.

1
Robert Muchembled, The Orgasm
and the West. A History of Pleasure from the
XVIth Century until Today, Chişinău: Cartier,
2006, p. 27.

As a conclusion to these transformations, the
body receives, through a symbolic transfer,
qualities of the soul, as Baudrillard evinces:
„The good, perfection, purity ideals which until
now matched certain transcendental values,
from now onwards refer to the „good health”
of idealized bodies”3. The modern world finds
it increasingly difficult to accept the „deviant”
corporeal stances: illness, old age, death;
all the aforementioned transformations can
only nurture and amplify the anxiety of
individuals facing them. The contemporary
individual seems to be poorly equipped for the
unavoidable; the desacralization of life, the
loss of rituals which traditionally accompanied
biological events (birth, puberty, old age,
death) in the individual’s and the community’s
life, the excessive attention required by the
body, hide the fact that the relationship of the
individual’s ownership over the body is not
definitive but rather a leasing one.
The complex interaction between the physical
and social body constitutes a starting point
for this study which concerns the formulation
of a short history for the way in which the
body, the ultimate signifier, functions as
an instrument of comprehensibility and
representation ever since antiquity. By
tracking diacronically the metamorphoses
of the body as a system of representation,
source of symbols and political – social
metaphors, we cannot but remark the
universal nature and versatility of this
construct present in all ages in human
thought, with a remarkable circulation in
time and space. The corporeal metaphor
applied to political or social issues is one of
the oldest projections of the human mind.
„Human beings cannot live without the
practice of anthropomorphism, writes John
O’Neill. Anthropomorphism is an essential
human reaction; it is a creative force for
shaping human beings and civil and divine
institutions”4. The human body is the
immediate referent, with its own discursive
force resulting from its universal nature and
ubiquity. The body is the floating signifier par
excellence, the analytical unit of all the guises
of the real.5. Expressions such as „the eyes
and ears of the state”, „the long arm of the
law”, „the nation’s body”, the „circulation” of
money in the economy have become common
places of political and everyday language,

2
Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello, „Prefaţă la Istoria corpului”, in Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine,
Georges Vigarello (coord), Istoria corpului, vol.
I, De la Renaştere la Secolul Luminilor (coord.
Georges Vigarello), Bucharest: Art, 2008, p.
10.
3
G. Apfeldorfer, apud Yves Travaillot, op. cit., p. 218.
4
John O’Neill, Five Bodies: The
Shape of Modern Society, Ithaca, NY: Cornell
University Press, 1985, p. 15.
5
Jean-Marie Brohm, „Philosophie
de corps: quel corps?” in André Jacob (ed.)
L’Universe philosophique, vol. I, Paris: PUF,
1989, p. 399.

trupurilor și a anatomiilor”2.
Corolar al acestor transformări, corpul primește, printr-un
transfer simbolic, calități ale sufletului, după cum remarcă
Baudrillard: „Binele, idealurile de perfecțiune, de puritate,
corespunzând până acum unor valori transcedentale,
corespund de acum înainte unei „bune sănătăți” corporale
idealizate”3. Lumea modernă găsește tot mai greu de
acceptat ipostazele corporale „deviante”: boala, bătrânețea,
moartea; toate transformările descrise mai sus nu fac
decât să hrănească și să amplifice angoasa omului în fața
lor. Individul contemporan pare a fi prost echipat în fața
inevitabilului; desacralizarea existenței, pierderea ritualurilor
care inserau, în mod tradițional, evenimentele biologice
(nașterea, pubertatea, bătrânețea, moartea) în viața
individului și a comunității, atenția excesivă cerută de corp,
ascund faptul că, în fond, relația de proprietate a individului
cu corpul său nu este definitivă, ci mai degrabă una de
leasing.
Interacțiunea complexă dintre corpul fizic și corpul social
constituie punctul de plecare, în studiul de față, al jalonării
unui scurt istoric al modului în care corpul, semnificantul
prin excelență, funcționează ca instrument de inteligibilitate
și reprezentare încă din antichitate. Urmărind, diacronic,
metamorfozele corpului ca sistem de reprezentare, sursă
de simboluri și metaforă politico-socială, nu putem să nu
remarcăm universalitatea și versatilitatea acestui construct
prezent în toate epocile în gândirea umană, cu o remarcabilă
circulație în timp și în spațiu. Metafora corporală aplicată
politicului sau socialului este una dintre cele mai vechi
proiecții ale înțelegerii umane. „Ființele umane nu pot
viețui fără practica antropomorfismului, scrie John O’Neill.
Antropomorfismul este o reacție umană esențială; este o
forță creativă în modelarea ființelor umane și a instituțiilor
lor civile și divine”4. Corpul uman este referentul imediat,
cu o forță discursivă proprie, ce rezidă din universalitatea și
ubicuitatea sa. Corpul este signifiantul flotant prin excelență,
unitatea analitică a tuturor instanțelor realului5. Expresii
precum „ochii și urechile statului”, „mâna lungă a legii”,
„trupul țării”, „circulația” banilor într-o economie au devenit
uzuale în limbajul politic și cotidian, s-au „naturalizat”, fără
să mai pună probleme de interpretare sau explicitare.
Nu putem interoga asupra rolului corpului ca referent
semnificativ în proiecția politicului și/sau socialului fără
recunoașterea caracterului mutual al acestei relații.
Relația corpului cu socialul nu este nici univalentă, nici
fără repercusiuni. Corpul este întotdeauna integrat unui
context socio-cultural, care îl modelează, îl proiectează,
îl reprezintă. Subscriind la ideea construcției sociale a
corpurilor, sociologul francez David Le Breton consideră
2
Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello, „Prefață la Istoria corpului”, în Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello (coord), Istoria corpului, vol. I, De la Renaștere la Secolul Luminilor (coord. Georges Vigarello),
București: Art, 2008, p. 10.
3

G. Apfeldorfer, apud Yves Travaillot, op. cit., p. 218.

4
John O’Neill, Five Bodies: The Shape of Modern Society, Ithaca, NY:
Cornell University Press, 1985, p. 15.
5
Jean-Marie Brohm, „Philosophie de corps: quel corps?” în André Jacob
(ed.) L’Universe philosophique, vol. I, Paris: PUF, 1989, p. 399.

13

că „există o pluralitate a corpurilor așa cum există o
pluralitate a culturilor. Corpul reprezintă o construcție
socială și culturală, a cărei ‘’realitate ultimă’’ nu e dată
nicicând. El îmbină performanțele și constituentele sale cu
simbolistica socială și nu poate fi perceput decât relativ la
o reprezentare niciodată confundată cu realul, dar fără de
care realul ar fi inexistent. Simbolismul social constituie
meditația prin care lumea se umanizează, se hrănește cu
sens și valoare și devine accesibilă acțiunii colective. Ține de
natura corpului să fie metaforă, ficțiune operantă”6. În toate
cazurile, corpul este inaccesibil fără medierea discursurilor
sociale, a imaginariilor colective și a sistemelor simbolice:
„reprezentările corpului și cunoștințele legate de acesta
sunt tributare unei stări sociale, unei viziuni asupra lumii
și, în cadrul celei din urmă, unei definiri a persoanei. Corpul
reprezintă o construcție simbolică, nu o realitate în sine. De
unde mulțimea de reprezentări ce caută să-i dea un sens
și caracterul lor eteroclit, insolit, contradictoriu, de la o
societate la alta”7.
Putem vorbi și de o „constituție politică a corpului”.
Orice putere „este încarnată”, orice putere se sprijină pe
fundamente corporale, în așa fel încât există o osmoză
instituțională între corpul social și cel al liderului. Societatea
și liderul său sunt unite printr-un ideal corporal colectiv al
sinelui. Primatul corpului liderului sau regelui este delegarea
imaginară a corpului social în întregime, garanția coeziunii
și integrității sale8. Majoritatea metaforelor corporale se
construiesc în jurul ideii de coeziune, de coerență, de
punere-în-comun, toate delimitate de un scop împărtășit,
după cum corpul este delimitat și ținut laolaltă de învelișul
său cutanat: „Corpul este tot ceea ce are consistență
materială sau intelectuală: lucruri strânse laolaltă ca o
clădire sau o culegere de texte, fundament al unui subiect
sau al unui obiect și, în cele din urmă și mai ales, „număr
de persoane care formează o asociație” (curte suverană,
consiliu episcopal, municipalitate etc.)”9.
Există și un alt aspect al relației corp fizic – corp politic.
Orice putere se susține și se menține prin violența reală sau
simbolică asupra corpului supușilor săi, ceea ce face din corp
o miză, un instrument de dominație. Prin urmare, puterea
instaurează o ordine corporală, sau, mai exact, instituie o
investire politică a corpului. Corpul este, deci, întotdeauna
prins într-o rețea de injoncțiuni, de norme și valori care
îl modelează după imperativele modului de producție
dominant sau ale instituțiilor hegemonice. Corpul poate
fi deci gândit drept un raport politic și o instituție socială
inserată în totalitatea raporturilor sociale și a instituțiilor
culturale10.

have become naturalized, without the need for
further explanations or interpretations.
We cannot inquire on the role of the body
as significant referent in the political and/
or social projection without recognizing the
mutual nature of this relation. The relationship
of the body with the social sphere is not
one-sided nor does it lack consequences.
The body is always integrated in a social and
cultural context which fashions, projects and
represents it. By subscribing to the idea of the
social construction of the bodies, the French
sociologist David Le Breton believes that
„there is a plurality of the bodies as there is a
plurality of cultures. The body is a social and
cultural construct, whose „ultimate reality” is
never provided. It combines its performances
and constitutive elements with a network of
social symbols and can be perceived only in
relation to a representation which can never
be mistaken for reality but without which
the real would not exist. The social symbols
constitute the meditation by which the world
becomes humanized, acquires meaning and
value and grows accessible to collective
action. It is in the nature of the body to be
metaphor, operating fiction”6. In all cases the
body is inaccessible without the mediation
of social discourses, collective imagery and
symbolic systems: „the representations of
the body and the knowledge related thereto
are attributed to a social state, to a vision of
the world and so to a definition of the person.
The body represents a symbolic construct,
not a reality in itself. Hence the multitude
of representations which seeks to give it
meaning and their inconsistent, unusual,
contradictory nature varying from one society
to another”7.
We can also speak of a „political construction
of the body”. All powers are embodied and
all powers rely on corporeal bases, so that
there is an institutional osmosis between the
social body and the body of the leader. Society
and its leader are united through a collective
corporeal ideal of the self. The primacy of the
leader’s or the king’s body is the imaginary
delegation of the social body in its entirety,
the guarantee of its cohesion and integrity8.
Most corporeal metaphors are constructed
around the idea of cohesion, coherence,
sharing, this idea being separated from a
shared purpose, as the body is separated
and held together by its skin: „The body is
everything which has material or intellectual
consistency: things gathered together like
a building or an anthology of texts, the
foundation of a subject or of an object and
finally and especially, like „a number of
persons who form an association” (sovereign
court, bishops’ council, municipality etc.)”9.
There is also another feature of the
relationship between the physical body and

6
David Le Breton, Antropologia corpului și modernitatea, Timișoara:
Amarcord, 2002, p. 180.

6
David Le Breton, Antropologia corpului şi modernitatea, Timişoara: Amarcord,
2002, p. 180.

7

7

Ibidem, p. 11.

8

Jean-Marie Brohm, op. cit., p. 399.

Ibidem, p. 11.

8

Jean-Marie Brohm, op. cit., p. 399.

9
Nicole Pellegrin, „Corpuri obișnuite, întrebuințări obișnuite ale corpului”,
în Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello (coord), Istoria corpului,
vol. I, De la Renaștere la Secolul Luminilor (coord. Georges Vigarello), București: Art,
2008, p. 129.
10

Jean-Marie Brohm, op. cit., p. 400.
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9
Nicole Pellegrin, „Corpuri obişnuite,
întrebuinţări obişnuite ale corpului”, in Alain
Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello (coord), Istoria corpului, vol. I, De la
Renaştere la Secolul Luminilor (coord. Georges
Vigarello), Bucharest: Art, 2008, p. 129.

the political body. Any power supports and
maintains itself through real or symbolic
violence inflicted on the bodies of its subjects.
This premise transforms the body into a stake,
an instrument of domination. Subsequently,
power institutes a corporeal order, or more
precisely, a political investiture of the body.
The body is therefore caught in a network
of pressures, norms and values which
shape it according to the necessities of the
dominant production mode and the hegemonic
institutions. Therefore the body can be
thought of as a political relation and a social
institution inserted in the totality of social
relations and cultural institutions10.
In addition, our own thinking (representation,
projection, construction) on the theme of
the body is constantly permeated by the
evolution of scientific knowledge relative
to the body which permanently forces the
limits of one’s own (projected or imagined)
corporeality. The new medical technologies
make us increasingly meditate on the
traditional categories of person and subject.
The relationship between the self and the
body transforms itself into an ownership
relationship: „I have a body” instead of „I am
a body”. We now have a body which functions
as an image of the body; as a referent of the
permanent exchange between us and the
others; as projection and adjacency. The body
is a symbolical seismograph sensitive to all
cultural registries, but it also works as a prism
or a screen which mediates our relationship to
others or to the world11.
Being a symbol of cohesion and coherence,
the body is also an extremely sensitive
inscription surface with a high receptiveness
to transformations. The body is a seismologic
receiver and emitter of great sensitivity: „As
social product, cultural product, historical
product, carrier and producer of signs, the
body has never ceased to change meaning
by changing its appearance. Through various
mediations, each society, in each age, marks
it, shapes it, transforms it, fragments it and
recomposes it, thus regulating its definition
and uses, establishing its norms and
functions, unveiling the interconnected effects
of an economic order and of a social condition,
of a vision of the world and of a vision of the
involved roles”12.

Landmarks of Philosophic Thought on the
Theme of the Body

In Greek antiquity, philosophers such as
Pythagoras, Socrates, Plato let themselves
be seduced by the paronyms soma – sema
(body – tomb), suggesting that the body is
the tomb of the soul. By this they can only set
out the premises of a dualism which would
dominate western though for a long time.

În plus, propria noastră gândire (reprezentare, proiecție,
construcție) despre corp este constant permeată de
evoluția cunoașterii științifice despre corp, care ne forțează
permanent limitele propriei corporalități (proiectată sau
trăită). Noile tehnologii medicale ne fac să medităm tot
mai mult asupra categoriilor tradiționale de persoană și
subiect. Relația sinelui cu corpul se transformă în relație de
proprietate: am un corp, nu mai sunt un corp. Avem acum
un corp ca imagine a corpului; ca referent al schimbului
permanent între noi și ceilalți; proiecție și apropriere. Corpul
este un seismograf simbolic sensibil la toate registrele
culturale, dar și prismă sau ecran care se interpune în toate
relațiile noastre cu ceilalți, cu lumea11.
Simbol al coeziunii și coerenței, corpul este și o suprafață de
inscripție extrem de sensibilă și receptivă la transformări,
receptor și emițător semiologic de mare finețe: „Produs
social, produs cultural, produs istoric, purtător și
producător de semne, corpul n-a încetat niciodată să-și
schimbe sensul schimbându-și înfățișarea. Prin diverse
medieri, fiecare societate, în fiecare epocă, îl marchează, îl
modelează, îl transformă, îl fragmentează și îl recompune,
reglementându-i definiția și utilizările, stabilindu-i normele
și funcțiunile, dezvăluind efectele întrețesute ale unei ordini
economice și ale unei condiții sociale, ale unei viziuni despre
lume și ale unei viziuni a rolurilor”12.

Repere ale gândirii filosofice despre corp

În antichitatea greacă, filosofi precum Pitagora, Socrate,
Platon, se lasă seduși de paronimia soma – sema (corp –
mormânt), sugerând că corpul este mormântul sufletului.
Ei nu fac prin aceasta decât să jaloneze datele unui dualism
care va domina gândirea occidentală pentru multă vreme.
Platon descrie sufletul drept un „prizonier neajutorat,
înlănțuit de mâini și de picioare în corp, constrâns să vadă
realitatea nu direct, ci doar printre gratiile închisorii sale”13.
Corpul este o povară pentru suflet, un „impediment” și o
„imperfecțiune”, întrerupându-ne permanent, tulburându-ne,
distrăgându-ne și împiedicându-ne să întrezărim adevărul;
pe scurt, corpul este „cavoul sufletului”14. Corpul și sufletul
se află la Platon într-o relație ierarhică: „sufletul este mult
superior corpului... corpul nu este decât o umbră care ne
ține companie”15. Soluția depășirii acestui dualism este
filosofia, adică dragostea pentru înțelepciune, bunătate și
adevăr. În ciuda dualismului său vehement, Platon face
concesii corpului frumos prin excelență. În Banchetul,
filosoful consideră că există o scară a perfecțiunii care urcă
11
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11

Ibidem, p. 400.

12
P. Perrot, Le travail des apparences. Ou les transformations du corps féminin,
XVIII-XIX siècles, Paris: Seuil, 1984, p. 199,
apud Yves Travaillot, Sociologie des pratiques
d’entretien du corps. L’évolution de l’attention
portée au corps depuis 1960, Paris: Presses
Universitaires de France, 1998, p. 10.

Ibidem, p. 400.

12
P. Perrot, Le travail des apparences. Ou les transformations du corps
féminin, XVIII-XIX siècles, Paris: Seuil, 1984, p. 199, apud Yves Travaillot, Sociologie
des pratiques d’entretien du corps. L’évolution de l’attention portée au corps depuis
1960, Paris: Presses Universitaires de France, 1998, p. 10.
13
Anthony Synnott, „Tomb, temple, machine and self: the social construction of the body”, British Journal of Sociology, vol. 43 (1), 1992, p. 89.
14

Ibidem, p. 89.

15

Ibidem, p. 89.

15

de la dragostea pentru frumusețea fizică la dragostea pentru
sufletele frumoase, apoi dragostea pentru gândurile și ideile
frumoase și, în cele din urmă, dragostea de Dumnezeu care
este frumusețea absolută. Prin urmare, la Platon relația
cu corpul este una ambiguă: ea trimite la divinitate sau îl
înlănțuie pe om și-l refuză divinului.
Aristotel, și el foarte interesat de corp, definește sufletul
ca „principiu al vieții” și îl descrie drept „forma unui anume
corp însuflețit”. Cele două sunt interconectate, după cum, în
exemplul aristotelic, ceara și forma sa sunt una16. În lumea
romană, Seneca considera că „un om elevat și de bun simț
separă sufletul de corp și se preocupă mai mult cu partea
mai bună sau divină, și numai în măsura necesității cu
această partiție firavă și lamentabilă”. Pentru Seneca, corpul
învăluie sufletul ca o mantie17. Epictet recomandă: „trebuie
să-ți tratezi întregul corp ca pe un biet asin, cu povara pe
spate, care merge alături de tine cât poate”. Mai mult chiar,
„omul este un biet suflet împovărat de un leș”. Dualismul
este din nou prezent în viziunea conform căreia împărtășim
cu regnul animal corpul, iar cu zeii rațiunea18. Pentru Marcus
Aurelius corpul nu este decât lut și decădere. Moartea este
văzută drept o „eliberare de iluziile simțului, de zvâcnirile
poftei, de rătăcirile minții și de sclavia față de carne”19.
La câteva secole bune distanță, lucrarea lui John of
Salisbury, Policraticus sive de nugis curialium et vestigiis
philosophorum (Policraticus sau despre superficialitățile
curtenilor și urmele filosofilor), redactată între 1155 și
1159, se structurează în jurul ideilor și preocupărilor
majore ale epocii: conflictul dintre puterea temporală
și spirituală, opoziția prinț-tiran și metafora organicistă
a statului20. Aceasta din urmă reușește cel mai bine să
ilustreze modul în care toate elementele organizării sociopolitice servesc la buna funcționare a acesteia, aflându-se
într-o interdependență totală. Ideea binelui public comun
este prinsă în structura întregii metafore corporale: toate
membrele și organele corpului lucrează laolaltă pentru
binele acestuia. Regăsim aici principiul platonician al
armoniei care trebuie să caracterizeze guvernarea corporală
și, prin extindere, cea politică. Buna funcționare, a se
citi armonie, a organelor corpului garantează și susține
supraviețuirea acestuia.
Metonimia stă, așadar, și la baza gândirii politice a lui John
of Salisbury. Comunitatea umană este un corp însuflețit,
creat de Dumnezeu și supus legii naturale. Legea, susține
John of Salisbury, este aceea „conform căreia trebuie să
trăiască toți cei care fac parte dintr-un organism politic
colectiv”21. Metafora este extrem de detaliată22: regele este

Plato describes the soul as „helpless prisoner
with hands and legs chained inside his body,
constrained to see reality not directly, but
through the bars of his prison”13. The body is
a burden for the soul, an „impediment” and
an „imperfection”, permanently interrupting
us, troubling us, distracting us and keeping us
from glimpsing the truth; in short, the body is
the „sepulcher of the soul”14. The body and the
soul enter – in Plato’s thought – a hierarchical
relationship: „the soul is far superior to the
body... the body is just a shadow which keeps
us company”15. The solution to overcoming
this dualism is philosophy, namely the love
for wisdom, goodness and truth. Despite his
fierce dualism, Plato makes concessions to the
beautiful body par excellence. In the Banquet,
the philosopher argues that there is a ladder
of perfection which starts from the love of
physical beauty, goes through the love of
beautiful souls, the love of beautiful thoughts
and ideas and finally ends with the love of God
who is absolute beauty. In consequence, Plato
presents the relationship with the body as an
ambiguous one: it opens the way to divinity
or, on the contrary, chains man, taking him
further away from God.
Aristotle is also very interested in the body.
He defines the soul as „the principle of life”
and describes it as „the form of a certain
animated body”. The two are interconnected,
in a fashion similar to another of Aristotle’s
examples: the wax and the form are
one and the same16. In the Roman world
Seneca believed that „a cultivated and
commonsensical man separates the soul from
the body and concerns himself more with the
good or divine side and only when necessity
requires it, with this weak and lamentable
partition.” For Seneca, the body wraps the
soul like a cape17. Epictetus recommends:
„you must treat your entire body as if it were
a poor donkey carrying a load on its back and
following you as much as it can”. Moreover,
„man is a poor soul burdened by a corpse”.
Dualism is again present in a vision according
to which we have our bodies in common
with the animal kingdom and our reason in
common with the gods18. For Marcus Aurelius
the body is nothing but clay and decline.
Death is seen as „shedding the illusions of
senses, the jolts of appetite, the aberrations
of mind and the slavery to flesh”19.
Several centuries later, the work of John of
Salisbury, Policraticus sive de nugis curialium
et vestigiis philosophorum (Policraticus or
On the Frivolities of Courtiers and Footprints
of Philosophers), drafted between 1155
and 1159, is structured around the major
ideas and concerns of the age: the conflict
between temporal and spiritual power, the
opposition prince – tyrant and the organicist
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metaphor of the state20. The latter succeeds
best in illustrating the manner in which all the
social and political elements of organization
serve the proper functioning thereof, being
in a complete interdependency. The idea of
the common public good is caught in the
structure of the entire corporeal metaphor:
all the members and organs of the body
work together for the good thereof. Here we
recognize the Platonic principle of harmony
which must characterize corporeal governing
and by extension the political one. The proper
functioning – namely harmony – of the bodily
organs guarantees and supports the survival
of the body.
Therefore metonymy also lays the basis for
John of Salisbury’s political thinking. The
human community is a living body, created by
God and subjected to natural laws. According
to John of Salisbury, law is that „according
to which all those partaking to a collective
political organism must live”21. The metaphor
is extremely detailed22: the king is the head
of this organism, the Royal Council – the
heart, the judges – the eyes, the ears and
the tongue, the courtiers – the chest, the
governors – the unarmed hand, and the
soldiers – the armed hand; finances represent
internal organs, whereas the peasants and the
other workers are the legs which support the
rest of the body. Finally, this political organism
also has a soul: the clergy23. The organicist
view is neither original nor innovative for
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those who are its representatives on earth,
since in the human body the body is animated
and governed by the soul. The senate occupies
the place of the heart, where all good and bad
works originate. The judges and governors of
the provinces take the functions of the eyes,
ears and tongue. The officials and the soldiers
coincide with the hands. Those who are permanently in the company of the prince are likes the
sides. The treasurers and the croniclers ... are
bound to the similarity with the stomach and
the intestines which, if they accumulate with
great greed and if they fiercely guard their fortune, generate uncountable incurable illnesses,
so that on account of their sin, the whole body
is threatened. However, the feet which always
stand on the ground, coincide with the peasants
for whom the vision of the head is most necessary, since they encounter numerous obstacles
while they submit to the body and walk on the
ground; the advantages of covers/clothes are
truly owed to them, as they support, maintain
and carry the entire weight of the body. Once
you remove the assistance of the legs, even
the strongest body will not be able to act by its
own strength anymore. It will either drag itself
on the ground with his arms, useless and in
pain, or will be transported by means of strong
animals” (Original quote from Policraticus, 5.
2, reproduced in Cunning, 1996: 111-2, my
translation).
23
Diana Stanciu, in Laurenţiu ŞtefanScalat, op. cit., p. 361.

capul acestui organism, Consiliul regal – inima, judecătorii –
ochii, urechile și limba, curtenii – pieptul, guvernații – mâna
neînarmată, iar soldații – cea înarmată; finanțele reprezintă
organele interne, iar țăranii și ceilalți lucrători sunt
picioarele care susțin restul trupului. În final, acest organism
politic are și un suflet: clerul23. Concepția organicistă nu
este nici originală, nici inovatoare la John of Salisbury. Dar
ceea ce aduce nou este recunoașterea rolului categoriilor
„de jos”, în toate sensurile cuvântului: țăranii, lucrătorii,
meșteșugarii, care reprezintă picioarele ce susțin corpul
politic. Conducătorul, în calitatea sa de „cap” al corpului
politic, are, pe lângă rolul de mediator și coordonator, pe
acela de medicus rei publicae. Tulburarea armoniei corpului
politic, care depinde de buna funcționare a părților aflate în
interdependență, se asociază în virtutea comparației cu o
„boală”. „Conducătorul trebuie să restabilească armonia în
corpul public asemenea unui medic, pedepsind vinovatul în
acord cu legea care are proprietăți curative, ea provenind
din însăși justiția divină, ca divinae voluntatis imago, și nu
din voința conducătorului”24.
Concepția organicistă a statului este cea mai puternică
dintre toate comparațiile menite să expliciteze politicul;
ea se construiește pe izomorfismul macrocosmos –
microcosmos. „Omul este reflexia structurii macrocosmice
în organizarea sa corporală (microcosmică) și, în același
timp, model și standard pentru crearea ordinii socio-politice.
Ordinea divină se materializează în natură și poate fi
folosită ca model pentru organizarea comunității umane”25.
Conceptul de natură este foarte important pentru John of
Salibury, care adoptă viziunea neoplatonistă în care natura
este asociată voinței lui Dumnezeu, iar omul este privit, „la
scară cosmologică, drept un microcosm, sau mundus minor
care reflectă macrocosmosul”26. Definindu-se, în ultimă
instanță, drept o colecție de „îndemnuri morale pentru
guvernanți și guvernați în vederea realizării acelei societăți
armonice în care puterea spirituală și cea temporală
conlucrează, în care legea naturală se supune celei divine și
fiecare componentă a organismului social își are rolul bine
stabilit într-o ierarhie prestabilită”, Policraticus rămâne o
scriere a epocii sale, circumscrisă acesteia și ilustrându-i

sunt vicarii Săi pe pământ, deoarece în și corpul uman capul este însuflețit și guvernat de către suflet. Senatul ocupă locul inimii, unde își au originea lucrările bune și
rele. Judecătorii și guvernatorii provinciilor își arogă funcțiile ochilor, urechilor și limbii. Oficialii și soldații coincid cu mâinile. Cei care sunt permanent în jurul principelui
sunt asemenea laturilor. Vistierii și cronicarii ... se leagă de similitudinea cu stomacul
și intestinele, care, dacă acumulează cu mare lăcomie și își păzesc cu strășnicie
avutul, generează nenumărate boli incurabile, astfel încât din cauza păcatului lor
întreg ansamblul corpului este amenințat. Însă cu picioarele, care stau tot timpul pe
pământ, coincid țăranii, pentru care viziunea capului este cea mai necesară, pentru
că ele întâlnesc multe obstacole, în timp ce se supun corpului și pășesc pe pământ;
foloasele acoperămintelor sunt pe bună dreptate datorate lor, care susțin, întrețin
și duc întreaga greutate a corpului. Înlătură ajutorul picioarelor celui mai puternic
corp și el nu va mai acționa prin propria forță, ci fie se va târî pe jos în mâini, inutil
și chinuit, fie va fi transportat cu ajutorul animalelor puternice” (Citat original din
Policraticus, 5. 2, reprodus în Cunning, 1996: 111-2, trad. mea).
23
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preocupările27.
Metafora corpului ia, am putea
spune, în discursul teologic-politic
medieval, o formă materială.
„Corpul, cu dispozitivele sale de
comandă ierarhică și funcționarea
sa de unitate convergentă, este
unul dintre referenții tradiționali
ai regatului, cel al supunerii
acestuia față de monarh,
precum și cel al autorității sale
personalizate. Organicul, cu
formele și imaginile lui, rămâne
multă vreme, atât pentru oamenii
simpli, cât și pentru cei din elită,
ceea ce dă viață și sens puterii.
„Corpul regelui” nu mai poate,
așadar, să se limiteze la prima sa
înfățișare. El este mai complex:
posedă un dublu aspect”28.
„Cele două corpuri ale regelui”
reprezintă o temă care comportă
în epocă aprinse dezbateri, de
natură politică, legală, teologică.
În discursul epocii, Regele „are
în sine două corpuri, un corp
natural și un corp politic. Corpul
său natural (dacă este considerat
ca atare) este un corp muritor,
subiect al tuturor infirmităților
cauzate de natură sau accident,
neputinței infantilității sau
senectuții și defectelor similare
care afectează corpurile naturale
ale altor oameni. Dar corpul
său politic este un corp care nu
poate fi văzut sau manipulat,
constând în politici și guvernare,
și constituit pentru îndrumarea
poporului și administrarea
binelui public, și acest corp
este prin excelență intangibil în
fața imaturității sau senectuții
și a altor defecte sau neputințe
naturale, cărora corpul natural le
este supus, și din această cauză
ceea ce regele face în corpul său
politic nu poate fi invalidat sau
împiedicat de nici o incapabilitate
a corpului său natural”29. Prin
27
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John of Salisbury. However, its novelty consists in recognizing the role of the
lower classes, in all the senses of the word: peasants, workers, craftsmen who
represent the legs that support the political body. The leader, in its capacity of head
of the political body has, in addition to the role of mediator and coordinator, the
role of medicus rei publicae. Disturbing the harmony of the political body, which
depends on the proper functioning of the interconnected parts, is associated, on
the grounds of comparison with an „illness”. „The leader must reestablish harmony
in the political body in a fashion similar to a doctor, punishing the guilty ones in
compliance with the law which has curing properties and results from divine justice
itself, divinae voluntatis imago, and not from the leader’s will”24.
The organicist notion of the state is the strongest of the comparisons intended
to explain politics; it is built on the macro-cosmos – micro-cosmos isomorphism.
„Man is the reflection of the macrocosmic structure in relation to his corporeal
(microcosmic) organization and, at the same time, a model and a standard for
creating social and political order. The divine order materializes in nature and can
be used as a model for organizing the human community”25. The concept of nature
is very important for John of Salibury who adopts the neo-platonic perspective that
associates nature to the will of God and regards man, „at a cosmological scale, as a
microcosm or a mundus minor reflecting the macrocosm”26.
Being ultimately defined as a collection of „moral exhortations for the governors
and the governed in view of achieving a harmonious society in which spiritual and
temporal power work together and in which the natural law submits to the divine
one and each component of the social organism has a well established role in a preestablished hierarchy”, Policraticus remains a work of its age, circumscribed thereby
and illustrating its concerns 27.
We could say that the metaphor of the body takes, in the medieval theological and
political discourse, a material form. „The body, with its apparatuses of hierarchical
command and its convergent unit functioning, is one of the traditional referents
of the kingdom, signifying submission to the will of the monarch, as well as its
personalized authority. The organic, with its forms and images, remains for a long
time, both for simple people as well as for elitist ones, what gives life and meaning
to power. Therefore the „body of the king” can no longer reduce itself to its first
appearance. It is more complex: it possesses a double feature”28.
„The two bodies of the king” represents a theme which instilled at that time heated
debates, political, legal and theological in nature. In the discourse of the age,
the King „has inside of himself two bodies: a natural body and a political one. His
natural body (if it is considered as such) is a mortal body, subject to all infirmities
caused by nature or accident, to the impotence of childhood or old age and similar
defects which affect the natural bodies of other people. However, his political body
is a body that cannot be seen or manipulated, consisting in politics and government
and constituted for guiding the people and administrating the public welfare. This
body is par excellence intangible in the face of immaturity or old age or other
natural flaws or disabilities to which the natural body is subjected. For this reason,
whatever the king does in his political body cannot be invalidated or hindered by
any inability of his natural body”29. In consequence the two bodies form a unit, in
which the superiority of the political body resides in being immortal, intangible and
infallible in the face of the forces which affect the natural, mortal body.
Recognizing the merit of the extensive analysis undertaken by Kantorowitz,
Foucault pinpointed that this double corporeality of the king „is endowed, in
addition to the temporary element which is born and dies, with another which
survives the passage of time and maintains itself as a physical yet intangible
support of the kingdom; this duality related at its origin to Christ’s model, organizes
an iconography, a political theory of monarchy, legal mechanisms which at the
same time differentiate and connect the king’s being and the requirements of
the crown as an entire ritual which culminates in the plenary moments of the
coronation, funeral or submission ceremonies.”30. Without a doubt there was at that
time an exchange of meaning and concepts between the theological and politicallegal discourses. Christianity perceives the body not only according to its physical
features but also as a mystical and spiritual entity. The premises of the Christian
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religion (the human existence of Christ, the
Last Judgment, the partaking to the mystical
body of Jesus at the Last Supper) determine
the body – in the minds of believers – to
take part in „an order which is different from
the purely corporeal one: saint, sacred and
mystical”31. In turn, the body of the king
possesses thaumaturgic virtues; similarly to
its divine counterpart, its touch heals. The
power of the king manifests „almost visually,
in a quasi-divine stance: one which alters
the course of things by mere bodily contact.
The representation of power remains for a
long time corporeal – both in terms of its
functioning as well in terms of the place
occupied by the king in the state mechanism:
this is the „head of his kingdom””32.
Unlike other mortals the king has a political
body „whose members are his subjects,
whereas he and his subjects form the
corporation together and he is embodied
together with them, and they with him, and
he is the head while they are the members
and he is their sole commander”33. Also,
„the immaterial body which is subjected to
the natural body of the king is necessarily
an eternal body which must exist without
any real discontinuity in the infinite line of
his successors. The stability of the kingdom
and its existence require a certain price:
their „permanent” rootedness in the fully
present and immaterial body of the king”34.
The comparison with the Christian model is
present all the time, but, as long as the king,
who in officio figura et imago Christi et Dei
est, has a human nature and not a divine
one, being the temporary holder of divine
nature through grace, temporary occupant
of a stable position „The king is dead! Long
live the king!”), the Christian king is divine by
his eternal nature. (fraza gresit compusa in
romana)
Of course, the theme deserves in itself a more
detailed development. What it is interesting to
notice is this continuous exchange of meaning
between the power discourses of the age
(religious, legal or political) and the play of
tropes which have the body as main referent.
The concept of the body politic which was
born from the medieval discourse, enjoyed at
that time the specific capacity of legitimating
„the abstract governing concept as a natural
and just phenomenon” through the projection
of „the humble mortal who occupies the
throne as the emblem of the eternal life of
the state”35. At the dawn of the modern age
this concept was separated from the physical
person of the king and continued to focus
on the idea of a corporation of individuals,
aggregated in an allegorical unit as „body”, as
the ultimate expression of cohesion and unity.
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urmare, cele două corpuri formează o unitate, în care
superioritatea corpului politic rezidă în a fi nemuritor,
intangibil și infailibil în fața forțelor care afectează corpul
natural, muritor.
Recunoscând meritul analizei de amploare întreprinse de
Kantorowitz, Foucault sublinia că această dublă corporalitate
a regelui „comportă, pe lângă elementul tranzitoriu care
se naște și moare, un altul, ce supraviețuiește trecerii
timpului și se păstrează ca suport fizic și totuși intangibil
al regatului; în jurul acestei dualități, înrudite la origine cu
modelul cristologic, se organizează o iconografie, o teorie
politică a monarhiei, mecanisme juridice ce diferențiază și în
același timp leagă persoana regelui și exigențele coroanei,
ca și un întreg ritual ce culminează cu momentele plenare
ale încoronării, funeraliilor sau ceremoniilor de supunere”30.
Fără îndoială, a existat în epocă un schimb de semnificații
și concepte între discursul teologic și cel politico-legal.
În creștinism, corpul este perceput nu doar în datele sale
fizice, ci și în dimensiunea mistică și spirituală. Datele
religiei creștine (existența umană a lui Isus, Judecata de
Apoi, participarea în corpul mistic al lui Isus la Cina cea de
Taină) fac ca, pentru credincioși, corpul să participe „într-o
ordine diferită de cea pur corporală: sfântă, sacramentală
și mistică”31. La rândul său, corpul regelui posedă virtuți
taumaturgice; asemenea omologului său divin, atingerea
sa vindecă. Puterea regelui se manifestă „aproape vizual,
concretizând o instanță cvasi-divină: cea care schimbă
cursul lucrurilor prin simplul contact corporal. Corporală
rămâne multă vreme și reprezentarea puterii – atât cea
a funcționării ei, cât și cea a locului ocupat de rege în
mecanismul statului: acesta este „capul regatului său””32.
Regele are, prin urmare, spre deosebire de alți muritori,
un corp politic „ale cărui membre sunt supușii săi, iar
el și supușii săi împreună compun corporația, și el este
încorporat împreună cu ei, și ei cu el, iar el este capul și
ei sunt membrele, și el are unicul comandament asupra
lor”33. De asemenea, „corpul imaterial care se suprapune
corpului natural al regelui este în mod necesar un corp
etern, care trebuie să ființeze fără vreo discontinuitate reală
în interminabila serie a succesorilor acestuia. Stabilitatea
regatului și existența lui cer un anumit preț: înrădăcinarea
lor „permanentă” în corpul pe deplin prezent și imaterial
al regelui”34. Comparația cu modelul creștin este prezentă
tot timpul, dar, câtă vreme regele, care in officio figura et
imago Christi et Dei est, are o natură umană și una divină,
fiind temporar posesor al naturii divine prin grație, ocupant
tranzitoriu al unei poziții statornice („Regele a murit,
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trăiască Regele!”), „regele” creștin este divin prin natura sa
eternă.
Desigur, tema merită în sine o dezvoltare mai detaliată.
Ceea ce este interesant de urmărit este acest schimb
continuu de semnificații între discursurile de putere din
epocă (fie ele religioase, legale sau politice) și jocul figurilor
de stil care au ca referent principal corpul. Conceptul de
body politic, care se naște în discursul medieval, se bucură,
în epocă, de capacitatea specifică de a legitima „concepția
abstractă de guvernare drept un fenomen natural și just”
prin proiecția „umilului muritor ce ocupă tronul drept
emblema vieții eterne a statului”35. Divorțat de persoana
fizică a regelui, odată cu epoca modernă, conceptul a
continuat să mizeze pe ideea unei corporații de indivizi,
agregați într-o unitate figurată drept „corp”, ca expresie prin
excelență a coeziunii și unității. O analiză istorico-politică
detaliată, centrată explicit pe urmărirea acestor evoluții,
ar genera informații extrem de interesante cu privire la
modul în care conceptul de „corp politic” (body politic) a fost
permanent re-valorizat și re-semnificat de-a lungul timpului,
fără să-și piardă din forța discursivă.
Unul dintre reprezentanții acestui tip de gândire este
Thomas Hobbes; se știe despre opera sa că era în bună
măsură tributară filosofiei mecaniciste a epocii sale, care
nu-i era deloc străină, după cum nu-i erau nici ideile lui
Descartes. Apropiat al lui William Harvey și adesea implicat
în controversele filosofice ale timpului său, Hobbes nu
ezită să expună multe dintre aceste idei în prima parte a
cunoscutului său Leviathan, ca premise pentru considerațiile
sale asupra sistemului politic. Într-o formulare care
amintește de viziunea mecanicistă a unui Dumnezeu al
ingineriei naturale, nimic altceva decât un meșter-creator
asemeni omului, doar că mai perfecționat, Hobbes afirmă:
„Natura (meșteșugul creator prin care Dumnezeu a plăsmuit
lumea și prin care o cârmuiește) este imitată de meșteșugul
creator al oamenilor, la fel ca și în multe alte privințe, și prin
aceea că poate plăsmui un animal artificial. Căci, văzând
că viața nu este nimic altceva decât o mișcare a organelor,
care începe într-una din părțile interne principale, de ce nu
am spune că toate automatele (mașini care sunt puse în
mișcare prin arcuri și roți, cum ar fi ceasurile) au o viață
artificială?”36.
Tocmai această artă și îndrăzneală de a imita meșteșugul
divin este cea care permite nașterea (de fapt, crearea de
către oameni) a Leviathanului „care nu este nimic altceva
decât un om artificial, chiar dacă mai mare și mai puternic
decât cel natural, pentru a cărui protecție și apărare a
fost conceput”37. Acest „om artificial” este de fapt un mare
corp, în care Hobbes nu rezistă tentației de a identifica
elementele și trăsăturile corpului uman generic, după cum
urmează: „suveranitatea este un suflet artificial, care dă
viață întregului corp și îl pune în mișcare; magistrații și
ceilalți slujbași, care judecă și execută, sunt articulații

A detailed historical and political analysis,
explicitly centered on tracking this evolution
would generate very interesting information
in relation to the way in which the concept
of „political body” (body politic) grew ever
valorized and re-signified in time, without
loosing its discursive force.
One of the representatives of this type
of thinking is Thomas Hobbes; his work
was largely influenced by the mechanistic
philosophy of his age, with which he was
quite familiar, and by Descartes’s ideas. Being
a friend of William Harvey and being often
involved in the philosophical controversies of
his time, Hobbes did not hesitate to express
many such ideas in the first part of his wellknown work, Leviathan, as premises for his
contentions on the political system. In a
wording which reminds of the mechanistic
image of a natural engineering God who is
nothing other than a craftsman-creator similar
to man but with a stronger perfectionist
drive, Hobbes states: „Nature (the creative
craftsman through which God invented
the world and through which he rules it) is
imitated by the creative craftsmanship of
mankind and, as in many other respects,
through the ability of creating an artificial
animal. Having seen that life is nothing but a
movement of organs which begins in one of
the main internal parts, why could we not say
that all automates (machines which are made
to move by means of springs and wheels such
as clocks) have an artificial life?”36.
It is this art and the audacity to imitate
the divine craftsmanship that allow the
birth (actually the creation by man) of the
Leviathan „which is actually an artificial man,
even if bigger and stronger than the natural
one for whose protection and defense it was
created in the first place”37. This „artificial
man” is in fact a large body for which Hobbes
does not resist the temptation of identifying
the elements and features of the generic
human body, as follows: „sovereignty is an
artificial soul which gives life to the entire
body and makes it move; the magistrates
and the other clerks who judge and execute,
are artificial articulations; the reward and the
punishment (through which, connected with
the throne of sovereignty, each articulation
and each limb move for carrying out their
duty) are the nerves which fulfill the same
function in the natural body; the wealth and
riches of all particular members are power;
salus populi is its duty; the councilors who
mediate the transmission of all things which
need to be known, are its memory; the
equality and the law are reason and will;
concord is health; discord is illness; and civil
war is death. The pacts and agreements
through which the parts of the body politic
have been created, joined together and united
at the beginning, resemble the „fiat” or „let’s
make a man” which God uttered upon his
creation”38. Further on, Hobbes compares
the problems of a government incapable of
collecting sufficient revenues from taxes with
the situation in which „the fleshy/soft parts
are paralyzed or obstructed by poisonous

matters, the veins which in their natural
course empty in the heart are not, as they
should, fed by arteries, subsequently there
first occurs a cold contraction and a limb
tremble and then a hot and strong spasm of
the heart in order to force the blood flow”39.
As Martin A. Bertman states, „at the heart
of his doctrine there lies the idea that man
cannot live or cannot lead a good life if he
leaves everything to nature, renouncing his
own artificial creation: the political body (the
body of the state). Man is the sole artisan
of nature. And his own nature focusing
on preservation and prosperity but being
endangered by greed and vanity, must
institute at the heart of this artificial center,
a sovereign which gives life and movement
to the entire body. From the standpoint of
man, the state is the artificial heart of nature,
whereas the sovereign is the heart of this
heart, in capacity of invented God”40.
The description of the natural state is that
which lays the basis for and allows the
understanding of Hobbes’ political doctrine.
The expression which summarizes the
features of this state is homo homini lupus; in
more detail, Hobbes considers that mankind,
in its natural state, is subjected to its own
passions, regarded as natural impulses similar
to physical forces, which set men in opposition
from each other in a continuous and
uncontrollable enmity. The main problem is
the absence of a communication system, the
impossibility of reaching a common ground,
translatable in a „common good”. The solution
for surviving is the continuous accumulation
of power, an individual solution which
accentuates insecurity and general conflict:
„In an world rendered uncertain by the
instability of the sign systems, the Hobbesian
individual is forced to turn to this strategy
of accumulating power for controlling the
actions of those around him and for not being
affected by the consequences of the others’
judgment. This judgment would be based
almost certainly on the private knowledge of
the other. The complement of this necessary
power drive is ceaseless fear, an anxiety
response to the unpredictable course of the
others’ actions”41.
In consequence, the life of man in his natural
state is „solitary, poor, nasty, brutish and
short”. Fear, the elementary passion which
makes people live in a perpetual conflict,
is Hobbes’s justification for creating the
Leviathan, a power which is superior to
all, which can guarantee the annulment
of anarchy. In fact, we are talking about
„instituting an absolute power of the public
person on which every individual’s right of
self-defense is transferred”42. The sovereign
institutes himself through the shared
delegation of a right which is postulated
as individual (the right of self-defense) to
a supreme power which undertakes from
then onwards the responsibility of defending
its subjects (from others and possibly from
themselves). This collective contract is
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După cum formulează succint Martin A. Bertman, „în inima
doctrinei sale stă ideea că omul nu poate trăi sau nu poate
duce o viață bună lăsând totul în seama naturii, lipsinduse de propria sa creație artificială: corpul politic (the body
of state). Omul este unicul artizan al naturii. Iar propria sa
natură, urmărind conservarea și prosperitatea, dar pusă
în primejdie de lăcomie și vanitate, trebuie să instituie, în
chiar centrul acestui centru artificial, un suveran ca dătător
de viață și mișcare întregului corp. Din punctul de vedere al
omului, statul este inima artificială a naturii, iar suveranul,
ca un Dumnezeu inventat, inima acestei inimi”40.
Descrierea stării naturale este cea la care stă la baza și
permite înțelegerea doctrinei politice a lui Hobbes. Expresia
care rezumă trăsăturile acestei stări este homo homini
lupus; mai detaliat, Hobbes consideră că, în starea naturală,
oamenii sunt supuși propriilor pasiuni, privite ca impulsuri
naturale asemeni forțelor fizice, care îi fac să se opună unii
altora într-o continuă și incontrolabilă vrăjmășie. Problema
principală este absența unui sistem comun de comunicare,
imposibilitatea ajungerii la un numitor comun, traductibil
în datele unui „bine comun”. Soluția supraviețuirii este
acumularea continuă de putere, o soluție individuală, care
accentuează nesiguranța și conflictul general: „În lumea
făcută nesigură de instabilitatea sistemelor de semne,
individul hobbesian este nevoit să recurgă la această
strategie a acumulării de putere pentru a controla acțiunile
celor din jurul său și pentru a nu fi afectat de consecințele
judecății celuilalt, o judecată bazată aproape sigur pe
noțiuni aparținând științei private a celuilalt. Complementul
acestei dorințe necesare de putere este o frică neîncetată, o
anxietate în raport cu cursul imprevizibil al acțiunilor celor
din jur”41.
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artificiale; răsplata și pedeapsa (prin care, legate de tronul
suveranității, fiecare articulație și fiecare membru sunt
puse în mișcare pentru a-și îndeplini datoria) sunt nervii,
care îndeplinesc aceeași funcție în corpul natural; averea și
bogățiile tuturor membrilor particulari sunt puterea; salus
populi este îndatorirea sa; consilierii, prin mijlocirea căruia îi
sunt transmise toate lucrurile pe care are nevoie să le știe,
sunt memoria sa; echitatea și legile sunt rațiunea și voința;
buna înțelegere e sănătatea; vrajba e boala; iar războiul
civil, moartea. Iar pactele și convențiile, prin care părțile
acestui corp politic au fost la început create, puse laolaltă și
unite, se aseamănă acelui fiat, sau „să facem un om”, rostit
de Dumnezeu în actul creației sale”38. Mai departe, Hobbes
compară problemele unei guvernări incapabile să adune
suficiente venituri din impozite cu situația în care „părțile
cărnoase sunt paralizate sau obstrucționate de materii
otrăvitoare, venele care în cursul lor natural se golesc în
inimă nu sunt, după cum ar trebui, alimentate de artere,
prin urmare se petrece mai întâi o contracție rece și tremur
al membrelor, și pe urmă o strădanie fierbinte și puternică a
inimii pentru a forța trecerea sângelui”39.
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Prin urmare, viața omului în starea de natură este
„singuratică, sărăcăcioasă, neplăcută, animalică și
scurtă” („solitary, poor, nasty, brutish and short”). Frica,
pasiunea elementară care face ca oamenii să trăiască întrun perpetuu conflict, este justificarea lui Hobbes pentru
crearea Leviathanului, o putere superioară tuturor, care
poate garanta anularea anarhiei. De fapt, este vorba de
„instituirea unei puteri absolute a persoanei publice asupra
căreia este transferat dreptul de auto-apărare al fiecăruia”42.
Suveranul se instituie prin delegarea unui drept postulat ca
fiind individual (cel de auto-apărare), în comun, unei puteri
supreme care își asumă de aici încolo responsabilitatea
apărării supușilor ei (de ceilalți și, de ce nu, de ei înșiși).
Este vorba de un contract colectiv, dar privit orizontal: al
fiecăruia cu fiecare. Prin urmare, „o mulțime de oameni
cad de acord și convin fiecare cu fiecare altul ca oricărui
om sau oricărei adunări de oameni i-ar fi conferit, de către
majoritate, dreptul de a reprezenta persoana tuturor, adică
de a fi reprezentantul lor, cu toții, atât cei care au votat
în favoarea lui, cât și cei care au votat împotrivă-i, să-i
autorizeze toate acțiunile și judecățile în același fel, ca și
când ar fi fost ale lor înșiși, cu scopul ca ei să conviețuiască
pașnic și să fie protejați în fața altor oameni”. Acesta este
Leviathanul, acel „Dumnezeu muritor, căruia îi datorăm,
sub domnia Dumnezeului nemuritor, pacea și apărarea
noastră”43.
În concluzie, deși se folosește din plin de metafora corporală
pentru a explicita conformația noului corp politic, acesta nu
mai este un corp natural, în viziunea sa medievală. Metafora
se cantonează la un nivel ilustrativ. Leviathanul este în
întregime un corp artificial. Tocmai aceasta este contribuția
majoră a lui Hobbes la filosofia politică modernă, ca unul
dintre filosofii contractualiști, contribuție relevantă pentru
că „semnifică și o desprindere de scenariile teologice și
mitologice anterioare. Voința divină exercitată direct nu mai
are un rol evident în agregarea ordinii politice, după cum
aceasta nu mai este legitimată ca parte necesară a ordinii
naturale”44.
Mecanicismul își află un mare susținător în René Descartes,
convins că „universul este o mașină unde nu există absolut
nimic de luat în considerare decât aspectul și mișcările
părților sale”45. „Consider, mai întâi, – scrie Descartes
la 1637 – că am o față, mâini, brațe, și toată mașinăria
alcătuită din carne și oase, așa cum se prezintă într-un
leș, și pe care o denumesc cu numele de corp”46. Dar nu
se identifică totalmente cu această mașinărie, care nu
întâmplător naște comparația cu un corp neînsuflețit: „în
plus, consider că mă hrănesc, că merg, că simt și gândesc,
și raportez toate aceste acțiuni la suflet”47. Distingând între
corp și suflet și privilegiindu-l pe cel din urmă, Descartes
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perceived horizontally: of everyone with
everybody. In consequence „many people
agree and convene with each other that,
irrespective of the person or assembly of
people who receive by majority of votes the
right of representing everybody, namely the
right of being the representative thereof,
all – both those who voted for him and
those who voted against him – will authorize
all his actions and judgments in the same
way, as if they were their own, in view of a
peaceful living together and protection against
others”. This is the Leviathan, that „mortal
God to whom we owe, under the reign of the
immortal God, our peace and our defense”43.
In conclusion, although the corporeal metaphor
is widely used for explaining the structure of
the new political body, the latter is no longer
a natural body from a medieval perspective.
The metaphor settles at an illustrating level.
The Leviathan is a fully artificial body. This
is Hobbes’s contribution to modern political
philosophy, as one of the contractualist
philosophers. His contribution is relevant
because „it also signifies a take off from
the previous technological and mythological
scenarios. The divine will which is directly
exerted no longer has an evident role in the
aggregation of political order, as the latter is no
longer legitimated as a necessary part of the
natural order.”44.

The Cartesian body „represents a mechanics
which differs from the others only by the
singularity of its wheels; it is just a chapter
of the general mechanics of the world. The
fact that it embodies human presence does
not endow it with any privileges”49. Human
specificity must not be looked for in the body,
but in what differentiates it with certainty
from the animal – which is also a mechanism
– namely reason. In the age of mechanistic
philosophy, reason „is one of the possible
categories of the spirit”, it is not in any way
related to anatomy. On the contrary, „although
we often see that it [thinking] is hindered by
these [bodily] organs, this does not mean
that it is produced by them”50. Thinking is a
faculty which is completely separated from
the body and it is moreover attributed to the
divine nature of man. The body is refused
any usefulness when it comes to the faculty
of thinking and in consequence it holds no
importance to Descartes. „Descartes’ man
is a collage to which the spirit is adjoined,
whose sense cannot follow but from thinking,
and to which a body or moreover, a corporeal
machine that can only be reduced to intindere,
is added up”51.

Mechanicism has a great supporter in René
Descartes, being certain that „the universe
is a machine in which there is nothing to
consider except for the features and the
movements of his parts”45. „First – Descartes
writes in 1637 – I acknowledge that I have a
face, hands, arms, and the entire machinery
built from flesh and bone, as can be observed
in a corpse, which I will name body”46. But
he does not completely identify with this
machinery which – not by chance – gives
way to a comparison with a dead body: „In
addition, I believe I feed myself, I walk, I feel
and I think and I relate all these actions to the
soul”47. Descartes distinguishes between the
body and the soul and privileges the latter. In
this way he marks a break with the extremely
durable consequences of western philosophical
thinking. On the one hand, the philosopher
supports himself as individual (cogito versus
cogitamus), and on the other hand this
individuality in itself is in fact a division
between the spirit as the vehicle of reason
and the body which is increasingly assigned a
negative value, as burden, futility, remnant.
David Le Breton finely points out this break:
„Being already the result of a social division,
the individual is in turn ontologically divided
in two heterogeneous parts: the body and
the spirit which are joined together by the
pineal gland. The bodily dimension of the
person receives a meaning of disappointment
and non-value. However, the spirit remains
under God’s guidance/custody, as if a bit of
divinity should be kept for man and despite
the disillusion of the world which begins.

In the Metaphysical Meditations, Descartes
explicitly affirms his faith in his exclusively
rational nature: „in consequence, the simple
fact that I am aware of my existence and
that I observe that absolutely nothing else
does not belong to my nature or my essence,
except for the fact that I am a thinking being,
I conclude my essence consists just in the
fact that I am a thinking being. Although I
perhaps (or better stated certainly, as I will
say soon) have a body to which I am closely
connected, – since on the one hand I have
a clear and distinct idea about myself as a
thinking being doar neintinsa, and on the other
hand I have a distinct idea about the body as
just lucru intins, necugetator, it is certain that
I am different from by body and that I can
exist without it”52. The mechanical organization
of the body is perfectly circumscribed in the
world’s comprehensibility criteria according to
mathematical principles. Nature itself becomes
„a systematic assembly of laws with an
impersonal, anaxiological character. The world
no longer represents a universe of values,
but of facts, of facts subjected to a rational
understanding subordinated to the rigors of
possibility, since, from now onwards, non posse
can only generate non esse. No mystery which
reason could not understand”53. Knowledge
becomes subordinated to the primacy of
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Man is hindered by a body which has the
disadvantage – despite being a machine – of
not being reliable and rigorous in perceiving
the information of the environment”48.
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marchează o ruptură cu consecințe extrem de durabile în
gândirea filosofică (și nu numai) occidentală. Pe de o parte,
filosoful se susține pe sine ca individualitate (cogito versus
cogitamus), pe de altă parte, această individualitate în
sine este de fapt o diviziune, între un spirit ca vehicul al
rațiunii și un corp care este tot mai mult valorizat negativ,
ca o povară, o inutilitate, o reminiscență. David Le Breton
sesizează cu finețe această ruptură: „Rezultat deja al unei
fracționări sociale, individul se găsește divizat ontologic
în două părți eterogene: corpul și spiritul, pe care le
sudează glanda pineală. Dimensiunea corporală a persoanei
primește toată încărcătura de dezamăgire, de nonvaloare; în
schimb, de parcă ar trebui păstrată pentru om o fărâmă de
divinitate, în ciuda deziluzionării lumii care începe, spiritul
rămâne sub tutela lui Dumnezeu. Omul este stânjenit de un
corp ce are dezavantajul, chiar dacă e considerat o mașină,
să nu fie destul de fiabil și de riguros în percepția datelor
mediului”48.
Corpul cartezian „reprezintă o mecanică deosebită de
celelalte doar prin singularitatea rotițelor sale; nu este
decât un capitol din mecanica generală a lumii. Faptul de a
încarna prezența umană nu-l dotează cu nici un privilegiu”49.
Nu în corp trebuie căutat specificul uman, ci în ceea ce-l
diferențiază cu certitudine de animal – și el un mecanism -,
și anume rațiunea. În epoca filosofiei mecaniciste, rațiunea
„este una din categoriile posibile ale spiritului”, nu ține
nicidecum de funcționarea datelor anatomice. Din contră,
„deși vedem adesea că ea [gândirea] este stânjenită de
aceste organe [corporale], nu înseamnă deloc că e produsă
de ele”50. Gândirea este o facultate aflată într-o ruptură
absolută de corp, atribuită mai degrabă naturii divine a
omului. Corpului i se refuză deci orice utilitate în privința
facultății de a gândi, prin urmare nu prezintă importanță
pentru Descartes. „Omul lui Descartes este un colaj unde se
alătură un spirit, al cărui sens nu provine decât din gândire,
și un corp sau, mai degrabă, o mașină corporală, reductibilă
doar la întindere”51.
Descartes își afirmă explicit, în Meditațiile sale metafizice,
credința în natura sa exclusiv rațională: „Prin urmare, din
simplul fapt că știu de existența mea și observ totodată că
absolut nimic altceva nu aparține firii sau esenței mele, în
afară de faptul că sunt ființă cugetătoare, concluzionez că
esența mea constă doar în faptul că sunt ființă cugetătoare.
Și cu toate că, poate (ori mai degrabă, după cum voi spune
în curând, sigur), am un corp de care sunt foarte strâns
legat, – fiindcă totuși, pe de o parte am o idee limpede și
distinctă despre mine însumi ca ființă cugetătoare doar,
neîntinsă, iar pe de altă parte o idee distinctă despre
corp ca lucru întins doar, necugetător, e sigur că sunt
deosebit cu adevărat de corpul meu și că pot exista fără
el”52. Organizarea mecanică a corpului se înscrie perfect în
criteriile de inteligibilitate a lumii după principii matematice.
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Natura însăși devine „un ansamblu sistematic de legi, cu
caracter impersonal, anaxiologic. Lumea nu mai reprezintă
un univers de valori, ci de fapte, de fapte supuse unei
înțelegeri raționale, subordonate exigenței posibilului, căci
de acum non posse nu poate genera decât non esse. Nici
un mister căruia rațiunea să nu îi poată da de capăt”53.
Cunoașterea devine subordonată primatului raționalității,
utilității și eficienței sociale.
Descrierea mecanicistă a funcționării corpurilor54 și
privilegierea rațiunii în raport cu orice alte trăsături sunt
completate de neîncrederea în simțuri și în datele senzoriale.
„Adevărurile privind natura nu mai sunt imediat accesibile
evidenței senzoriale, ele constituie obiectul unei distanțări,
al unei purificări, al unui calcul rațional”55. Descartes
ilustrează acest postulat prin experimentul cu bucata de
ceară, care, deși prezintă anumite caracteristici detectabile
cu ajutorul simțurilor, odată topită, își pierde toate aceste
caracteristici (miros, formă, culoare) demonstrând că
simțurile sunt iluzorii. Prin urmare, ele sunt inutile în ceea
ce privește cunoașterea științifică. Dar, Descartes distinge
mai departe între această cunoaștere și „acțiunile vieții”:
„atunci când e vorba de organizarea vieții, ar fi ceva extrem
de ridicol să nu te raportezi la simțuri”56. Descartes nu este
naiv: simțurile există, ele nu pot fi anulate, dar pot, printrun efort de voință, să fie ignorate: „Voi închide acum ochii,
îmi voi astupa urechile, voi îndepărta toate simțurile, voi
șterge de asemenea din minte imaginile toate ale lucrurilor
corporale, sau, cel puțin – deoarece așa ceva cu greu se
poate face – le voi nesocoti ca fiind zadarnice și false”57.
Vom observa, în cele ce urmează, modul în care epoca
Revoluției Industriale abandonează metafora organică în
favoarea celei mecaniciste. „Apariția modelului mecanicist ca
principiu de inteligibilitate a lumii e asociată cu răspândirea
mecanismelor de toate felurile începând cu secolul al
XVI-lea, tiparul, orologiul, de exemplu, ce dau omului un
sentiment de putere asupra lumii, necunoscut înainte. În
același mod, asimilarea corpului și a funcțiilor sale unei
scheme mecaniciste presupune anterioritatea construirii
unor automate ingenioase, ce păreau a fi suficiente lor
înșile în mișcările lor. [...] Ceea ce este viu se subordonează
modelului mașinii și se epuizează cu totul în acesta”58.
Cunoașterea se eliberează de presiunea religioasă, căutând
să deslușească misterele lumii ca pe niște recurențe și
regularități supuse unei rigori matematice, deci cognoscibile
rațional. „Cauzalitățile miraculoase cedează în fața
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rationality, utility and social efficiency.
The mechanistic description of the bodies’
functioning54 and the privileging of reason
in relation to the senses are completed with
mistrusting the senses and the information
they convey. „Truths pertaining to nature
are no longer accessible to sensory proof,
they constitute the object of a distancing,
of a purification, of a rational calculation”55.
Descartes illustrates this postulate through
the experiment with the piece of wax, which,
although it exhibits certain characteristics
detectable by the senses, once melted, looses
all these characteristics (odor, shape, color)
demonstrating that the senses are illusory.
In consequence, they are futile in relation
to scientific knowledge. However, Descartes
further distinguishes between this knowledge
and the „actions of life”: „when we speak of
the organization of life, it would be extremely
ridiculous not to rely on the senses”56.
Descartes in not naïve: senses exist, they
cannot be annulled but they can, through
an effort of the will, be ignored: „I shall
now close my eyes, shut my ears, remove
all sense, erase the images of all corporeal
things from my memory, or at least – since
something like this can hardly be done – I will
dismiss them as being false and useless”57.
Lastly we shall point out the way in which the
age of Industrial Revolution abandons the
organic metaphor in favor of the mechanistic
one. „The advent of the mechanistic model
as principle of the world’s intelligibility is
associated, starting with the XVIth century,
with the spread of varied mechanisms,
such as the press and the clock, which
convey to man an unprecedented feeling of
power over the world. In the same way, the
assimilation of the body and his functions to a
mechanistic scheme presupposes the previous
construction of ingenious automates which
seemed to be self-sufficient for movement.
[...] The living being subordinates to the
model of the machinery and exhausts itself
completely in it”58. Knowledge is freed
from religious pressure, seeking to unravel
the world’s mysteries as recurrences and
regularities subjected to mathematical rigor
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and therefore having the possibility of being
known by reason. Miraculous causalities
give in to physical causalities in a world in
which everything is conceived according
to the mechanistic model. The theological
perspective disappears. The machine provides
the formula for the new system”59. The body
gets disenchanted, eludes the system of
forces which connects it with its superior
authority, „it looses its old charms in favor of a
new reign of the images: those which privilege
hydraulics, the law of liquids and clashes,
the force of the winds, the gearing and lever
systems. This model […] involves unavoidable
consequences related to the image of evil,
the care of one’s own person, the efficiency
of gestures or the presupposed effects of
the environment. In other words, the body
exists in its immediate cover as well as in its
representative references: subjective logics
which also vary in relation to the culture of
groups and in relation to age”60.
Jacques Gélis identifies approximately between
1680 and 1730 „a crisis of conscience in
relation to the body: the individual strives
to remove himself from under the influence
of the great collective body. In a way this is
the price which must be paid for the birth of
the modern man”61. Roy Porter and Georges
Vigarello believe that this „revolution” is not by
chance, but the result of searching for answers
to questions which the pre-modern man
has already started to ask in relation to his
individual existence and his presence (including
the physical presence) in this world: „new
norms of observation were needed so that the
scalpel would better scrutinize the body. New
perspectives, new questions and the agency
of a „look” were needed more than lifting/
implementing a religious interdiction which
is not confirmed by any serious source”62. In
consequence, as Jacques Gélis points out, the
formulation of nature’s laws and the exact and
detailed knowledge of the human body are
the fruits of man’s quest for the meaning of
his life and the meaning of his own evolution;
widening the boundaries of the world goes
hand in hand with deepening the questions
related to the body”63. The answers to these
questions which already hold prominence in
the conscience of the pre-modern man are
searched for in the „truth” of the body, which
anatomists render accessible; man and his
body depart also from the all-encompassing
religious narrative and from the almost
organic relationship with the cosmos and the
others, the collective body. The appearance
of the „modern” body is prefigured: the body
whose mechanisms and systems are imagined
independently from the influence of the planets
and the occult forces, of amulets or precious
objects. […] However, with the dawn of
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Aceste transformări marchează ceea ce David Le Breton
numește nașterea corpului ca „factor de individuație”, o
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translație de viziune traductibilă în distanța dintre a fi și a
avea un corp. „Înainte, corpul nu se distinge de subiectul
căruia îi împrumută un chip. Omul nu poate fi disociat de
corpul său, el nu se supune încă acestui paradox singular
de a avea un corp. [...] În universul valorilor medievale și
renascentiste, omul se află în contact direct cu universul,
el condensează cosmosul. Corpul nu e izolabil de om sau
de lume: el este omul și, pe scara sa, este cosmosul”65.
Prin urmare, disecțiile umane, cele care, în contextul
progresului general al cunoștințelor despre om și ca
factor determinant al acestui progres, vor avea un rol
incontestabil în transformarea de mentalitate care urmează,
sunt inimaginabile încă în epoca medievală. „Efracția
instrumentului în corp ar fi o violare a ființei umane, rezultat
al creației divine. Ar însemna și atentarea la pielea și la
carnea lumii”66. Practicarea, mai mult sau mai puțin legală,
a disecțiilor umane (mai întâi pe corpurile condamnaților,
temporar excluse simbolic dintr-un corp social integrat și
protejat, împotriva căruia au acționat prin crimele lor),
culminează cu publicarea la Basel în 1543 a tratatului de
anatomie al lui Vesalius, De corporis humani fabrica. Dincolo
de însemnătatea sa pentru cunoașterea științifică, momentul
marchează nașterea unei „distincții implicite în épistémè
occidental între om și corpul său. Aici își are izvorul
dualismul contemporan, care privește, într-un mod tot
implicit, corpul în manieră izolată, într-un fel de indiferență
față de omul căruia îi împrumută chipul. Corpul nu se mai
asociază cu verbul a fi, ci cu a avea”67.
Dar trecerea nu este facilă. Planează încă asupra
întreprinderilor anatomiștilor un sentiment de vină, vizibil
în ilustrațiile tratatului de anatomie vesalian, tributare
vechii reprezentări a corpului. Planșele lui Vesalius prezintă
corpuri jupuite, disecate, dar care păstrează caracteristici
umane, puse în scenă fie prin posturile (stranii) ale
personajelor, care sugerează dinamism, mișcare voluntară,
fie prin evidențierea trăsăturilor chipului, altfel inutile în
reprezentarea unui corp disecat. „Corpul ciopârțit, sfâșiat,
aduce astfel, simbolic, mărturie în privința omului pe care-l
reprezenta și amintește de inviolabilitatea sa trecută. [...]
Corpul protestează împotriva gestului care îl izolează de
prezența umană. Prin insistența sa de a fi, el dovedește
că e tot om. Corpul cu adevărat disecat de anatomist își
ia revanșa simbolică prin intermediul corpului figurat, care
își afirmă condiția umană”68. Fără îndoială, deschiderea în
premieră a corpului uman semnifică infinit mai mult decât
încă un progres în direcția științelor moderne ale omului.
După cum afirmă M.-C. Pouchelle, anatomiștii „deschideau,
poate, calea altor descoperitori, fisurând, odată cu
frontierele corpului, frontierele lumii pământești și ale
macrocosmosului”69.
Metafora mecanicistă, în fond, nu face decât să concilieze
noua viziune asupra corpului (penetrabil, disociat de
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Renaissance, a cultural conflict intensifies; now
the body is singled out, by specifying certain
functioning modes explained solely by its own
„workings”64.
These transformations mark what David Le
Breton calls the birth of the body as a „factor
of individualization”, a translation of vision
tantamount to the distance between to be and
to have a body. „In the past, the body was
not distinguished from the subject to which it
borrowed a face. Man cannot be dissociated
from his body. He is not subjected to this
singular paradox of having a body. […] In
the universe of medieval and Renaissance
values, man is in direct contact with the
universe and he condenses the cosmos.
His body cannot be isolated from himself or
from the world: the body is the man and,
at its scale, the cosmos”65. In consequence,
human dissections which, in the context of the
general progress of knowledge about man and
as a decisive factor of this progress, would
have an undeniable role in the mentality
shift which followed, were unimaginable
ever since medieval times. „The breach of
the body by means of an instrument was
considered to be a violation of the human
being who is a result of divine creation. It
also marked the infringement on the skin
and flesh of the world”66. The more or less
legal practice of human dissections (first on
the bodies of convicts who were temporarily
and symbolically excluded from a socially
integrated and protected body, against
which they have acted through their crimes)
culminates with the publishing at Basel in
1543, of Vesalius’s anatomy treatise entitled
De corporis humani fabrica. Apart from its
importance in terms of scientific knowledge,
this moment marks the birth of „a distinction
implicit in the western épistémè between man
and his body. Contemporary dualism springs
here and implicitly perceives the body in an
isolated manner with a certain indifference to
the man to whom it lends a face. The body is
no longer associated to the verb to be, but to
the verb to have”67.
But the shift is not easy. Guilt still hovers
over the anatomists’ enterprises, as the
illustrations of Vesalius’s anatomy treatise
show, being tributary to the old representation
of the body. Vesalius’s sheets/drawings show
skinned, dissected bodies that maintain human
characteristics staged either through the
(strange) postures of the characters, which
suggest dynamism, voluntary movement, or
through outlining the features of the face which
are otherwise useless in the representation of
the dissected body. „The chopped, torn body
thus brings in a symbolic manner a testament
to the man whom it represented and reminds
of his past inviolability. […] The body protests
against the gesture which isolates it from the
human presence. By insisting on existing, it
proves that it is still human. The body which
is truly dissected by the anatomist takes its
symbolic revenge through the figurative body
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which thus affirms its human condition”68.
Without a doubt, the first opening of the
human body signifies infinitely more than
yet another progress in mankind’s modern
sciences. As M.-C. Pouchelle states, the
anatomists „would perhaps open the way to
other discoverers, breaking, together with
the frontiers of the body, the frontiers of the
earthly world and of the microcosm”69.
In fact, the mechanistic metaphor does not
do anything but reconcile the new vision of
the body (penetrable, dissociated from human
specificity, emptied of any mystery) with the
technical progress. „The organization of time,
due to the clock and afterwards to the watch,
the discovery of new worlds beyond the
seas, the control of space with the aid of new
measurement and mapping techniques, the
invention of the telescope, all these modify
the relations which man traditionally has with
the cosmos”70. The permanent amazement in
the face of mechanisms, the forces which set
them in motion and their energy is transferred
to the functioning of the body; although, in a
paradoxical way, it marks a loss of humanity
and the descent into a different dimension,
the mechanistic metaphor is in fact translated
– according to the language of the age – into
a state of admiration towards the wonderful
machinery which is the human body. „In the
science of the XVIIth century, the body is
naturalized and disenchanted. Since it relates
more directly to itself, the body is naturally
liberated from the cosmic order and its
degrees. The images which represent levers,
dentate wheels, pulleys appear as many
possible references. Forces, ruptures and
clashes replace explanations”71.
Being indebted to the same sensitivity of the
age (or rather, to a scholarly elite of the age).
Thomas Hobbes, the author of the Leviathan,
meditates in the aforementioned work as
follows: „What is the heart if not a spring;
and the nerves, so many strings; and the
joints, so many wheels setting the whole body
in motion, according to the intention of the
puppeteer”72. Of course the human body is
not reduced to a machinery; the comparison
reflects just the way in which the conceptions
on the body are a function of the scientific
and technological progress of the age. The
irony of the situation, as shown by Anthony
Synnott, consists in the fact that Hobbes uses
the inorganic metaphor of the machine for
explaining the body, and organic metaphor of
the body in view of explaining the political73.
A century later, the French philosopher Julien
Offray La Mettrie maintains, in his work
L’homme machine, that man is a machine:
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specificul uman, golit de orice mister) cu progresele tehnice.
„Organizarea timpului, grație orologiului și apoi ceasului de
mână, descoperirea de noi lumi dincolo de mări, controlarea
spațiului prin punerea la punct a unor noi tehnici de
măsurare și cartografiere, inventarea telescopului, toate
acestea modifică raporturile pe care omul le întreținea
în mod tradițional cu cosmosul”70. Uimirea permanentă
în fața mecanismelor, a forțelor care le propulsează, a
energiei lor, se transferă asupra funcționării corpului; deși,
paradoxal, marchează dezumanizarea sa, căderea într-un
altă dimensiune, metafora mecanicistă traduce de fapt,
în limbajul epocii, o stare de admirație față de minunata
mașinărie care este corpul uman. „În știința secolului al
XVII-lea, corpul se naturalizează, se „dezvrăjește”. Deoarece
este raportat mult mai direct la sine însuși, corpul este în
mod natural eliberat de ordinea cosmică și de gradațiile
sale. Imaginile ce reprezintă pârghii, roți cu dinți, scripeți
par tot atâtea referințe posibile. Forțele, rupturile, ciocnirile
țin loc de explicații”71.
Tributar aceleiași sensibilități a epocii (sau, mai degrabă,
a unei elite savante a epocii), Thomas Hobbes, autorul
Leviathanului, meditează în lucrarea amintită: „Ce este
inima, dacă nu un arc; și nervii, tot atâtea sfori; iar
încheieturile, tot atâtea roți, punând în mișcare întregul
corp, după intenția păpușarului”72. Desigur, corpul uman
nu se reduce la o mașinărie; comparația reflectă doar felul
în care concepțiile despre corp sunt o funcție a progresului
științific și tehnologic al epocii. Ironia situației, așa cum
inspirat o evidențiază Anthony Synnott, este că Hobbes
folosește metafora anorganică a mașinii pentru a explica
corpul și metafora organică a corpului pentru a explica
politicul73.
Un secol mai târziu, filosoful francez Julien Offray La Mettrie
susține, în lucrarea sa L’homme machine, că omul este o
mașină: „Corpul uman este un ceas, o mașină care își mișcă
propriile resorturi”, iar sufletul nu este decât o „himeră”,
„un univers deșart” 74. După cum remarcă Michel Foucault
– al cărui interes pentru corp și tehnologiile sale văzute
prin prisma funcționării puterii se materializează în mai
multe dintre volumele sale – „marea carte despre Omulmașină a fost scrisă simultan în două registre: cel anatomometafizic, ale cărui prime pagini fuseseră redactate de
Descartes și pe care medicii și filosofii l-au dus mai departe;
și registrul tehnico-politic, alcătuit dintr-un întreg corpus de
regulamente militare, școlare, aplicate în aziluri, ca și din
procedee empirice și bine gândite, în scopul controlării sau
îndreptării operațiunilor executate de corp. Două registre
foarte diferite, dat fiind că într-unul era vorba de supunere
și folosire, iar în celălalt de funcționare și explicare: corp util
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și corp inteligibil”75.
Merită remarcată, ca o evoluție secundară acestei reconceptualizări mecaniciste a anatomiei și, totodată, ca o
ironie nesesizată în epocă, noua raportare la Divinitate.
Avem acum de a face, după cum remarcă Le Breton, cu un
„Dumnezeu mecanic”, căruia Descartes îi admite „privilegiul
măsurat de a fi artizan mai abil decât ceilalți”, într-o lume
în care omul nu mai este doar creația lui Dumnezeu, ci și un
rival al său în creație. Descartes afirmă cu seninătate: „orice
corp e o mașină, iar mașinile fabricate de artizanul divin
sunt cele mai bine organizate, fără a înceta, din acest motiv,
să fie mașini. Nu există, dacă nu considerăm decât corpul,
nici o diferență de principiu între mașinile fabricate de
oameni și corpurile vii create de Dumnezeu. Nu există decât
o diferență de perfecționare și de complexitate”76. Supremă
aroganță a omului care pretinde accesul la cunoaștere
prin rațiune. „Evoluția gândirii care încearcă să reducă
ansamblul mișcărilor lumii sau turbulențele condiției umane
la un ansamblu de legi obiective, la recurențe previzibile,
ia avânt în secolul al XVII-lea și nu încetează niciodată săși exercite influența”, observă Le Breton77. Mai mult decât
atât, în toată această resemnificare a datelor lumii și reașezare a gândirii occidentale, corpul devine „partea cea
mai puțin umană a omului, cadavrul în amânare, unde omul
nu se poate recunoaște”, fenomen în care sociologul francez
identifică una dintre caracteristicile cele mai semnificative
ale modernității78.
Între secolele XVI și XVIII, așadar, asistăm, cel puțin în
Occident, la nașterea omului modernității: „un om despărțit
de el însuși (aici sub auspiciile clivajului ontologic dintre
corp și om), despărțit de ceilalți (cogito nu este cogitamus)
și despărțit de cosmos (de acum înainte, corpul nu mai
pledează decât pentru el însuși, rupt de restul universului,
își găsește țelul în sine, nu mai este ecoul unui cosmos
umanizat)”79. Fenomenul marchează și o relaxare, dacă
nu o ruptură, a conștiinței individuale în raportarea sa la
divinitate: „Din secolul al XVI-lea, începe să-și facă loc ideea
potrivit căreia corpul trebuie menținut sănătos și protejat
pentru o viață cât mai îndelungată. [...] Noua aspirație a
oamenilor de a-i prelungi existența pământească nu poate
fi separată de ideea că viața în lumea aceasta nu este
neapărat o vale a lacrimilor, așa cum susțin unele discursuri
rigoriste. Acest optimism și voința umană de a învinge
soarta potrivnică stau la baza culturii urbane a Renașterii.
În acest context, corpul, departe de a fi un loc al pierzaniei,
poate deveni o sursă de înflorire, lucru pe care îl exprimă,
în felul ei, etica protestantă. Decuplarea vieții de moartea
urmată de Judecata de Apoi produce o ruptură esențială în
cultura occidentală”80. În plus, acest corp devenit esențial
pentru individ, în mod paradoxal odată cu ruptura de

„The human body is a clock, a machine which
moves its own parts”, whereas the soul is
just a „chimera”, an „empty universe” 74. As
Michel Foucault – whose interest for the body
and its technologies seen through the filter of
the workings of power, materializes in many
of his works – remarked, „the great book on
the Machine-Man was simultaneously written
on two levels: the anatomical – metaphysical
one the first pages of which have been drafted
by Descartes and which the physicians and
philosophers have carried through; and the
technical and political level, consisting of an
entire body of military and school regulations
applied in asylums, as well as of empirical and
well-thought procedures, in view of controlling
or adjusting the operations executed by the
body. These are two very different registries,
considering that one dealt with submission
and exploitation, whereas the other with
functioning and explanation: useful body and
intelligible body”75.
The new relationship to the Divine must be
pointed out as a development secondary to
this mechanistic re-conceptualization of the
anatomy, and at the same time, as an irony
which went unnoticed at the time. As Le
Breton remarked, now we are dealing with
a „mechanical God”, for whom Descartes
recognizes „the measured privilege of being
an artisan more able than the others”, in a
world in which man is no longer the creation
of God, but the rival thereof when it comes
to creation. Descartes serenely stated: „any
body is a machine, whereas the machines
fabricated by the divine artisan are the best
organized ones, without ceasing for this
reason to be machines. In principle there is
no difference – if we consider only the body –
between machines produced by man and the
living bodies created by God. There is only a
difference of complexity and perfection”76. The
supreme arrogance of man who claims access
to knowledge through reason. „The evolution
of thought which tries to reduce the totality of
the world’s movements or the troubles of the
human condition to a group of objective laws
and to predictable recurrences, takes flight in
the XVIIth century and never ceases to exert
influence”, points out Le Breton77. Moreover, in
the process of re-signifying the world’s premises
and reconfiguring western thought, the body
becomes „the least human part of man, a
delayed corpse, in which man cannot recognize
himself, a phenomenon in which the French
sociologist identifies one of the most significant
characteristics of modernity78.
Between the XVIth and the XVIIIth centuries
we witness at least in the west, the birth of
the modern man: „a man separated from
himself (here under the patronage of the
ontological break between body and man),
separated from the others (cogito is no longer
cogitamus) separated from the cosmos (from
now onwards, the body no longer pleads but
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for itself, it is disconnected from the rest
of the universe, it finds its purpose in itself
and it is no longer the echo of a humanized
cosmos)”79. This phenomenon also marks
a relaxation – if not a break – of individual
conscience in relation to divinity: „Starting
with the XVIth century the idea according to
which the body must be maintained healthy
and protected for a longer life, starts to be
disseminated. […] The new yearning of man
to extend his earthly life cannot be separated
from the idea that life in this world is not
necessarily a valley of tears, as certain
rigorist discourses maintain. This optimism
and the human will to defeat ill fate lay the
basis for the urban culture of Renaissance.
In this context, the body, far from being a
locus of perdition, may become a source of
prosperity, an idea which is expressed by
protestant ethics. Disconnecting life from
death – which in turn is followed by the Last
Judgment – produces and essential break
in western culture”80. In addition, this body
which has become essential for the individual,
paradoxically together with the break between
the self and the others, becomes the focus of
intense activities and investments on behalf
of society, which Norbert Elias subsumed to
the generic term of „civilizing process”. As
Georges Vigarello points out, we witness „an
intense action of modernity on the borders of
the self, on impulses and desires: controlling
gestures of politeness and civility, softening
the edges of brutality, surveying one’s
gestures in the sphere of intimacy. Quotidian
attitudes, manners, sexuality, games, personal
space, all these were thus transformed. […]
A novel staging of the body was established:
limits based on abstinence, self-control
explained even through the imaginary support
of a judging inner arbiter”81.

sine și de ceilalți, devine focusul unor intense activități și
investiții din partea societății, pe care Norbert Elias le-a
subsumat termenului generic de „proces al civilizării”.
Asistăm astfel, punctează Georges Vigarello, la „o intensă
acțiune a modernității asupra granițelor sinelui, asupra
pulsiunilor și dorințelor: controlarea gesturilor de politețe
și a sociabilităților, șlefuirea brutalităților, supravegherea
propriilor gesturi în universul intimității. Atitudinea
cotidiană, manierele, sexualitatea, jocurile, spațiul proxim
sunt, astfel, transformate. [...] S-a instaurat o inedită
punere în scenă a corpului: limite bazate pe reținere,
autocontrol explicitat până la sprijinul imaginar al unei
instanțe „judecătoare” și interiorizate”81.

And still, the reverse manifests through the
birth of an „anxious body which, having
torn itself from the great collective body,
pays dearly for its emancipation. This body
which man brings into the foreground of his
concerns, in order to protect it, care for it, and
extend its life, remains alone at the time of
death, without the moral support of the body
formed of forefathers and relatives, of the
great collective body which never dies. Facing
this loneliness and undertaking it are possible
for the faithful. If faith is lost, the individual is
left alone with oneself... And perhaps in this
weakening of faiths and behaviors we should
find one of the major sources of contemporary
man’s anxiety”82. Anthony Giddens identifies in
modern man’s obsession of seeking certainty
in his own body, a reaction to losing the
religious „certainties”, which accompanied
man – body and soul – in life and after death.

Comparațiile organiciste vor cunoaște un nou reviriment
în primele decenii ale secolului al XIX-lea, martore ale
introducerii în Europa a rețelelor feroviare și a telegrafului,
concomitent cu progresele medicale privind funcționarea
sistemului nervos. Albert E. F. Schaffle, în lucrarea în
patru volume Construction and Life of the Social Body: an
Encyclopedic Outline of a Practical Anatomy, Physiology
and Psychology of Human Society, sugerează „o analogie
între implementarea deciziilor luate de conducerea centrală
și impulsurile transmise prin intermediul nervilor către
mușchi”. Wall Street este descrisă la 1888 drept „marele
centru nervos al afacerilor americane”, iar Herbert Spencer
compară liniile de telegraf cu fibrele nervoase83. Revigorarea
clasicei comparații corporale a statului se datorește, în bună
măsură, în secolul al XIX-lea, autorilor de limbă germană.
Astfel, în 1819, Joseph von Gerres publică Deutschland und
die Revolution, unde scrie despre „acea viziune seculară,
în care clasele educate și întregul cler corespund capului,
armata brațelor, iar clasele agricole burții, sau mai precis
organelor interne”84. Inspirat de Joseph von Gerres, Johann
Kaspar Blutschli elaborează o „Teorie a statului modern”

Organicist comparisons have known a renewed
advent in the first decades of the XIXth century,
together with introducing in Europe railway
networks and the telegraph and with medical
progress pertaining to the functioning of the
nervous system. Albert E. F. Schaffle, in his
work of four volumes, The Construction and Life
of the Social Body: an Encyclopedic Outline of a
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Și totuși, reversul medaliei se manifestă prin nașterea
acestui „corp neliniștit care, smulgându-se din marele corp
colectiv, își plătește scump emanciparea. Căci acest corp
pe care omul îl face să treacă în prim-planul preocupărilor
sale, pentru a-l proteja, a-l îngriji și a-i prelungi viața,
rămâne singur în momentul morții, lipsit de asistența
morală a corpului constituit din strămoși și rude, a marelui
corp colectiv care nu moare niciodată. Înfruntarea acestei
singurătăți și asumarea ei sunt posibile pentru cine are
credință. Dacă o pierde, individul rămâne singur cu sine
însuși... Și poate că în această bulversare a credințelor și
a comportamentelor trebuie să vedem una dintre sursele
majore ale angoasei omului contemporan”82. Anthony
Giddens va vedea în obsesia omului modern de a-și
căuta certitudini în propriul corp o reacție la pierderea
„certitudinilor” religioase, care-l însoțeau pe om – trup și
suflet – în viață și după moarte.
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(1895) având ca punct de plecare analogia cu corpul.
„Personalitatea moral-organică a statului, scrie Blutschli,
este similară celei umane. Statul este imaginea Omului.
Corpul statului este copia corpului uman... Dinastia și
națiunea, capul și corpul..., se simt legate precum capul și
membrele unui corp”. Constituția statului este „articulația
corpului politic”85.
Anthony Synnott identifică cinci puncte de turnură în ceea
ce privește reconstrucțiile conceptuale ale corpului, după
antichitatea greacă86. Creștinismul definește, pe lângă
corpul fizic, un corp spiritual și mistic. De asemenea, tot
de creștinism se leagă tradiția ascetică, care tinde să
anuleze datele existențiale ale corpului. Apoi, Renașterea
reconstruiește corpul într-o lumină mai favorabilă, artiștii și
filozofii epocii contribuind la secularizarea corpului. Luminile
asistă la reconstrucția corpului cartezian ca mașină, idee
care susține dezlegarea corpului de identitatea umană. În
secolul al XIX-lea, semnificațiile corpului se succed din ce în
ce mai rapid: corpul este redefinit politic și/sau economic,
ca proprietate sau instrument. În sfârșit, în secolul al XXlea avem atât o consolidare a modelelor mecaniciste și
materialiste, cât și atitudini pozitive față de corp. Este
secolul în care asistăm la cea mai dramatică reconstrucție a
corporalității prin reevaluarea semnificațiilor categoriilor de
gen și rasă, care nu face decât să pună în lumină jocurile de
putere implicate în construcțiile corporale.
Acest studiu se structurează ca o trecere în revistă,
inevitabil succintă și schematică, a viziunilor filosofice
asupra corpului, cu accent pe acele construcții care vizează
corpul drept criteriu de inteligibilitate a politicului și/
sau socialului. O primă observație accentuează tocmai
ubicuitatea și permanența corpului în discursul filosofiei,
fenomen ce maschează o relație dificilă și sinuoasă. Corpul,
în materialitatea sa, este, paradoxal, o realitate care se
refuză filosofiei, o stânjenește, o zădărnicește. Dar el
nu poate fi anulat în totalitate; disprețuit, ignorat, sau
valorizat și re-semnificat, corpul străbate ca un fir roșu
istoria filosofiei. O a doua observație se referă la valențele
incontestabile ale corpului de a fi referentul simbolic prin
excelență. Corpul este acel simbol natural care poate da
seama de orice proces/organizare politică sau socială, ca
marcă a unei realități universal-umane, care nu trebuie
explicitată suplimentar.
În sfârșit, o ultimă observație vizează modul în care
evoluează gândirea despre corp (și valențele sale metaforice
și referențiale) ca funcție a evoluțiilor în cunoașterea
științifică despre om și corpul său. De pildă, anterior
standardizării unităților de măsură, corpul era referentul
principal pentru evaluarea spațiului sau a timpului: martore
rămân vechile măsuri (un cot, un picior, o palmă, un deget)
sau zicale („până-n gât”, „până peste cap”), precum și
expresiile „temporale”: „cât zici Tatăl Nostru”, sau, mai
laic, „cât ai zice „pește””. Odată cu dezvoltarea cronologiei,
se transformă relația corpului cu lumea: din „măsura
tuturor lucrurilor”, corpul ajunge obiect al evaluărilor și

Practical Anatomy, Physiology and Psychology of
Human Society, suggests „an analogy between
implementing the decisions taken by the central
management and the impulses transmitted
through the nerves to the muscles”. Wall Street
is described in 1888 as „the great nervous
center of American businesses”, whereas
Herbert Spencer compares the telegraph lines
with the nervous fibers83. Reinvigorating the
classical comparison of the state with the
body is largely owed in the XIXth century to
German language authors. Therefore in 1819,
Joseph von Gerres published Deutschland und
die Revolution, where he writes about „that
century-old vision in which the educated classes
and the entire clergy correspond to the head,
the army to the arms, and the farmers to the
belly or more precisely to the internal organs.”84.
Being inspired by Joseph von Gerres, Johann
Kaspar Blutschli elaborates the Theory of the
Modern State (1895) starting from the analogy
with the body. The moral-organic personality
of the state, writes Blutschli, is similar to
the human one. The state is the image of
Man. The body of the state is the copy of the
man’s body... The dynasty and the nation, the
head and the body... they feel connected like
the head and the members of a body”. The
constitution of the state is „the articulation of
the political body”85.
Anthony Synnott identifies five turning points
in relation to the conceptual reconstructions
of the body according to Greek antiquity.86.
Christianity defines, in addition to the physical
body, a spiritual and mystical body. Moreover,
Christianity also contains the ascetic tradition
that tends to annul the existential premises of
the body. Then Renaissance reconstructs the
body in a more favorable light and the artists
and philosophers of the time contribute to
the secularization of the body. Enlightenment
assist to the reconstruction of the Cartesian
body as machine, an idea which supports the
separation of the body from human identity.
In the XIXth century, the significances of the
body succeed ever more rapidly: the body is
redefined politically and/or economically as
property or instrument. Finally, in the XXth
century we witness both a consolidation of
mechanist and materialist models and the
development of positive attitudes towards
the body. It is the century in which we assist
to the most dramatic reconstruction of
corporeality through reevaluating the meaning
of categories such as gender and race. This
reconfiguration in the end casts light on
the power play involved in such corporeal
constructions.
This study is structured as a revision which
is unavoidably brief and schematic, going
through the various philosophical perspectives
on the body and laying an emphasis on those
constructions which target the body as a
criterion for understanding political and/or
social workings. A first observation stresses
the ubiquity and permanence of the body in
the philosophical discourse, a phenomenon
which masks a difficult and meandering
relationship. The body, in its materiality is
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paradoxically a reality which refuses itself to
philosophy, hinders and blocks it. But it cannot
be fully annulled; Having been despised,
ignored, or assigned value and re-signified,
the body crosses the history of philosophy as
a red line. A second observation refers to the
undoubted meanings of the body which is the
symbolic referent par excellence. The body
is that natural symbol which can account for
any political or social process / organization,
as mark of a universally human reality, which
cannot be additionally explained.
Finally, one last comment targets the manner
in which thinking about the body (and its
metaphorical and referential meanings)
evolves, as a function of the scientific
knowledge developments in relation to man
and his body. For instance, previously to
standardizing measurement units, the body
was the main reference for evaluating space
and time: the old measurements (un cot, un
picior, o palmă, un deget) or sayings („până-n
gât”, „până peste cap”), as well as some
temporal expressions („cât zici Tatăl Nostru”,
or „cât ai zice „peşte””) stand as witnesses.
Together with the development of chronology,
the relationship of the body to the world
transforms itself: from the „measure of all
things”, the body becomes object of evaluation
and measurement. „It thus becomes
possible to coordinate bodies in relation to
the same chronological objective, which
was obviously useful in organizing factory
production. The body which is objectively
coordinated can be thereafter assimilated to
the objectively coordinated machine – the
machine takes over from the time of its body,
or moreover, the body is subordinated to the
machine”87. The development of industry,
the modification of production times and the
division of labor change the relationship with
the body. As Corrigan notices, „if one fully
controls the production process, then the
result is a product of your body as subject
which holds control; if one performs just
one of the operations, the body becomes
just an objective part of this process: one
does not coordinate the entire process, but
one is a part thereof in a manner similar to
the instruments one uses”88. The body – a
machinery in itself, is a part of the production
machinery. Each new discovery, not only
limited to the field of cutting-edge genetics
or medicine, has surprising implications on
our existence, on our possibilities (for motion,
remote communication, reproduction, for
extending or bettering our lives) and last but
not least, on the way in which we relate to
our own body. However, generally speaking,
„the average man projects on his body a
heteroclitic knowledge which looks like a
harlequin cape, consisting of areas of shadow,
imprecision, confusion and more or less
abstract information which is given a relief.
Everybody shapes one’s personal vision on
the body, arranging it like a puzzle, without
any preoccupation for contradictions and for
the heterogeneity of borrowed elements”89.
The major transformations related to the
imagery of the body, at least for the common
man, are still rather subtle; the collective
mind continues to turn to ageless metaphors
and symbols (the machine body) or to

măsurătorilor. „Devine astfel posibilă coordonarea corpurilor
în funcție de același timp cronologic „obiectiv”, ceea ce a
fost evident de folos în organizarea producției în fabrici.
Corpul coordonat obiectiv poate fi apoi asimilat cu mașina
coordonată obiectiv – mașina preia din timpul corpului sau,
mai degrabă, acesta din urmă este subordonat mașinii”87.
Dezvoltarea industriei, modificarea tipurilor de producție
și diviziunea muncii modifică raportul cu corpul. După cum
observă Corrigan, „dacă controlezi în întregime procesul de
producție, atunci rezultatul este un produs al corpului tău ca
subiect care deține controlul; dar dacă realizezi doar una din
operații, corpul tău devine doar o parte obiectivă din acest
proces: nu tu coordonezi întregul proces, ci ești parte a lui
așa cum sunt uneltele pe care le folosești”88. Corpul – el
însuși mașinărie, parte a mașinăriei de producție.
Fiecare nouă descoperire, și nu doar în domeniul geneticii
de vârf sau al medicinei, are implicații nebănuite asupra
existenței noastre, asupra posibilităților noastre (de a ne
deplasa, de a comunica la distanță, de a ne reproduce,
de a ne prelungi sau ameliora viața) și nu în ultimul rând,
asupra modului în care ne raportăm la propriul corp. Cu
toate acestea, în general, „omul obișnuit proiectează
asupra corpului său o cunoaștere eteroclită, care seamănă
cu o mantie de arlechin, alcătuită din zone de umbră, din
imprecizii, din confuzii, din informații mai mult sau mai
puțin abstracte, căreia îi dă un oarecare relief. Fiecare
„își meșterește” viziunea personală asupra corpului,
aranjând-o ca într-un puzzle, fără nici o preocupare pentru
contradicții, pentru eterogenitatea împrumuturilor”89.
Transformările majore în ceea ce privește imaginarul
corpului, cel puțin la nivelul omului de rând, sunt, totuși,
mai degrabă subtile; mentalul colectiv continuă să apeleze
la metafore și simboluri fără vârstă (corpul-mașină) sau
să recurgă la schimburi mutuale între diferite sisteme de
simboluri (animate sau inanimate), pentru a-și putea explica
această co-prezență a corpului, atât de simplă, dar atât de
problematică.
Filozofie, sociologie, medicină, psihologie, antropologie,
istorie, artă… toate în parte și la un loc au încercat și
încearcă să dea seama de această co-prezență a corpului,
de existența noastră în carne și oase. Grea dar fascinantă
misiune.
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mutual exchanges between different systems
of symbols (animated or not) in view of
explaining this co-presence of the body, so
simple yet so problematic.
Philosophy, sociology, medicine, psychology,
anthropology, history, art... all have tried
separately and jointly to understand this copresence of the body, our existence in flesh
and blood. A difficult but fascinating mission.
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Ileana Pintilie
Ipostaze ale Medeei –
sau despre feminitatea
ignorată. Note pe marginea
unor reprezentări în arta
contemporană românească1
Aflate oarecum la început în România, „gender studies”
încearcă să definească raporturile femeii cu societatea, precum
și punctul de vedere al puterii politice referitor la condiția
ei. Prezentarea aspectelor societății patriarhale românești,
a mecanismelor ei, evoluția lentă a mentalităților legate
de familie și gravitând în jurul femeii, ca principal suport al
acesteia, sunt priorități în definirea unei identități cel mai
adesea ignorate.
Aceeași traumă care a afectat societatea românească în
ansamblul ei, în perioada comunistă și imediat următoare,
pare să fi atins și expresia artistică feminină: lipsa cadrului
favorabil afirmării aspectelor specifice definind identitatea
feminină. Identitate feminină? Acest termen numai și el ar
putea stârni iritarea sau nedumerirea celor obișnuiți cu o
„ordinea” prestabilită și care pare să aibă toate șansele de a
nu fi tulburată.
Vorbind despre femeia-artist ar trebui remarcată dubla
complicarea a destinului ei: pe lângă dificultățile „tradiționale”,
pe care le sugeram înainte, se vor adăuga și cele legate de
creație – realizarea „fizionomiei” sale artistice în concurență cu
obligațiile casnice. Ca și în alte domenii de activitate, numărul
femeilor studiind într-o academie de artă în România este
mult mai mic decât cel al bărbaților, iar genul artistic rezervat
acestora pare a fi mai degrabă cel al artelor decorative – și
cu precădere al artelor textile. Doar nu a fost „condamnată”
Eva să toarcă? (iar acest fapt apare deja în reprezentările
timpurii ale „Facerii” – „Izgonirea din rai”- în pictura murală
românească). Acest fapt trădează și o identificare a femeii
cu universul domestic, care pare sortit să-i aparțină pe veci.
Arta „mare”, creația par a fi domenii rezervate în exclusivitate
bărbaților. Femeile pictor, sculptor sau arhitect sunt în
general tolerate sau trecute cu vederea, mai ales că șansele
lor de afirmare în condiții inegale sunt într-adevăr mai mici.
Câte femei ajung să predea pictura într-o academie de artă
din România? Mai nici una, deoarece încrederea acordată
acestora este extrem de mică. În definitiv este și un aspect
al reprezentării și al investirii și nu întotdeauna numai al
competențelor. Același aspect al investirii cu încredere are
1
Aceasta este o variantă revăzută și adăugită a textului apărut în revista
„Tribuna” din Cluj, nr. 5-8, februarie 1999, retipărit în limba croată: Hipostaze Medeje – ili o ignoriranoj ženskosti bilješke o nekim prikazima u suvremenoj rumunjskoj
umetnosti, în revista „Treća”, vol. 2, Zagreb, 2000, cu un rezumat în engleză.
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Medea’s Stances
– or about the
Ignored Femininity.
Notes on Some of
Her Representations
in Romanian
Contemporary Art1

Being in a somewhat incipient phase,
Romanian „gender studies” productions
attempt to determine the relationship
of women to society and the standpoint
of political power on her condition. The
disclosure of the Romanian patriarchal
society’s workings and mechanisms, the slow
progress of mentalities on family and women
as main support of the former are priorities in
defining an often ignored identity.
The same trauma that has affected Romanian
society, as a whole, during the communist
period and thereafter, seems to have also
affected women’s artistic expression: the lack
of a favorable environment for affirming the
specific features of female identity. Female
identity? This term in itself could bring
irritation or perplexity to those accustomed
to a preestablished order which seems, by all
odds, to continue undisturbed.
A discourse on the woman-artist should
remark the double complication of her
destiny: besides „traditional” difficulties,
which I suggested before, those related to
creation are added – achieving her artistic
„physiognomy” in competition with her
household obligations. As in other fields,
the number of Romanian fine art women
students is much smaller than the number
of men, and the artistic genre reserved to
former rather seems to be that of decorative
arts – and especially textile arts. Was not Eve
„condemned” to spin? (and this is already
featured in the early representations of
„Genesis” – „Expulsion from Paradise” – in
Romanian mural painting). This also discloses
the identification of women with the domestic
universe, to which they seem to be forever
destined. „High” art and creation seem to be
fields reserved exclusively to men. Women
painters, sculptors or architects are generally
tolerated or overlooked, especially since
their chances of asserting themselves under
conditions of inequality are indeed smaller.
How many women succeed in becoming

1
This is a revised and enlarged
version of the text published in the „Tribune”
in Cluj, no. 58, February 1999, reprinted in
Croatian: Hipostaze Medeje – ili o ignoriranoj
ženskosti bilješke o nekim prikazima u suvremenoj rumunjskoj umetnosti, in the magazine
„Treća”, vol. 2, Zagreb, 2000, with a summary
in English.

painting professors in the Romanian art
academies? Almost none, since the trust
invested in them is extremely low. After all, it
is a matter of representation and investment
and not always just a matter of skills. The
same aspect of investment with trust takes
place in the exchange between generations
of artists: venerable teachers have more
confidence in their male disciples, whom
they promote to the detriment of female
disciples. Supporting women seems to have
no serious grounds, but rather a perverse
side, revealing a weakness similar to vice. The
demonization of women, their identification
with Medea, a dangerous witch, sacrificing
everything to achieve her ends (as it is usually
suggested when she succeeds) is a frequent
phenomenon in the Romanian society,
resulting, consciously or not, in diminishing an
effective competition.
The discussion of the female identity could not
even be brought into the foreground during
the years of dictatorship. That past society,
which aimed to massproduce a „new man”,
modeled according to the frantic imagination
of some leader, did not allow exceptions or the
persons who differed by something (and this
thing was talent) from the mass. The artist, if
he/she was not engulfed by the system, was
such a troublesome exception, which produced
„accidents” during the scheduled activities and
„entertainment”.
By mid1970s Geta Bratescu became
constantly interested in defining a female
identity, but without attacking the theme of
the thematized body, which was considered
the locus of this identity. She questioned
female identity in a series of textile collages
entitled Medea’s Portraits and the works
included in this longstanding series form the
material of several solo shows in Bucharest
in 1987 and 1988. Choosing this protagonist
with a negative aura is symptomatic of various
works from these years: through her troubled
history, revolving around strong passions,
produced by her repudiation by Jason and
his planned remarriage, Medeea appears as
a mythological character, controversial and
fearsome, a mixture of witch and ordinary
woman. To summarize, she represents the
„paradox of femininity”, as Andrei Pleşu
correctly stated at the time2. Due to the
last resort solutions which she has always
undertaken, the tenacity with which she
put her plans into action, her strength of
character, her initiatives and decisions, Medea
attracted disapproval and rejection. Thus she
became the symbol of offended femininity, by
means of the eternal repetition of scenarios
such as rejection and abandonment, scenarios
which women in general are coerced into
obeying and whose favorite victim they have
always been. Medea’s Portraits thus represent
inner feminine states, a staggering succession
of such states, which the artist evokes,
concealing the true content in a mythological
vague form. These „portraits”, graphically
growing one out of the other, achieve the
destruction of the coded, patriarchal image
of the representation of femininity. Not by
chance, the use of the textile support and
the creation of these collages with the aid of
the sewing machine, ironically hint at these

2
Andrei Pleşu, Medeea and the Paradox of Femininity, in the catalog „Geta Bratescu”, published by the National Art Museum of
Romania, Bucharest, 1999, p. 4345.

loc și în schimburile dintre generațiile de artiști: venerabilii
profesori au mai multă încredere în discipolii lor masculini,
pe care-i promovează în detrimentul discipolilor feminini.
Susținerea femeii pare să nu aibă nici un temei de seriozitate,
ci dimpotrivă o latură perversă, trădând o slăbiciune vecină
cu viciul. Diabolizarea femeii, identificarea ei cu o Medee, o
vrăjitoare periculoasă, care ar sacrifica totul pentru atingerea
scopurilor (așa cum se sugerează îndeobște atunci când ea
reușește să se impună) este un fenomen frecvent în societatea
românească, având ca finalitate, conștient sau nu, diminuarea
unei concurențe reale.
Discuția despre o identitate feminină nici măcar n-a putu fi
pusă în mod deschis în timpul totalitarismului. Societatea,
care țintea să producă „omul nou”, realizat în serie, calchiat
după imaginația delirantă a unui șef, nu permitea excepțiile,
persoanele care se puteau deosebi prin ceva (și acest ceva
era talentul) față de marea masă. Artistul, dacă nu era
„înregimentat” în sistem, era o astfel de excepție supărătoare,
care producea „accidente” în cursul programat al activității și
al „distracțiilor”.
Pe la jumătatea anilor 1970 Geta Brătescu s-a interesat în
mod constant de definirea unei identități feminine, fără a
ataca însă tema corpului tematizat și considerat un locus al
acestei identități. Ea s-a interogat asupra identității feminine
într-o serie de colaje textile intitulate Portretele Medeei,
iar lucrările din această serie de lungă durată au constituit
materialul expoziției personale din București în 1987 și din
1988. Alegerea acestei eroine, cu o aură negativă, este
simptomatică pentru diferitele lucrări din acești ani: prin istoria
ei zbuciumată, gravitând în jurul pasiunilor puternice, produse
de repudierea ei de către Iason și plănuita recăsătorire a
acestuia, Medeea apare ca un personaj mitologic controversat
și temut, amestec de vrăjitoare, dar și de femeie obișnuită,
iar pentru a rezuma, ea reprezintă „paradoxul feminității”, așa
cum a observat corect, la vremea respectivă, Andrei Pleșu2.
Soluțiile ultime pe care întotdeauna le-a adoptat, tenacitatea
cu care și-a pus în aplicare planurile, tăria caracterului,
inițiativa și acțiunea care au determinat-o, toate acestea sunt
menite a stârni dezaprobarea și dizgrația. Medeea devine
simbolul feminității ultragiate, prin eterna repetare a unora
din aceste „scenarii” (repudierea și părăsirea), pe care femeia
este obligată să le suporte și a căror victimă predilectă este
din totdeauna. Portretele Medeei reprezintă astfel „stări”
feminine interioare, o derulare amețitoare de astfel de stări,
la care artista face apel camuflând adevăratul conținut într-o
vagă narațiune mitologică. Aceste „portrete”, evoluând grafic
unul din celălalt, realizează distrugerea imaginii codificate,
patriarhale asupra reprezentării feminității. Nu întâmplător
folosirea suportului textil și crearea acestor colaje cu ajutorul
mașinii de cusut trimit ironic la aceste materiale „feminine”,
la care, după cum am mai arătat, femeia a fost deja de mult
timp „sortită”.
În paralel, Geta Brătescu s-a dedicat unor cercetări
asupra corpului său privit ca un element identitar, tipic al
reprezentării, fiind una din puținele artiste care au studiat
raporturile dintre corp și spațiul intim; atelierul este dezvăluit
2
Andrei Pleșu, Medeea și paradoxul feminității, în catalogul „Geta Brătescu”, editat de Muzeul Național de Artă al României, București, 1999, p. 43-45.
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ca un topos antropomorfizat purtând măsura propriului ei
corp, un spațiul intim, devenit un fel de „alter ego”. Astfel,
într-o serie de evenimente „înscenate” în propriul ei atelier,
fotografiate sau filmate, ea se supune unei fragmentări voite
simbolizând o reprezentare prin substituire. În Către alb
(1976)3 artista se află în atelier, pe care-l transformă treptat
într-un spațiu imaculat prin acoperirea interiorului cu coli
mari de hârtie, iar spre final, când doar silueta ei rămăsese
discordantă, se acoperă de asemenea cu hârtii, vopsindu-și
cu alb fața și mâinile. Ea realizează o mască albă, iar prin
ștergerea detaliilor conjuncturale, aceasta devine simbol al
identificării feminine înscrise într-o serie.
Continuând cercetările începute anterior, artista realizează, tot
în 1976, Autoportret către alb: imaginea feței privită frontal,
supusă treptat unei estompări din ce în ce mai pronunțate
prin acoperirea cu o folie transparentă și apoi din ce în ce mai
opacă, obținând astfel un efect de dezvăluire și de ocultare
a identității. Din aceste acțiuni și experimente de atelier au
rezultat ulterior, în timp, mai multe autoportrete, realizate în
diferite tehnici, inclusiv în colaj, continuând analiza acestui tip
de autoreprezentare.
Aceeași tematică – a măștii – este reluată peste ani într-un
nou context, devenit mai simbolic-expresiv în filmul video
The Earthcake, realizat împreună cu Alexandru Solomon, în
calitate de operatorul de imagine și prezentat în contextul
expoziției mixed-media „Pământul”, organizată la Muzeul de
Artă din Timișoara, în 1992. Într-o succesiune de imagini
plastice punând în valoare detaliul se narează pregătirea unei
„bule” din pământ. Dacă pe durata filmului personajele sunt
cele două mâini care lucrează – aleg pământul, îl moaie – în
final artista apare cu o mască albă și cu o cască argintie pe
cap pentru a îngurgita, cu gesturi solemne, această bucată
de pământ, într-un ritual de asumare și de identificare. În
acest caz masca apare ca o manifestare a sinelui imuabil și
universal, conferindu-i un aspect ireal și sugerând o ieșire
din timpul și din spațiul cotidian. Comunicarea cu straturile
culturale profunde, arhetipale, care se lasă descifrată în
această acțiune video, are similitudini cu o acțiune realizată de
artista cubaneză Tania Brughera, în care, ingerarea unei bule
de pământ amestecat cu apă sărată, echivalează cu un gest de
identificare cu populațiile autohtone din America Centrală și de
refuz al dominației coloniale4.
Ideea de identificare prin propria-i imagine sau de evocare
a întregului prin parte este reluată în 1977 în filmul Mâini
(S 8 mm, alb/negru), având ca subtitlu Pentru ochi, mâna
trupului meu îmi reconstituie portretul. Această identificare
declarată se bazează și pe o asociere de imagini mână/
ochi, care descifrate prin psihanaliză, se substituie una pe
cealaltă. Așadar evocarea mâinii echivalează cu un autoportret
ocultat. Mâinile desenează gesturi de luare în posesie, gesturi
autoreferențiale, dar care au și un grad de generalitate.
Într-un alt dialog deschis peste timp cu propria ei operă,

3
Despre această acțiune ca și despre următoarea, Autoportret către alb,
a se vedea Ileana Pintilie, Actionism in Romania During the Communist Era, Idea
Design ș Print, Cluj, 2002, p. 73 și urm.
4
O. M. Viso, Ana Mendieta. Sculptures and Performances, 1972-1985, Hirshholm Museum Washington / Hatje Cantz Verlag, 2004.

„feminine” materials, for which, as already
mentioned, women have been already
„destined”.
In parallel, Geta Brătescu devoted herself to
some studies of her own body perceived as a
marker of identity, typical for representation.
In this way she is one of the few women
artists who have studied the relationship
between the body and the intimate space; the
studio is revealed as an anthropomorphized
topos bearing the measure of her own
body, an intimate space that has become
a kind of „alter ego”. Thus, in a series of
„staged” events photographed or filmed in
her own studio, she undergoes a deliberate
fragmentation symbolizing a representation
by substitution. In Towards White (1976)3
the artist is in her studio, which she gradually
turns into an immaculate area by covering the
interior with large sheets of paper. Towards
the end of the video, only when her silhouette
can be perceived, she proceeds to covering
herself in paper and to painting her face and
hands in white. She obtains a white mask,
and by deleting the circumstantial details, it
becomes a symbol of feminine identification
recorded into a series.
Continuing the investigations previously
begun, she produces Selfportrait towards
White in 1976: the image of her face from
a frontal angle, undergoes a gradual and
increasing fading which becomes more and
more pronounced by means of covering with
a transparent and thereafter increasingly
opaque foil, thus obtaining an effect of identity
disclosure and concealment. From these
studio performances and experiments, several
selfportraits have subsequently resulted
in time, executed in various techniques,
including collage and continuing the analysis
of this type of selfrepresentation.
The motif of the mask is repeated years
later in a new, more symbolic and
expressive context in the video entitled The
Earthcake, made in collaboration with the
cinematographer Alexandru Solomon and
presented in the mixedmedia exhibition called
„The Earth” at the Art Museum of Timisoara,
in 1992. In a succession of aesthetic,
detailoriented images, the preparation of an
earth „bubble” is narrated. While during most
of the video, the „characters” are the two
hands at work – sifting through the earth and
rendering it softer – at the end the artist is
featured wearing a white mask and a silver
helmet on her head eating this earth bubble
with solemn gestures, in a ritual of taking
upon oneself and identification. In this case
the mask appears as a manifestation of the
unchangeable and universal self, conferring
a surreal feel and suggesting an exit out of
time and out of the everyday space. The
communication with the deep and archetypal
cultural layers, which allow for the decoding
of this video performance, is similar with
the performance of the Cuban artist Tania
Bruguera, in which the ingestion of an earth
bubble mixed with salt water is tantamount to
a gesture of identification with the practices of
the indigenous population of Central America

3
About this performance as well as
about the next one, Selfportrait towards White,
see Ileana Pintilie, in Actionism in Romania
During the Communist Era, Idea Design ș Print,
Cluj, 2002, p. 73 and others.

and of refusing colonial4 domination.
The idea of identifying through one’s image
or the notion of evoking totality by means
of one part thereof is repeated in 1977
in the film entitled Hands (S 8 mm, black
and white) featuring the subtitle „For the
Eyes, the Hand of My Body Reconstructs My
Portrait”. This stated identification is also
based on associating the images of the hand
with images of the eyes, which, having been
understood from a psychoanalytic standpoint,
substitute each other. Therefore, evoking
the hand is tantamount to an obscured
selfportrait. The hands draw gestures of
assuming ownership, selfreferential gestures
which also have a degree of generality.

Geta Brătescu reface în 1993 experiența din filmul Mâini întrun nou film video, realizat cu același Alexandru Solomon și
intitulat Cocktail automatic. Evocarea prin absență apare ca un
principiu similar, utilizat în acest mic film: în atelierul artistei,
printre borcane de culori și pensule se văd doar mâinile ei
care lucrează; desenează schițat un cap, iar acțiunea este
mereu întreruptă de gesturi ale mâinii, care lovesc automat
brațele unui jilț. Mâinile artistei și atelierul definesc așadar o
„fizionomie”, evocă ansamblul imaginii cu care ea se identifică
în ce are mai profund – creația.

In another dialogue across time, Geta
Brătescu repeats in 1993 the experience
of Hands, once more as a video made with
Alexandru Solomon and entitled Automatic
Cocktail. The guiding principle in this small
film is again the representation of absence: in

Un alt tip de identitate feminină se conturează în lucrările
de început ale Liei Perjovschi, o artistă făcând parte dintr-o
generația ulterioară, dar care se afla într-o legătură de
prietenie și admirație față de Geta Brătescu5. Preocupările
ei, dezvoltate uneori ca adevărate strategii culturale, se
îndreptau mai net către limbajul corpului sau către imaginile
reprezentării feminității, inițial în singurătate, ulterior în

4
O. M. Viso, Ana Mendieta. Sculptures and Performances, 19721985, Hirshholm
Museum Washington / Hatje Cantz Verlag,
2004.

5
Credem că legătura de prietenie dintre cele două artiste de la sfârșitul
anilor 1980 și începutul lui 1990, când Lia Perjovschi se mutase deja la București, ba
chiar, împreună cu Dan, au primit atelierul UAP utilizat până atunci de Geta Brătescu,
a lăsat unele ecouri în lucrările din această perioadă ale Liei.

Geta Brătescu, Pământul, 1992.
Geta Brătescu, The Earth, 1992.

36

37

spațiul public. Debutul Liei s-a produs în apartamentul în
care locuia la Oradea și unde a realizat primele acțiuni în fața
aparatului de fotografiat, fără public. În 1988, în acțiunea
intitulată Testul somnului6 și-a acoperit corpul cu desene, ca
o scriitură fină, expunându-se privirilor indirecte, mediate
de camera fotografică, ca un corp pasiv, fără voință proprie,
jucând rolul unei suprafețe-ecran care etalează un text. Doar
că textul și-a pierdut mesajul sau nimeni nu-l mai poate
înțelege. Semnele grafice desenate pe corp traduc o voință
de comunicare, rămasă însă neprecizată; comunicarea pare
imposibilă, suspendată între cei doi – emițător și receptor –
sugerând o pierdere a sensurilor, o cădere în muțenie și în
somn, identificat aici ca o stare pre-conștientă, caracterizând
metaforic starea societății românești la acea dată. Dacă în
general acțiunea ne apare ca un atribut al masculinității,
pasivitatea corpului etalat/expus devine atributul tradițional
al feminității, iar locuința devine o „coajă” de protecție în fața
imixtiunii brutale a lumii exterioare în viața intimă. Locuința
devine, în această acțiune singurul refugiu și spațiu de
manifestare, în timp ce spațiul public este inaccesibil.
Un an mai târziu va realiza, în aceleași condiții de izolare,
o nouă acțiune – Anulare – la care Dan Perjovschi participă
ca un ajutor: artista se lasă bandajată cu feșe albe și apoi
legată, exprimând – prin imaginea insolită de autopedepsire –
protestul mut față de condițiile de viață inacceptabile, voința
de autodistrugere. Înscenarea rănirii, fragmentarea corpului,
legarea acestuia sugerează plasarea în postura unei victime,
care se zbate cuprinsă de o furie oarbă și neputincioasă, stări
caracteristice traumelor feminine. În ambele acțiuni corpul
artistei devine vehiculul predilect al exprimării mesajelor
artistice, uzând de însușirile „stereotipe”, care însoțesc,
în reprezentările curente, feminitatea: slăbiciune, tăcere,
agresarea, distrugere, totul desfășurat în spațiul casnic,
rezervat parcă femeii cu precădere.
Pătrunderea artistei în spațiul public s-a făcut discret, cu
seria de obiecte intitulate Mapă cu impresii, promovând însă
aceeași tematică, aceleași forme. Realizate în 1989, dar
expuse abia în 1992, costumele feminine, după dimensiunile
ei, erau din hârtie tipărită de ziar și hârtie albă sau neagră7 și
au fost suspendate de umerașe în spațiul galeriei „Simeza”,
din București; aceste costume, acoperite de o scriitură
indescifrabilă sau de desene al căror înțeles s-a „pierdut”, au
calitatea de a evoca corpul feminin ca purtător de mesaje
misterioase, rămase în suspensie, de vreme ce nu există
un receptor avizat al acestora. Costumul este o formă de
reprezentare cu o valoare socială de adresare. Materialele
povere, pe care Lia Perjovschi le-a utilizat, sugerează
derizoriul, fragilitatea, iar reprezentarea („costumul”)
exploatează corpul ca pe o amprentă, un semn de marcă al
feminității, exprimând tranzitoriul. Aceste obiecte neobișnuite
creează impresia unei dezintegrări a corporalității oferind
o imagine complexă atât a interiorului corpului, perceput

6
Acțiunea fotografică fusese realizată pentru un festival de poezie vizuală
și concretizat cu o expoziție internațională de Mail Art din Mexic.
7
Utilizarea drept material a colajelor de hârtie, uneori cu texte tipărite,
amintește de materialele utilizate de Geta Brătescu în seria de lucrări Costume pentru sărbători efemere, din 1987.

the artist’s studio, among jars with painting
colors and brushes, one can only see her
hands at work; they sketch a head and
the action is periodically interrupted by the
gestures of a hand which mechanically taps
on the arms of an armchair. The hands of
the artist and the studio therefore define a
„physiognomy” and evoke the totality of the
image with which she identifies more and
more – the creation.
Another type of feminine identity is outlined
in the early works of Lia Perjovschi, an artist
who is part of a later generation, but who has
a relationship of friendship and admiration
to Geta Brătescu5. Her concerns, developed
sometimes as true cultural strategies,
moreover targeted the body language or the
female representations, initially in solitude
and thereafter in the public space. Lia’s debut
took place in the apartment where she lived
in Oradea and where she made her first
performances in front of the camera, without
an audience. In 1988, for the performance
entitled The Test of Sleep6 she covered
her body with drawings resembling a fine
writing, exposing herself to indirect gazes,
mediated by the photographic camera, like
a passive body, without free will, playing
the role of a surfacescreen that displays a
text. However, the text lost the message
or has become incomprehensible. Graphic
signs drawn on the body translate a will for
communication that remains unspecified.
Communication seems impossible, suspended
between transmitter and receiver suggesting
a loss of meaning, a fall into silence and
sleep, identified here as a preconscious
state which metaphorically characterized
the thencurrent state of Romanian society.
If the performance generally appears as
an attribute of masculinity, the passivity of
the displayed/exposed body becomes the
traditional attribute of femininity while the
home becomes a „shell” of protection from
the brutal interference of the outside world
into private life. In this performance the
home is the sole refuge and the only space of
manifestation, while the public space remains
inaccessible.
A year later she produced, under the same
conditions of isolation, a new performance
– Cancellation – in which Dan Perjovschi
is also featured: the artist let herself be
wrapped in white bandages and then tied,
expressing – through the unusual image of
selfinflicted punishment – a silent protest
against unacceptable living conditions, the
will for selfdestruction. The staging of injury,
the fragmentation of the body, the bondage
thereof suggests occupying the position of
a victim who struggles overcome with a
blind and impotent anger. These are states
characteristic to feminine trauma. In both
performances the artist’s body became
the favorite vehicle for expressing artistic

5
We believe that the friendship between the two artists at the end of the 1980s
and beginning of the 1990s, when Lia Perjovschi had already moved to Bucharest with Dan
and received the UAP studio used until then by
Geta Brătescu, left some echoes in Lia’s works
from this period.
6
The photographed performance
was made for a festival of visual poetry and
finalized with an international exhibition of Mail
Art in Mexico.

messages, making use of the „stereotype” features that accompany femininity in
current representations: weakness, silence, aggression, destruction, all carried out
on domestic premises that seem to be reserved particularly to women.

subiectiv de artistă, cât și a
exteriorului8.

The artist’s entrance into the public space was discreetly made with a series of
objects entitled Portfolio with Impressions, promoting the same theme and the
same forms. Produced in 1989 and exhibited only in 1992, the feminine costumes,
tailored according to her size, were made of newspapers and white or black7
paper and were suspended from hangers in the „Simeza” Gallery in Bucharest;
these costumes, covered with illegible writing or drawings the meaning of which
was „lost,” have the ability to evoke the female body as the bearer of mysterious
messages, left in suspension, since there is no initiated receiver thereof. The
costume is a form of representation with a social communication value. The
precarious materials, which Lia Perjovschi used, suggest lack of importance and
fragility, while the representation („the costume”) exploits the body as an imprint,
a hallmark of femininity, expressing the transient. These unusual objects create the
impression of a disintegrating corporeality providing a complex picture of both the
inside of the body – perceived subjectively by the artist – and the exterior thereof8.

Dacă în majoritatea acestor
lucrări corpul artistei face
trimitere la condiția ei umană,
statutul social, conflictul dintre
imaginea interioară despre sine
și reprezentarea ei privită din
exterior, cu alți ochi, în Viața
roză a părinților mei sau despre
cuplu (1993) Lia Perjovschi
atacă direct elementele binare,
raportul de forțe înfruntânduse permanent într-un cuplu. În
acest sens, ea face apel la diferite
clișee referitoare la acest subiect:
„viața în roz” ar echivala astfel cu
evocarea mamei prin fotografiatablou de nuntă (amintind
de momentul considerat a fi
suprem în viața unei femei), iar a
tatălui printr-un acvariu cu pești
(sugerând preocupările personale
orientate în afara cuplului).
Reprezentarea părinților este
simplificată, redusă la imaginea
a două marionete, șezând față în
față în cadrul modest al unui cub
colorat în roz (sugerând printr-un

Whereas in the majority of these works, the artist’s body refers to her human
condition and her social status, the conflict between the inner self image and her
representation perceived from the outside, with other eyes, in The Pink Life of
My Parents or about the Couple (1993) Lia Perjovschi directly attacks the binary
elements, the balance of forces always confronting each other in a couple. In this
way, she turns to various clichés pertaining to this topic: „life in pink” would thus be
tantamount to evoking on the one hand the maternal figure through the wedding
photo/picture (hinting at the event which is considered of the upmost importance
in a woman’s life), and on the other hand the paternal figure through a fish tank
(suggesting the personal concerns outside the life of a couple). The parents’
representation is simplified, reduced to the image of two marionettes, sitting face to
face in the modest frame of a pink cube (suggesting the cliché of happy life). Their
unimportant privacy is thus „betrayed” and visually exposed through a spymirror
that reflects the inside of the cube. The impression of immobility, the implacable
ritual of the couple is accentuated by the contrast between these still images and
thirtytwo moments in the „life” of one’ own hands. Through these stances of the
author – an indirect selfportrait – she made a series of paintings of her own hands,
accompanied by the „file cards” of such stances of the hands (comprising the black/
white photograph which served as a model for painting, as well as a description of
7
Using paper collages as material, sometimes with printed texts, is reminiscent of the materials used by Geta Brătescu in the series Costumes for Ephemeral
Celebrations, from 1987.
8
See Kristine Stiles, Passages 19922007. Interview with Lia Perjovschi,
in the volume „State of Mind. Dan / Lia Perjovschi”, editor Kristine Stiles, Nasher
Museum of Art, Duke University, 2007, p. 172.

8
Vezi Kristine Stiles, Passages 19922007. Interview with Lia Perjovschi, în volumul
„State of Mind. Dan / Lia Perjovschi”, editor
Kristine Stiles, Nasher Museum of Art, Duke
University, 2007, p. 172.

Lia Perjovschi, Testul somnului, 1992.
Lia Perjovschi, The Test of Sleep, 1992.
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is „undercut” by the relentless fall of water,
interposed as a trapelement.
Lia’s own interrogations, deployed through the
representation of the body or of its imprint,
are increased in the street performance
State without Title, presented in 1991 in
Timisoara. Lia Perjovschi moves through the
crowd „carrying” on her back two „shadows”
made of textile material and paper10: one
matching Lia’s size, strapped to her body, and
the second, much larger (2 m) and attached
to her soles and sliding on the pavement, as
she walked along. Immediately after 1989,
her performance seemed to externalize the
„burden” of repressed gestures, suggesting
the continuous doubleness that we carry
with us. The path she indicates is that of
acknowledging everyone’s double and that of
public penance.
The idea of the double is repeated in the
performance I Fight for My Right to Be
Different, presented in 1993 at the festival
„Area. Eastern Europe” in Timisoara. This
time, the artist uses this double explicitly,
as a rag doll, a double matching her size,
which she makes to repeat her gestures,
dresses in her own clothes, and finally soaks
in a container with a black pigment furiously
hitting it against the walls or the public
thereafter. The inert manner in which the
rag doll falls to the ground determines the
artist to mimic it, lying beside it and exposing
her passive and abandoned body. The play
between action and passivity (masculine and
feminine), between reality and appearance
(her body – the body of the double), between
decision and indecision creates an ambiguity
ripe with artistic suggestions.

clișeu viața fericită), intimitatea lor derizorie fiind „trădată” și
expusă privirilor prin intermediul unei oglinzi-spion, reflectând
interiorul cubului. Impresia de încremenire, de ritual implacabil
al cuplului este accentuată prin contrastul dintre aceste
imagini statice și alăturarea a treizeci și două de momente
din „viața” mâinilor proprii. Prin aceste ipostaze ale autoarei
– un autoportret indirect – ea a realizat o serie de picturi ale
mâinilor proprii, prezentate alături de „fișele” acestor ipostaze
ale mâinilor (cuprinzând fotografia alb/negru care i-a servit
de model pentru pictură, precum și o descriere a „stării”
interioare, dar și a „stării” mâinii, data, ora și locul unde a
fost făcută fișa, precum și împrejurarea în care a înregistrat
poziția respectivă). Fragmentarea corpului, evocarea întregului
prin parte – în cazul acesta mâna – suplinește simbolic fața,
figura umană9, așa cum am văzut și la Geta Brătescu, iar
succesiunea rapidă, nervoasă a acestor „stări”, obiectivate
prin intermediul fișelor, pune în contrast dinamica propriei
reprezentări cu aceea a părinților.
Exploatând această evocare mascată a sinelui, Lia Perjovschi a
dezvoltat reprezentarea mâinilor într-o amplă instalație video
intitulată Situații similare, realizată în 1993 la București. Ea a
imaginat o desfășurate de nouă monitoare, pe care apăreau
succesiv, într-o desfășurare pe orizontală, diferite gesturi și

9
Ibidem, p. 175, Lia Perjovschi observă că mâinile au propriul lor „limbaj”,
care poate înlocui reprezentarea figurii, atunci când, din diverse motive, nu o poți
interpreta corect.

the emotional „state”, but also of the hand’s
„state”, the date, the time and the place
where the file card was made, as well as the
circumstances in which she registered the
respective position). The fragmentation of the
body, the evocation of the whole by means
of a part thereof – in this case the hand –
symbolically supplants the face, the human
figure9, in a fashion similar to Geta Brătescu’s
whereas the rapid and nervous succession
of these „states”, objectified through the file
cards, sets the contrast between the dynamics
of one’s own representation and that of the
parents.
By exploiting this disguised evocation of
the self, Lia Perjovschi has developed the
representation of the hands into a vast video
installation entitled Similar Situations, made
in 1993 in Bucharest. She imagined nine
monitors, which successively displayed on the
horizontal different hand gestures and actions,
perceived through artificial rain, with a circuit
reduced to 2 x 2 m. Being similar with the
installation analyzed above and having a
common source of inspiration therewith, this
video installation allows the viewer to peer
to a distantly focused image of the subject,
withdrawn behind the gestures recorded with
an objective curiosity and whose perception

9
Ibid., p. 175, Lia Perjovschi notices that the hands have their own „language”,
which can replace the representation of the
face, when, for various reasons, one cannot
interpret it correctly.

The subtlety with which Lia Perjovschi exposes
her specific issues, doubts and inner states
leaves room for an ambiguity of meanings –
which remain unspoken behind the objects
or actions – and results in deliberately
incomplete or implied perception. In the
performance entitled Incomprehensible,
also presented in 1996 in Timisoara, at
the aforementioned festival, on a stage
strewn with flour, she drops her own clothes
and intimate objects, in order to reveal to
the viewers the smooth imprints thereof
on the white powder layer, as well as an
„abandoned”, content depleted appearance of
such imprints. In a way even these clothes –
forms of personal representation, loaded with
a latent energy – become, in this new context,
a „double” depersonalized and alienated, a
presence marking an absence.
The repertoire of signs and meanings, put into
circulation by the two artists, whom we have
focused on, shows an intense concern with
the analysis of their bodies and their specific
reality, a tense search for selfexpression, for
formulating specific issues, still discreetly and
even modestly expressed, in a traditional,
conservative environment, in which the
realities of the female body remain taboo.

10
This kind of material was used by
the artist in her many works from the same
period, such as The World Turned Upside Down,
made in 1992 at the multimedia exhibition „The
Earth” at the Timisoara Museum of Art.

acțiuni ale mâinilor proprii, privite printr-o ploaie artificială, cu
un circuit restrâns la suprafața de 2 x 2 m. Înrudită cu instalația
analizată mai sus și având o sursă comună de inspirație,
extrăgându-și parcă substanța din ea, această instalație video
lasă să se întrevadă o focalizare „îndepărtată” a subiectului,
retras în spatele gesturilor înregistrate cu o curiozitate obiectivă
și a căror percepere este „bruiată” de căderea implacabilă a
apei, interpunându-se ca un element-capcană.
Interogațiile proprii, adresate prin intermediul reprezentării
corpului sau al amprentei lui, sunt sporite în acțiunea stradală
Stare fără titlu, prezentată în 1991 la Timișoara. Lia Perjovschi
înaintează prin mulțime „cărând” în spate două „umbre”
din material textil și din hârtie10: una chiar de mărimea ei,
acroșată de propriul ei corp prin niște curele, iar cea de-a
doua, mult mai mare (de 2 m) prinsă de tălpi și alunecând
pe pavaj, odată cu pașii ei. Îndată după 1989, acțiunea ei
părea să exteriorizeze „povara” gesturilor refulate, sugerând
continua dedublare pe care o purtam cu noi. Calea pe care ea
o indică ar fi aceea a recunoașterii dedublării fiecăruia și a unei
penitențe publice.
Ideea dublului este reluată în acțiunea Lupt pentru dreptul
meu de a fi altfel, prezentată în 1993 la Timișoara în cadrul
festivalului „Zona. Europa de Est”. De data acesta artista
folosește acest dublu explicit, sub forma unei „păpuși” din
cârpe, un dublu de mărimea ei, pe care o pune să-i repete
gesturi, o îmbracă cu propriile haine, iar în cele din urmă o
înmoaie într-un vas cu pigment negru izbind-o cu furie de
pereți sau de public. Felul inert în care aceasta cade la pământ
o provoacă pe artistă să o copieze culcându-se alături și
expunându-și corpul pasiv și abandonat. Jocul dintre acțiune
– pasivitate (masculin – feminin), dintre realitate și aparență
(corpul ei – corpul dublului), dintre decizie și indecizie creează
o ambiguitate plină de sugestii artistice.
Subtilitatea cu care Lia Perjovschi își expune problematica
specifică, dubiile și stările interioare lăsând să plutească o
ambiguitate asupra sensurilor, rămase nemărturisite în spatele
obiectelor sau acțiunilor, duce la o percepere incompletă
sau abia subînțeleasă, dar care este voit menținută astfel.
În acțiunea Incomprehensible, prezentată în 1996 tot la
Timișoara, în cadrul festivalului amintit, pe o scenă presărată
cu făină, ea lasă să „cadă” propriile ei haine și obiecte intime,
cu scopul de a revela privitorilor amprentele fine, întrezărinduse pe stratul alb de pudră, ca și expresia „abandonată”, golită
de conținut, a acestora. Într-un fel și aceste veșminte – forme
de reprezentare personală, încărcate cu o energie latentă
– devin, în acest nou context, un „dublu” depersonalizat,
înstrăinat, o prezență marcând o absență.
Repertoriul de semne și semnificații, pus în circulație de cele
două artistele la care ne-am oprit atenția arată o preocupare
concentrată de analiză a propriului corp și a realității specifice
acestuia, o căutare plină de tensiune de autoexprimare, de
enunțare a unor problematici specifice, exprimate încă cu
discreție, chiar cu modestie, într-un mediu tradiționalist,
conservator, în care realitățile corporale feminine rămân tabuu.

10
Acest gen de material a fost utilizat de artistă în mai multe lucrări ale
ei din aceeași perioadă, între altele să amintim Lumea pe dos, realizată în 1992 în
cadrul expoziției intermedia „Pământul” la Muzeul de Artă din Timișoara.

Lia Perjovschi, Lupt pentru dreptul meu de a fi altfel, 1993.
Lia Perjovschi, I Fight for My Right to Be Different, 1993.
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and in a heightened fragmentation of the
vision of reality.

Ileana Pintilie
Arta corporală în România
Arta corporală apare în România o dată cu mișcarea
internațională, în anii ’70-’80 și se datorează în principal
acelorași cauze care au generat-o inițial și anume interesului
crescut pentru corp – respectiv pentru propriul său corp
devenit un „material” pe care artistul îl modelează (Bruce
Nauman) sau „o unealtă” în practicile artistice (Yves Klein), ca
și interesul pentru subiect în detrimentul obiectului, al operei
care trece în planul secund.
În contextul românesc însă o abordare deschisă a corpului
și o analiză a limbajului său, cu tot ceea ce acest subiect
presupune – nuditate, expresie liberă corporală tradusă
prin gesturi, sexualitate, o meditație asupra genurilor și a
raporturilor dintre ele – însemna încălcarea tabuurilor cultivate
de o societate conservatoare care prefera să treacă sub
tăcere o întreagă problematică legată de corp. Societatea
socialistă din România acelei perioade cultiva, asemeni altor
societăți dictatoriale de-a lungul timpului, imaginea corpului
„clasic” incarnând un ideal de frumusețe și perfecțiune
reprezentat cel mai bine de corpul atletic al sportivilor. De
altfel „demonstrațiile” fizice ale acestora în cadrul unor ample
spectacole colective pe stadioane ofereau modelul referențial
pentru întreaga societate și deveneau sursă de inspirație,
liberă sau impusă, pentru reprezentările artistice tradiționale
concepute în așa numitul stil „realist-socialist”.
Din această perspectivă corpul nud al artistului apărea ca
o încălcare a normelor și a ordinii sociale, o reprezentare
subversivă și provocatoare a cărui sens „tulbure” trebuia
eliminată. Ca atare cenzura care funcționa în instituțiile
organizatoare de expoziții elimina orice ar fi trezit suspiciunea
că nu s-ar conforma normelor impuse de stat. În aceste
condiții explorarea corpului și a limbajului său, a nudității
au devenit adevărate „gesturi eroice” echivalând cu un
angajament politic, în replică la poziția oficială. Această
situație particulară, destul de diferită față de țările socialiste
„liberale” (ex-Iugoslavia, Polonia), a condus la izolarea
artiștilor care au experimentat limbajul corporal și la privarea
lor de libertatea de a se exprima public.
Arta corporală a apărut așadar în condiții de izolare, fără
posibilitatea artiștilor de a comunica cu publicul, fără a avea
reacțiile acestuia. Datorită acestui context, a faptului că
artistul se afla retras în atelier, rezultatul este o artă corporală,
mediată de mijloacele tehnologice și făcută cunoscută prin
fotografie și film. Această situație a condus la „acțiuniînscenări” în fața aparatelor de fotografiat sau de filmat în
care gradul de artificialitate este mai mare, la fel fragmentarea
viziunii asupra realității.
Figura centrală a artei corporale din anii’70 este fără îndoială
Ion Grigorescu care a ajuns treptat la cercetările legate de
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Corporeal Art in
Romania

Corporeal art in Romania started together
with the international movement of the
70s and 80s and is mainly due to the same
causes which generated it initially, namely the
increased interest for the body – respectively
for one’s own body which became a „material”
for the artist to shape (Bruce Nauman) or a
„tool” in artistic practices (Yves Klein) – as
well as to the interest for the subject in the
detriment of the object of the work which at
this point recedes into the background.
However, in the Romanian context, an open
approach of the body and an analysis of
the language thereof, with everything this
topic presupposes – nudity, free bodily
expression translated through gestures,
sexuality, meditation on gender and the
relationships it entails – means infringing
on the taboos cultivated by a conservative
society which prefers to silence an entire
discussions pertaining to the body. The
Romanian socialist society used to cultivate,
in a manner similar to other dictatorial
societies throughout history, the image of
the „classical” body incarnating an ideal of
beauty and of perfection best represented by
the bodies of athletes. Actually, the physical
„demonstrations” thereof, within the frame
of wider collective spectacles on stadiums,
offered the referential model for the entire
society and became a source of free or
imposed inspiration for the traditional artistic
shows conceived in the so called „realistsocialist” style.
From this standpoint, the artist’s nude
body appeared as an encroachment on the
social norms and order, as a subversive
and provocative representation whose
„ambiguous” meaning was to be eliminated.
As such censorship that was at work in the
institutions which organized exhibitions,
eliminated anything that might have arisen
the suspicion of non-compliance with the
rules of the state. In these conditions the
exploitation of the body and of its language, of
its nudity have become true „heroic gestures”
tantamount to political action and a retort to
the official position. This particular situation,
rather different from that of the „liberal”
socialist countries (former Yugoslavia, Poland),
lead to isolating the artists who experimented
with the corporeal language and to depriving
them of the freedom of public speech.
In consequence, corporeal art started in
isolation, without the possibility of artists
communicating with the public and without
receiving reactions from the public. On
account of this context and of the fact that
the artist had withdrawn in his/her studio,
the result is a corporeal art mediated by
technical means and made known through
photography and film. This situation lead to
„staged performances” in front of the camera,
resulting in an increased degree of artificiality

The central figure of the corporeal art of the
70s is without a doubt Ion Grigorescu. He
came to researching the theme of the body
only gradually. For a long time, the concepts
which fed his work were those of realism and
reality with a rather controversial background
in Romania between 1968 – 1969, when the
still recent memory of „socialist realism” was
received with mixed feelings. However, the
artist separated himself from that mimetic
realism, modeled from nature, evoking the
realism of images that imprint on the retina
and remain inscribed in memory.
Starting from his interest in the world and
in people, Grigorescu dedicated himself to a
research pertaining to the human psyche but
also to society. The inspiration sources for
his painting are various: exact observations
and studies, at first using the medium of
drawing and painting and applying the method
of „I paint as I see”, which he undertook in
his studio during the formative years of his
university studies, when he used to work
with a model. His artistic background grew
amplified by his openness to other fields of
knowledge. The artist used to write: „It was
not a practical training for the socialist world
but something general, for a world belonging
to us all. I had reached a psychoanalytical
(very speculative) and structuralist way of
thinking, which on the one hand made me
relive the Greek pagan mythology and on the
other hand made me become aware of and
generalize these experiences with the aid of
the current study methods.
I had seen part of the great directors’ films, I
knew what had been produced, and so I made
my own world of images, without technology
at first. I would write and after that I would
record by means of photography, film and
audio tapes. In a spirit of competition with
the world, although without any possibility of
meeting with it. Perhaps driven by what we
call inner need to confirm or affirm the self.”

corp. Pentru o bună bucată de timp conceptele care i-au
alimentat creația au fost cel de realism și de realitate, destul
de controversate în România anilor 1968-1969, în care
amintirea încă recentă a „realismului socialist” era receptată
cu sentimente amestecate. Artistul s-a delimitat însă de acel
realism mimetic, după natură evocându-l pe cel al imaginilor
care stăruie pe retină, care rămân în amintire.
Pornind de la interesul său față de lume și de oameni,
Grigorescu s-a dedicat unor cercetări legate atât de psihicul
uman, cât și de societate. Sursele de inspirație pentru picturile
sale sunt multiple: observații și studii precise, la început în
desen și pictură aplicând metoda „pictez așa cum văd”, pe care
și-a impus-o în atelier, în anii de formare în studenție, în timp
ce lucra după model. Formația lui plastică a fost amplificată de
o cultură generală deschisă. Artistul scria: „Nu era o pregătire
practică pentru lumea socialistă, ci ceva general, pentru o
lume a tuturor. Ajunsesem la un mod de a gândi psihanalitic
(foarte speculativ) și stucturalist, care pe de o parte mă
făcea să retrăiesc mitologia păgână greacă, iar pe de alta să
conștientizez și să generalizez aceste trăiri cu metodele de
studiu actuale.
Văzusem o mare parte din filmele marilor regizori, știam
ce se produsese și-mi făuream lumea mea de luat imagini,
fără aparate întâi, scriam, apoi cu foto, film și casetofon
înregistram. Într-un spirit competitiv cu lumea, deși fără nici
un orizont de întâlnire cu ea. Poate din ceea ce se cheamă
nevoie lăuntrică de confirmare sau de afirmare a eului”.
În paralel cu desene, picturi, obiecte și fotografii artistul
dezvoltă, la începutul anilor ’70, acțiuni concepute pentru
atelier. Interesul pentru „întâmplare”, fie ea banală, repetitivă,
cotidiană provine în cazul lui Ion Grigorescu dinspre cultura
pop, pe care o cultiva pentru că exprima cel mai potrivit
pulsul vieții, al realitățile cotidiene. Un accentuat egocentrism,
manifestat încă de la început în lucrările sale, îl transformă
pe artist în „eroul” acestor înscenări fotografice sau filmice.
Artistul mărturisea că în improvizațiile sale de body art nu a
avut nevoie de o pregătire artistică prea lungă și meticuloasă,
așa cum se formase pentru pictură și gravură, ci a ajuns la
rezultat mult mai repede, probabil deoarece corpul s-a dovedit
a fi „un model mult mai inteligent și mai liber, o cale rapidă
spre produsul final”, dacă nu cumva chiar un „ready-made”.

In parallel with drawings, paintings, objects
and photographs, the artist developed at
the beginning of the 70s, performances
staged for the studio. His interest for „chance
occurrences”, may they be banal, repetitive or
quotidian, results in the case of Ion Grigorescu
from pop culture, which he cultivates because
it best expresses the pulse of life, of everyday
realities. An intense egocentric, manifest from
the beginning in his works, transforms the
artist in the „hero” of these photographic or
filmic stagings. The artist stated that in his
body art improvisations he did not need a
long and meticulous training, which had been
required for painting and engraving, and he
got results much earlier, probably because
the body proved to be „a far more intelligent
and freer model, a fast way to reach the final
product”, if not even a „ready-made”.

Grigorescu se simțea atras la acea dată de cibernetică, de
informatică, de structuralism, de mișcarea „Tel Quel”; asimilase
teoriile lui Freud, Jung și Lacan plasându-se pe o poziție de
cercetare și interogându-se asupra rolului jucat de eu în aceste
„spectacole fără spectatori, doar cu aparatele mecanice sau
optice”. Preocuparea pentru fotografie și film provenea la el și
din interesul pentru compoziție, în care mișcarea joacă un rol
central.

Grigorescu felt attracted at that time by
cybernetics, informatics, structuralism, and
the „Tel Quel” movement; he had assimilated
Freud’s, Jung’s and Lacan’s theories,
occupying a research position and questioning
the role played by the self in these „spectacles
without spectators involving just mechanical
or optical devices”. His inclinations towards
photography and film were also the result
of his interest for compositions in which
movement plays a central role.

Sursele primelor acțiuni în genul artei corporale sau a celor
politice, realizate de Ion Grigorescu în anii ‘70, trebuie căutate
în anumite „scenarii” rezultând din scrierea viselor, din alte
notații cu caracter literar sau direct din imagini. Artistul declara
că la acea dată pentru el compoziția era de o mare importanță,
fie ea literară, plastică sau muzicală acordând de asemenea
un rol important realului și eliminând simbolicul, deoarece
„simbolicul era un fel de stop-cadru, de ieșire din realitate.
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Realitatea nu e simbolică, nu e
deformată”. De la estetica artei
pop a împrumutat „ruptura” față
de semnificații, imaginile care nu
mai au cursivitate, ci există pur
și simplu. Tehnicile tradiționale îi
apar vetuste, iar ideea imprimării
unor fotograme seriale, care
cresc și se transformă unele din
altele, provine tot din pop art.
Este interesat de macrofotografii
în care șochează imprecizia,
lipsa de contrast și care răspund
unor procedee moderne precum
decupajul, fragmentul. Fotografia
îi oferă posibilitatea unor treceri
formale de tipul măririlor sau
„tăieturilor”, pe care alte tehnici
nu le utilizează. Își realizează
singur diferite obiective pentru
aparatul de fotografiat combinând
obiectivul aparatului de mărit foto
cu diferite lentile de ochelari într-o
ordine ce alternează convergența
cu divergența. Din cauză că
acest obiectiv este rezultatul
unei improvizații, cu mai multe
imprecizii, aici se regăsește un
cadru circular care pare să evoce
un „ochi de supraveghere”.
Grigorescu folosește fotografia
și filmul ca pe un fel de „martor”
obiectiv al experiențelor sale fizice,
legate de realitatea corpului.
Dacă inițial artistul își exprima un
angajament față de societatea
nouă care se construia în România
și care îi lăsa iluzia unui început
promițător, treptat atitudinea
artistului se schimbă. Iată ce
mărturisea autorul însuși într-un
interviu: „Este semnificativ că
în perioada în care m-am simțit
independent și rupt de mediu,
izolat și inutil, folositor doar mie
însumi – e semnificativ că tocmai
în acea perioadă am îndrăznit mai
mult și am mers înainte mai liniștit
și fără complexe”.
O categorie de acțiuni era
dedicată valorii actelor banale ale
cotidianului care, prin realitatea
lor fără echivoc, influențau arta. În
concepția sa viața cu banalitatea ei
nu este formată doar din momente
unice; ea este un fel de „teatru
propriu” în sensul în care artistul
este „actorul” propriei sale vieți, în
care el are conștiința spectacolului
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The sources of the first body art or political art performances undertaken by Ion
Grigorescu in the 70s, must be looked for in certain „scenarios” resulting from
writing dreams down, from other literary notations or directly from images. The
artist stated that at that time composition, may it be literary, plastic, or musical,
had become very important to him, also granting an important role to the real and
eliminating the symbolic, since „the symbolic was like a kind of freeze-frame, an
exist from reality. Reality is not symbolic, it is not deformed”. From the aesthetic
of pop art he borrowed the „break” with meaning, images which no longer have
coherence, but simply exist. The traditional techniques seemed outmoded, whereas
the idea of imprinting serial photograms which grow and morph into each other,
also comes from pop art. His interest in macro photographs in which imprecision
and the lack of contrast shock and which are in line with some modern procedures
such as the decupaj and the fragment. Photography offers him the possibility
of formal transitions such as enlargements or „cuts”, which other techniques do
not use. He manufactured various lenses for his still camera combining the lens
of the photograph enlarging device with various eye glasses lenses in an order
in which convergence alternates with divergence. Since this lens is the result of
improvisations with several instances of imprecision, it effects in a circular frame
which seems to evoke a „surveying eye”.
Grigorescu uses photography and film as an objective „witness” of his physical
experiences, connected with the reality of the body. If initially the artist expressed
his commitment to the new society which was under construction in Romania
and which kept the illusion of a promising beginning, the attitude of the artist
would gradually change. This is what the author confessed in an interview: „It is
significant that in the period during which I felt independent and isolated from the
environment and futile and useful only to my own purposes – it is significant that it
was precisely during that period that I dared more and I went farther with calm and
without complexes”.
One category of performances was dedicated to the value of banal quotidian acts
which, by virtue of their unequivocal reality, would influence art. In his view of
things, life with its content of banality does not consist only in unique moments;
it is in a way it’s own kind of theater, in the sense that the artist is the „actor” of
his own life, during which he maintains the awareness of the spectacle that he
tries to diminish on the other hand. In „The Kitchen” or in „Art in Only One Room”
(1976), Grigorescu shows himself living on the small premises of an apartment
kitchen while he irons a shirt or sitting at the table cutting or eating food, typing,
painting before an easel or getting ready to play his violin. All this is performed
in a suffocating space crowded with furniture and everyday objects. The crowning
idea of this performance seems to be that of an equivalence between banal life and
a work of art, outlining the „heroism” of small, daily gestures. At the same time a
social commentary persists in the background by presenting – almost with brutality
– the unvarnished daily reality.
The photographic performance „Overlappings on Black” (1977) comes somewhat
in the same line of thought, being conceived in the narrow space of the studio –
room containing a desk, an easel, the photo enlarging device and works scattered
in various corners of the room. The artist intervenes in these photographs with
his own image posing and suggesting the obsessive multiplication of his presence
which evolves in the fixed environment/frame of his studio.
The limitations imposed on public manifestations determined the artist to work
in his studio, thus developing a special relationship with its interior. Using a
wide angle lens manufactured by Grigorescu himself with a circular frame which
was reminiscent of the gaze of a „surveying eye”, he manipulates the viewer,
transforming him into a voyeur who indiscreetly pierces the someone’s privacy. The
gaze turned inside appears as directed to the artist’s living quarters or studio which
thus becomes a controlled space, surveyed as if through a visor; we can see a small
room, dominated by a desk which houses the photography processing device. In
the performance entitled „In Prison” (1978) the artist stages a confinement ritual
in a „surveyed” space, deformed by the wide angle lens, a ritual which takes place
in his own studio, between the easel and the desk; the artist himself is featured in
a striped pajamas, making reference to the inmate uniform and imitating morning
exercises and a military salute, as an exaggerated quotidian gesture. In this
performance, the artist uses his body as an object which has become a target for
power: „the docile body” of which Michel Foucault wrote, is the body manipulated
by this power, the body which answers commands, obeys orders, a kind of
„machine-man”, undergoing a materialist reduction of the soul and the application
of a house-breaking ideology. The indiscreet gaze towards the interior of the house
together with this docility of the body which even in its intimate rituals seems to
obey the invisible command of power, are a metaphor of daily life during the years
of dictatorship, when the inhabitants’ lives were easy to watch in these „bedroom
– neighborhoods”. The „docile body” is shaped in these closed spaces, by means of
forced discipline and daily exercised pressure.
The disappearance of private space and of personal privacy, characteristic to that
period – an important stage for the dictatorial project of constructing a „new man”,
a fearing hybrid whose personal and collective memory has been annihilated – was
one of the topics used by the artist and repeated in various other performances of
his in front of the photographic lens. One of such performances is „Body Art Inside
the Home”, in which the viewing angle, indiscreetly introduced in the house is the

same wide angle lens; the image records the
nude body captured in a moment of privacy,
relaxed, observed with the coldness and the
objectivity of a surveillance mechanism. In
the sequence of frames, the camera gets
gradually closer, first showing the torso, then
the chest and in finally just a detail of the
face, by means of a fragmenting strategy.
In a performance materialized in several
photographic series, in a manner similar to the
film entitled „Mimic” (1975), Ion Grigorescu
tests facial expressions viewed in sequence,
empty, as if on a screen. The exercises did
not have a special significance, but, having
left everything to float in indeterminacy, they
attempted an incidental although standardized
expression, an exploration of the facial
anatomy, sometimes associated to absurd
objects as in the series „Self-portrait with
Objects” (1978).
However, the majority of his performances
conducted in front of the photographic camera
were dedicated to exploring the „forbidden
body”, the body which was unanimously
considered a taboo subject by the Romanian
society. On the one hand, he is interested in
the faithful recording of certain stances of
his body, as expressions of absolute nudity
and privacy, often in relation to the space
(the room) which he anthropomorphizes. On
the other hand, he focuses on experimenting
with the „visual recording mechanism” by
placing the photographic camera in the most
unexpected angles and positions, leaving
sometimes the impression of an aggression
inflicted on the image.
Pe de-o parte îl interesează înregistrarea
exactă la un moment dat a corpului său, ca
o expresie a nudităţii şi a intimităţii absolute,
adesea şi în raport cu spaţiul (camera) pe
care-l antropomorfizează, pe de altă parte
experimentarea „mecanismului vizual” de
înregistrare prin plasarea aparatului fotografic
în cele mai neaşteptate unghiuri şi poziţii
lăsând uneori impresia unei agresiuni asupra
imaginii. (trebuie predicat)
In „Self-portrait with Mirrors” is a performance
from 1973, repeated in many versions ever
since. Here Grigorescu uses two moving
mirrors in view of obtaining a multiplication
of the subject, an amplification and a
dynamization of this movement. This is
how the artist describes these experiments:
„Because, the devices which produced art
by themselves, replaced the meditativeworking state – I was walking in front of the
mirror or in front of the photographic mirror
(spiegelreflex Camera). The motivation of
the camera lies in the functions with which
it is equipped, not in my motivation. I am a
voyeur, a maniac; the illusion (the virtual),
the excitement lead to consuming the work
(the object)”. In this way the artist considers
himself a maniacal voyeur in search of the
illusion produced by the virtual, and this
quest leads him to a true psychic excitation,
an anxiety which is conducive of the artist
conceiving other optical mise-en-scenes.
In the performance „Overlappings” (1979),
Grigorescu uses chaotic multiplications of
his own body, with the aid of the mirror,
but also by means of super-impositions on
the same frame of color film. The effect is
one of confusion, division, multiplication
and untruthful reflection which the artist
deems as an expected result. Or in the
photographic series „Boxing Yoga” (1977)
there are corporeal expressions – of muscle

pe care încearcă să-l diminueze însă. În „Bucătăria” sau „Artă
într-o singură cameră” (1976) Grigorescu se prezintă pe sine
ducându-și viața în perimetrul strâmt al unei bucătării de
bloc în timp ce își calcă o cămașă sau așezat la masă își taie
alimente sau mănâncă, scrie la mașina de scris, pictează la
un șevalet sau se pregătește să cânte la vioară, în spațiul
sufocat de mobile și obiecte uzuale. Ideea tutelară a acestei
acțiuni pare a fi aceea a unei echivalențe dintre viața banală și
o operă de artă, punerea în valoare a „eroismului” gesturilor
mărunte, zilnice. În același timp persistă în subtext un
comentariu social prin prezentarea – aproape cu brutalitate – a
realității zilnice netrucate.
Oarecum din aceeași categorie face parte și „acțiunea”
fotografică „Suprapuneri pe negru” (1977), concepută în
spațiul îngust al camerei-atelier ocupat de masa de lucru,
șevalet, aparatul de mărit foto, lucrări presărate în diferite
colțuri ale încăperii. Artistul intervine în aceste fotografii cu
propriile lui imagini pozând și sugerând multiplicarea obsesivă
a prezenței sale evoluând în cadrul fix al atelierului.
Limitarea posibilităților de manifestare în public l-au
determinat pe artist să creeze în atelier dezvoltând astfel
o relație specială cu interiorul. Utilizarea obiectivului
superangular fabricat de el însuși care avea un cadru circular
amintind de un „ochi de supraveghere” manipulează privitorul
transformându-l într-un „voyeur” care pătrunde indiscret
într-o intimitate. Privirea spre interior apare îndreptată asupra
camerei de locuit sau a atelierului, spațiu devenit astfel unul
controlat, supravegheat parcă printr-un vizor; prin acesta se
poate vedea o încăpere mică, dominată de un birou pe care
se află laboratorul foto. În acțiunea intitulată „La închisoare”
(1978) artistul înscenează un ritual carceral într-un spațiu
„supravegheat”, deformat de lentila superangulară, ritual care
se desfășoară în propriul său atelier, între șevalet și masa de
lucru; el însuși apare în pijama vărgată, amintind de uniforma
de detenție și schițează niște mișcări de înviorare și un salut
militar, într-un gest cotidian forțat. În această acțiune artistul
își folosește corpul ca pe un obiect devenit țintă a puterii:
„corpul docil”, despre care scria Michel Foucault este corpul
manipulat de această putere, cel care răspunde comenzilor,
ascultă ordinele, un fel de „om-mașină”, suferind o reducere
materialistă a sufletului și asupra căruia se aplică o adevărată
teorie despre dresaj. Privirea indiscretă îndreptată înspre
interiorul locuinței împreună cu această docilitate a corpului,
care și în ritualurile sale intime pare să asculte de comenzile
nevăzute ale puterii sunt o metaforă a vieții cotidiene în
perioada dictaturii, unde în aceste „cartiere-dormitoare”
existența locuitorilor era ușor de supravegheat. În aceste spații
închise, prin disciplină impusă cu forța, se modela acel „corp
docil” asupra căruia se exercita o presiune în fiecare moment
de existență.
Dispariția spațiului privat și a intimității persoanei,
caracteristică acelei perioade, etapă importantă pentru
dictatură în construirea acelui „om nou”, un hibrid temător,
în care memoria personală și colectivă a fost anihilată, a fost
una din temele pe care le-a utilizat artistul și care se reia în
diferite alte acțiuni ale sale în fața obiectivelor fotografice.
Una dintre acestea este „Body art în interiorul casei „, în care
unghiul de privire introdus indiscret în interior este al aceluiași
superangular; imaginea înregistrează corpul nud surprins
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relaxation, strain, or movement – in a kind
of overlapping projection and overlapping
mirroring, suggesting a „crossing of the
mirror and a turning upside down”. Grigorescu
had assimilated Freud’s, Jung’s and Lacan’s
theories, taking a research position and
inquiring upon the role played by the self in
such „spectacles without spectators which
employ only mechanical or optical devices”.
His inquiry was centered on the importance of
the self in such performances and on whether
or not the latter is amplified or diminished in
this kind of happenings. Iin psychoanalysis
(most notably Jacques Lacan speaks of this)
the mirror plays a formative role for the self,
especially in the first months of life, being a
factor in the shaping of the psyche. However,
in the tradition of initiation, the mirror
(speculum) reflects reality as if it were an
illusion, a lie or a forgery. Following from the
Latin term of speculum, speculation is a form
of indirect and lunar knowledge.
After having processed these visual
experiments, the artist included them in 1976
in the film entitled „Masculine – Feminine”,
in which he goes through his own body with
the camera so that space seems to „turn
upside down”; the studio becomes a recording
device, while the mirrors are moving. The
same shift of fixed poles also happens in the
case of perceiving masculinity and femininity
in a game of ambiguities. The film proposes
a uniform recording of certain surfaces
belonging to a passive body (of course
belonging to the artist), lacking all expression
and attitude. This footage is alternated with
the recording of the studio space or another
exterior architectural facade, in which the
femininity of the body is a hypothesis verified
in the case of this architecture. This film
attempts to use a „scientific – mechanical”
language so as to use a phrase of the author.
Carrying this idea further, the artist
stages a typically feminine situation in the
photographic series entitled „The Birth” in
1977. He experiments on transgressing his
natural state, by evoking pregnancy, birth and
childbed on his own body, a series concluded
with the appearance of the mature human
figure in a fetal position. In this way he
tests the artist’s capacity of transposing in
imagination and recomposing the lost unity of
the world in the image of the androgynous.
The inner „geography” of the body is
emphasized in a series of photographed
performances, entitled „Ritual Bath” and
made in 1078 -1979. In these, Grigorescu
starts from the hypothesis that the washing
gestures leave traces or outline important
places in this interior „geography”, so that he
performs them as simple gestures, repeats
them thereafter in color and other times in
light. Being embalmed in the photographic
image, the gestures point to vital interior
roads, appointed as such for the eye of
the uninitiated viewer. This is one of the
most conceptual performances of the artist,
emphasizing the idea in relation to the actual
performance.
The performances made in open air (in
nature), appearing as strolls during which
the artist integrates gestures that remind
of a sacred ritual even in the absence
thereof. Therefore ”Trăisteni” (1976) was
a performance made during a single day
on the occasion of a walk together with a
group of friends and developed as an event

într-un moment de intimitate, relaxat, privit cu „răceala” și
obiectivitatea unui mecanism de supraveghere. În secvențele
fotogramelor imaginea se apropie treptat prezentându-l întâi
tors, apoi bust și în cele din urmă doar un detaliu al feței,
într-o acțiune de fragmentare. În acțiunea concretizată în serii
de fotografii, ca și în filmul „Mimică” (1975) Ion Grigorescu
testează expresiile feței care se perindă unele după altele,
goale, ca pe un ecran. Exercițiile nu aveau nici o semnificație
specială, ci, lăsând ca totul să plutească în nedeterminare,
încercau o expresie aleatorie dar „standardizată”, o explorare
a anatomiei feței, asociată uneori cu obiecte absurde
„Autoportret cu obiecte” (1978).
Dar majoritatea acțiunilor sale realizate în fața obiectivului
fotografic erau dedicate explorării „corpului oprit”, corp
unanim considerat de către societatea românească subiect
tabu. Pe de-o parte îl interesează înregistrarea exactă la un
moment dat a corpului său, ca o expresie a nudității și a
intimității absolute, adesea și în raport cu spațiul (camera) pe
care-l antropomorfizează, pe de altă parte experimentarea
„mecanismului vizual” de înregistrare prin plasarea aparatului
fotografic în cele mai neașteptate unghiuri și poziții lăsând
uneori impresia unei agresiuni asupra imaginii.
În „Autoportret cu oglinzi”, o acțiune din 1973, repetată în mai
multe variante, Grigorescu folosește două oglinzi în mișcare
obținând o multiplicare a personajului, o amplificare și o
dinamizare a acestei mișcării. Iată cum descrie artistul aceste
experimente: „Pentru că înseși aparatele care produc de la sine
„artă”, înlocuiesc starea meditativ lucrătoare – mă plimbam prin
fața oglinzii sau a oglinzii foto (spiegelreflex Camera). Motivația
aparatului e în funcțiile cu care a fost dotat, nu e motivația mea.
Eu sunt un voyeur, maniac; iluzia (virtualul), excitația, duc la
consumarea lucrării (obiectului)”. Astfel artistul se consideră pe
sine un voyeur maniac în căutarea iluziei produse de virtual,
iar această căutare îl duce la o adevărată excitație psihică, o
neliniște care îl conduce la conceperea altor înscenări optice. În
acțiunea „Suprapuneri” (1979) Grigorescu folosește multiplicări
haotice ale propriului corp, prin intermediul oglinzii, dar și prin
supraimprimări pe același cadru de peliculă color. Efectul este
de confuzie, dedublare, multiplicare, de reflectare mincinoasă,
pe care artistul o găsește ca pe un rezultat scontat. Sau în
seria de fotografii „Box yoga” (1977) apar „expresii” corporale
– de repaus, de încordare a mușchilor, de mișcare – într-un fel
de supraproiecție și supraoglindire sugerând o „traversare a
oglinzii și o întoarcere pe dos”. Grigorescu asimilase teoriile lui
Freud, Jung și Lacan plasându-se pe o poziție de cercetare și
interogându-se asupra rolului jucat de eu în aceste „spectacole
fără spectatori, doar cu aparatele mecanice sau optice”.
Interogația lui se centra pe importanța eului în aceste acțiuni
și dacă acesta se amplifică sau se diminuează în acest gen
de „întâmplări”. Dacă în psihanaliză (în special Jacques Lacan
vorbește despre acest lucru) oglinda joacă un rol formator
asupra eului, mai ales în primele luni de viață, fiind o instanță
psihică, în tradiția inițiatică oglinda (speculum) reflectă
realitatea sub un anumit aspect iluzoriu, de minciună și fals.
Derivând din termenul latin speculum speculația este o formă
de cunoaștere indirectă, lunară.
Prelucrând aceste experimente vizuale artistul le-a cuprins în
1976 în filmul „Masculin-feminin”, în care parcurge propriul
corp cu aparatul de filmat astfel încât spațiul pare să se

Ion Grigorescu, Mimică, 1975.
Ion Grigorescu, Mimic, 1975.
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aceasta el probează capacitatea artistului de a se transpune
prin imaginație și de a recompune unitatea pierdută a lumii
prin figura androginului.
„Geografia” interioară a corpului este pusă în evidență într-o
serie de acțiuni fotografiate, intitulate „Baia rituală” și realizate
între 1978-79. În acestea Grigorescu pornește de la ipoteza
că gesturile de spălare lasă urme sau evidențiază locuri
importante în această „geografie” interioară, astfel încât le
realizează ca simple gesturi, le repetă apoi cu culoare, iar
altă dată cu lumină. Fixate prin imagine fotografică, gesturile
desemnează trasee interioare vitale, desemnate în felul acesta
ochiului privitorului neinițiat. Aceasta este una dintre cele mai
conceptuale acțiuni ale artistului subliniind ideea în raport cu
acțiunea propriu-zisă.
De cu totul altă factură sunt acțiunile realizate în natură și
care au aerul unor plimbări, în care artistul integrează gesturi
ce amintesc de un ritual sacru chiar în absența acestuia.
Astfel „Trăisteni” (1976) a fost o acțiune realizată pe durata
unei zile, cu ocazia unei plimbări împreună cu un grup de
prieteni și care s-a desfășurat ca un eveniment neconștientizat
de ceilalți, împărtășit doar cu Andrei Gheorghiu, cel care a
contribuit fotografiindu-l. În plimbarea lui prin natură artistul
traversează un pârâu folosindu-se de o prăjină, găsește niște
obiecte abandonate pe care le recuperează și săvârșește cu ele
o liturghie care încearcă, în mod inconștient, să suplinească
absența sacrului din cotidian. Această absență, acut resimțită,
trebuie remediată prin „oficierea” unei „slujbe” într-o biserică în
ruină utilizând cutii goale de conserve, haine găsite sub formă
de zdrențe sau cratițe aruncate. Mai târziu, din perspectiva
interpretării Torei și a Bibliei 11, artistul însuși propune o
interpretare: cele două cutii de conservă goale, pe care le
ține la un moment dat în mână, sunt de maximă importanță
deoarece prin ele trec două verticale invizibile, „cârjele
părinților, cele două coloane laterale ale Arborelui Sefirot-urilor”,
în timp ce prăjina cu ajutorul căreia trece pârâul la Trăisteni
(și care apare în montajul fotografic „Sfântul Gheorghe și
balaurul”, realizată în 1987 după o acțiune în natură petrecută
tot în 1978) semnifică, în interpretarea artistului, „renunțarea
la părinți, la sprijinul pe două puncte, izolarea în zona de jos,
materială”.

„răstoarne”; atelierul devine dispozitiv de înregistrare, iar
oglinzile se află în mișcare. Aceeași schimbare de poluri fixe se
petrece și în cazul receptării masculinității și a feminității întrun joc de ambiguități. Filmul propune o parcurgere uniformă
a unor suprafețe ale unui corp (al artistului bineînțeles) pasiv,
fără nici o expresie sau atitudine în alternanță cu parcurgerea
spațiului atelierului sau a unei arhitecturi exterioare, în
care feminitatea corpului este o ipoteză verificată în cazul
acestei arhitecturi. Acest film încearcă să utilizeze un limbaj
„științifico-mecanic”, pentru a folosi o expresie a autorului.
Ducând această idee mai departe artistul înscenează o situație
tipic feminină în seria de fotografii „Nașterea”, din 1977. El
experimentează transgresarea stării sale naturale evocând
sarcina, nașterea și lehuzia pe propriul corp, serie încheiată
prin apariția figurii umane mature într-o postură fetală. Prin

of which the others are not aware and which
is shared only with Andrei Gheorghiu, the
one who contributed to the work by taking
photographs. During his stroll in nature the
artist crosses a small river with the aid of a
wooden poll, he finds some abandoned objects
which he recovers and performs with them a
Christian mass which subconsciously attempts
to supplant the absence of the sacred from the
everyday. This absence which is acutely felt,
must be remedied by „performing” a „mass”
in a ruined church, with the aid of empty cans,
clothes transformed into rags or discarded
pans. Later on, from the perspective of the
interpretation of the Tora and the Bible11, the
artist himself proposes an interpretation: the
two empty cans which he holds at a certain
point in his hand are of maximum importance
since they are traversed by two invisible
verticals, „the crutches of the parents, the two
lateral columns of the Sephirothic Tree”, while

the wooden poll with which he crosses the
river at Trăisteni (and which is featured in the
photographic montage „Saint George and the
Dragon”, made in 1987, after a performance
in nature, also made in 1987) signifies in the
interpretation of the artist, „renouncing one’s
parents and the support on two points, the
isolation in the lower, material area”.
In parallel, the artist works on several other
performances, some less clear in terms of the
content, rich in meaning, but with an innocent
nature (”Jump from the Branches”, 1978).
On the other hand, „Man, the Center of the
Universe” (1978) which thereafter became
a film, is a work which concentrates the
relationship between the inner world and the
outer one through „Man in Cosmos and the
Cosmos in Man”. Photographed and filmed by
Andrei Gheorghiu, the artist is in the center
of the image which is condensed by means

În paralel artistul realizează și alte acțiuni, unele mai
puțin conturate din punct de vedere al conținutului plin de
semnificații, dar cu un caracter inocent („Salt de pe crengi”,
1978). În schimb „Omul, centrul universului” (1978), devenit
mai apoi un film, este o realizare în care se concentrează
relația dintre lumea interioară și lumea exterioară prin „Omul
în Cosmos și Cosmosul în Om”. Fotografiat și filmat de Andrei
Gheorghiu, artistul se află în centrul imaginii concentrate cu
o lentilă superangular cuprinzând cerul și pământul într-o
relație de unificare dând sugestia unui spațiu insular. Gesturile
simple de cuprindere cu brațele deschise a acestui univers
oferindu-i-se sau de „pentagramă” leonardescă fac trimitere la
acte culturale aflate în dialog peste timp sau la o interpretare
de natură profundă. Corpul utilizat ca o măsură a spațiului
înconjurător se regăsește și în „Acțiune în peisaj”, în care un
braț privit în racourci induce această dimensiune umană în
interiorul unui peisaj idilic.
Criza imaginii provocată de saturația acestor cercetări închise,

Ion Grigorescu, Box Yoga, 1977.
Ion Grigorescu, Box Yoga, 1977.
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în care corpul devine o suprafață sau un hipertext, a fost
resimțită acut de generația anilor ‘60-’70 și îl conduce pe artist
la perceperea fotografiei ca pe un mijloc de a-l elimina pe
pictor, așa cum apare în seria fotografică „Patul” sau „Elogiul
lui Bacon” (1980). Întins pe pat, pozând nud într-o figură de
meditație yoga, cu imaginea reflectată într-o oglindă, artistul
se arată un inert model, având o obiectualitate incontestabilă
proiectată pe pânza cearșafului evocând suportul picturii.
Aparatul fotografic, cu precizia lui tăioasă, agresează
corpul și patul, respectiv pânza de proiecție a imaginii sau
„ecranizarea” din oglindă, singura de altfel în măsură să facă
față cruzimii tăioase a obiectivului rămânând nealterată.
Această acțiune, evidențiind limitele și riscurile reprezentării
imaginii fotografice, a adus un moment de criză și în creația
lui Ion Grigorescu, moment prelungit până la finele anilor
‘80. Reluarea creației la începutul lui ’90 a fost marcată de o
reconsiderare a operei sale și a condus la prezentarea publică
a unora dintre acțiunile păstrate ani de-a rândul în sertar.
Prin acțiunile și fotografia anilor ’70 Ion Grigorescu a deschis
calea unor cercetări și interogații adresate reprezentării
având curiozitatea și tăria să privească „în spatele oglinzii„
(Baudrillard ).
Dacă Ion Grigorescu a avut o poziție singulară în contextul
anilor ’70 prin coerența și multitudinea cercetărilor sale legate
de corp, astfel de cercetări, de mai mică anvergură, s-au
ivit la mai mulți artiști mai ales într-o perioadă ulterioară.
Cercetările artiștilor referitoare la corp sunt mai direcționate,
în timp ce artistele se confruntă cu mai multe stereotipuri ale
reprezentărilor corpului feminin și cu aceleași tabuuri.
O preocupare constantă în opera Getei Brătescu este aceea
a identității feminine asupra căreia se interoghează în seria
de colaje textile din anii‘80 intitulate „Portretele Medeei”.
Ea dedică aceste lucrări Medeei, un personaj mitologic
controversat și temut, amestec de vrăjitoare dar și de femeie
obișnuită. Datorită soluțiilor ultime pe care întotdeauna le-a
adoptat, a tenacității cu care și-a pus în aplicare planurile, a
tăriei caracterului, a inițiativelor și deciziilor luate, Medeea
a stârni dezaprobarea și dizgrația devenind astfel simbolul
feminității ultragiate, concentrând asupra sa eterna repetare
a unor „scenarii” precum repudierea și părăsirea, scenarii
pe care femeia este obligată să le suporte și a căror victimă
predilectă este din totdeauna. „Portretele Medeei” devin astfel
„stări” feminine interioare, o derulare amețitoare de astfel de
stări, la care artista face apel camuflând adevăratul conținut
într-un vag mitologic. Aceste „portrete” realizează distrugerea
imaginii patriarhale codificate asupra reprezentării feminității.
Nu întâmplător folosirea suportului textil și crearea acestor
colaje cu ajutorul mașinii de cusut trimit ironic la aceste
materiale „feminine”, asociate de mult timp cu persoana sa.
În paralel Geta Brătescu s-a dedicat unor cercetări asupra
corpului său ca un element identitar tipic al reprezentării fiind
una dintre puținele artiste care au studiat mai ales raporturile
dintre corp și spațiul intim; atelierul este privit ca un topos
antropomorfizat purtând măsura propriului ei corp.
Într-o serie de evenimente fotografiate sau filmate, ea se
supune unei fragmentări voite simbolizând o reprezentare
prin substituire. În „Către alb” (1976) artista se află în atelier,

of a wide angle lens, comprising the sky
and the earth in a relationship of unification
and suggesting an island-like space. The
simple gestures of embracing this universe
and offering oneself to it, or the gestures
suggesting the Leonardesque pentagram
make reference to cultural acts in dialogue
through time or to a profound interpretation.
The body employed as a the measuring unit
of the surrounding space can also be seen in
„Performance in Landscape”, in which an arm
seen from a low angle induces this human
dimension inside an idyllic landscape.
The crisis of the image brought about by
the saturation with such closed research
in which the body becomes a surface or a
hypertext, was acutely felt by the 60s and 70s
generations and determines the Grigorescu
to seek in photographs a means to eliminate
the painter. The photographic series entitled
„The Bed” or „Bacon’s Praise” (1980) is
illustrative of this turn. Lying on the bed and
posing nude in a yoga meditation position,
with his image reflected in a mirror, the artist
appears as an inert model, with undoubted
objecthood projected on the bed sheet
which evoked the canvas. The photographic
camera, with its sharp precision, performs
an aggression on the body, the bed, the
cloth on which the image is projected and
on the image reflected in the mirror which
is actually the only one capable to withstand
and remain unaltered by the sharp cruelty of
the lens. Outlining the limits and risks of the
photographic representation, this performance
also brought a moment of crisis in the work
of Ion Grigorescu which lasted until the end
of the 80s. The recommencement of artistic
work at the beginning of the 90s also marked
a reconsideration of his past works, leading
to the public presentation of some of his
performances which had been kept for years
away from public eyes.
Through his performances and the
photographs taken in the 70s, Ion Grigorescu
opened the door for studying and inquiring
upon the nature of representation, having
the inquisitiveness and the strength to look
„behind the mirror” (Baudrillard ).
While Ion Grigorescu occupied an unique
position in the 70s, through the coherence and
variety of his research related to the body,
such studies at a smaller scale have been
developed by several artists in a subsequent
period. The male artists’ research pertaining
to the body are more focused, while women
artists face more varied stereotypes related
to the representations of the human body
alongside the same taboos.
A constant concern in Geta Bratescu’s work
is that of female identity which she inquired
upon in the textile collage series made in
the 80s and entitled „Medea’s Portraits”.
She dedicates these works to Medea, a
controversial and feared mythological
character who was a mix between witch
and average woman. Due to the last resort
solutions which she has always taken,
the tenacity with which she put her plans
into action, her strength of character, her
initiatives and decisions, Medea attracted
disapproval and rejection, thus becoming the
symbol of offended femininity, concentrating
on herself the eternal repetition of scenarios
such as rejection and abandonment, scenarios
which women in general are coerced into
obeying and whose favorite victim she has

always been. „Medea’s Portraits” thus become
inner feminine states, a staggering succession
of such states, which the artist evokes,
concealing the true content in a mythological
vague form.
These „portraits” perform the destruction
of the patriarchal image codified in the
representation of femininity. Not by chance,
the use of the textile support and the creation
of these collages with the aid of the sewing
machine, make an ironic reference to such
„feminine” materials which have been
associated with women for a very long time.
In parallel, Geta Bratescu dedicated herself to
studies of her own body as an identity element
typical to representation, being one of the few
women artists who researched the relationship
between the body and the private space; the
studio is perceived as an anthropomorphized
topos, carrying the measure of her own body.
In a series of photographed or filmed events,
she undergoes a deliberate fragmentation,
symbolizing a representation by substitution.
In „Towards White” (1976), the artist is in her
studio which she gradually transforms into
an immaculate space by covering the interior
with large sheets of paper. Towards the end
she covers herself in paper and paints her
face and her hands in white, in a performance
signifying the identification with the studio
space, the deletion of details and finally the
disappearance behind the mask. Continuing

pe care-l transformă treptat într-un spațiu imaculat prin
acoperirea interiorului cu coli mari de hârtie, iar spre final,
se acoperă și pe ea însăși cu hârtii pictându-și cu alb fața și
mâinile, într-o acțiune de identificare cu spațiul, de ștergere
a detaliilor și în final de estompare a propriei persoane în
spatele măștii. Continuând seria de fotografii începută anterior,
ea a realizat într-un context asemănător „Autoportret către
alb”: imaginea feței, privită frontal, este supusă treptat unei
estompări din ce în ce mai pronunțate prin acoperirea cu o
folie transparentă și apoi din ce în ce mai opacă alternând
astfel ca într-un joc provocator de dezvăluire și de ocultare a
identității.
Același motiv – al măștii – este reluat peste ani într-un nou
context devenit mai simbolic și expresiv în filmul video „The
Earthcake”, realizat împreună cu operatorul de imagine
Alexandru Solomon și prezentat în contextul expoziției mixtmedia „Pământul”, în 1992. Într-o succesiune de imagini
plastice se narează pregătirea unei „bule” din pământ. Dacă
pe durata filmului „personajele” sunt cele două mâini care
lucrează – aleg pământul, îl moaie – în final artista apare cu
o mască albă și cu o cască argintie pe cap pentru a îngurgita
cu gesturi solemne această bulă de pământ într-un ritual
de asumare și de identificare. În acest caz masca apare ca
o manifestare a sinelui imuabil și universal conferindu-i un
aspect ireal și sugerând o ieșire din timp și din spațiul real.
E interesantă comparația cu o acțiune realizată de artista

Ion Grigorescu, Pijama, 1978.
Ion Grigorescu, Pyjamas, 1978.
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cubaneză Tania Bruguera care mănâncă bule de pământ, un
gest identificat cu acțiuni practicate de populațiile autohtone
din America Centrală care refuzau dominația colonială.
Ideea de identificare cu propria-i imagine sau de evocare a
întregului prin parte este reluată în 1977 în filmul „Mâini” (
S 8 mm, alb / negru ) având ca subtitlu „Pentru ochi, mâna
trupului meu îmi reconstituie portretul”. Această identificare
declarată se bazează și pe o asociere de imagini mână /
ochi care descifrate prin psihanaliză se substituie una pe
cealaltă. Așadar evocarea mâinii echivalează cu un autoportret
ocultat. Mâinile desenează gesturi de luare în posesie, gesturi
autoreferențiale, dar care au și un grad de generalitate.
Printr-un alt dialog deschis peste timp Geta Brătescu reface
în 1993 experiența din filmul „Mâini” tot într-un film video,
realizat cu același Alexandru Solomon și intitulat „Cocktail
automatic”. Evocarea prin absență este același principiu folosit
în acest mic film: în atelierul artistei, printre borcane cu culori
și pensule se văd doar mâinile ei care lucrează; desenează
schițat un cap, iar acțiunea este mereu întreruptă de gesturi
ale mâinii care lovesc automat brațele unui jilț. Mâinile artistei
și atelierul definesc așadar o „fizionomie”, evocă ansamblul
imaginii cu care ea se identifică în ce are mai profund –
creația.
Arta corporală cunoaște în România o dezvoltare mai ales după
1989, când artistul nu mai este silit să se izoleze ci reușește să
capteze interesul publicului.

the photographic series previously started,
she produced in a similar context the work
entitled „Self-portrait towards White”: the
image of the face, seen frontally, gradually
undergoes a more and more pronounced
disappearance, by means of covering with a
transparent film at first and with more and
more opaque ones thereafter, thus obtaining a
result similar to a challenging game of identity
disclosure and concealment.
The motif of the mask is repeated years later in
a new, more symbolic and expressive context
in the video entitled „The Earthcake”, made
in collaboration with the cinematographer
Alexandru Solomon and presented in the
mixed-media exhibition called „The Earth” in
1992. In a succession of aesthetic images,
the preparation of an earth „bubble” is
narrated. While during most of the video,
the „characters” are the two hands at work
– sifting through the earth and rendering
it softer – at the end the artist is featured
wearing a white mask and a silver helmet on
her head eating this earth bubble with solemn
gestures, in a ritual of taking upon oneself and
identification. In this case the mask appears
as a manifestation of the unchangeable and
universal self, conferring a surreal feel and
suggesting an exit out of time and out of the
material space. It is interesting to compare this
work with the performance of Tania Bruguera,
a Cuban artist who eats earth bubbles, a
gesture identified with the practices of the
indigenous population of Central America that
refused the colonial domination.
The idea of identifying with one’s image or
the notion of evoking totality by means of
one part thereof is repeated in 1977 in the
film entitled „Hands” (S 8 mm, black and
white) featuring the subtitle „For the Eyes, the
Hand of My Body Reconstructs My Portrait”.
This stated identification is also based on
associating the images of the hand with images
of the eyes, which, having been understood
from a psychoanalytic standpoint, substitute
each other. Therefore, evoking the hand is
tantamount to an obscured self-portrait. The
hands draw gestures of assuming ownership,
self-referential gestures which also have a
degree of generality.
In another dialogue across time, Geta Brătescu
repeats in 1993 the experience of „Hands”,
once more as a video made with Alexandru
Solomon and entitled „Automatic Cocktail”.
The guiding principle in this small film is
again the representation of absence: in the
artist’s studio, among jars with painting colors
and brushes, one can only see her hands at
work; they sketch a head and the action is
periodically interrupted by the gestures of a
hand which mechanically taps on the arms of
an armchair. The hands of the artist and the
studio therefore define a „physiognomy” and
evoke the totality of the image with which she
identifies more and more – the creation.
Body art has experienced a stronger
development especially after 1989, when
artists were no longer pushed into isolation
and succeeded to capture the interest of the
public.

Ion Grigorescu, La închisoare, 1978.
Ion Grigorescu, In Prison, 1978.
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Erwin Kessler
Dejun pe beton
Euroartist București s-a înființat în 1994 și a activat până în
1995. O viață relativ scurtă, în care cei doi membri, Teodor
Graur și Olimpiu Bandalac, au realizat un corpus de lucrări,
acțiuni, instalații, fotografii și video compact, coerent și
memorabil. Pe ansamblu, lucrările lor au mereu în comun
o atitudine sarcastică față de istoria (încă foarte recentă pe
atunci și neștearsă altfel decât pe la colțuri) a regimului –
cultural, politic, social, economic – istoricește și ideologicește
comunist, totalitar, dar antropologic belferist, de subzistență
fizică și mentală grotescă, promiscuă, haotică și acerbă,
așa cum transpare ea din înscenările Euroartist. Lumea de
simboluri culturale și politice comuniste, ansamblul folcloric
de gesturi, atitudini și poze prefabricate în deceniile de cultură
vizuală totalitară a constituit reperul dominant al acțiunilor
Euroartist. În marea lor majoritate ele au conturat un tip
special de foto-performance în care, cu câteva excepții, actori
erau cei doi artiști, iar „piesa” pusă în scenă era derivată
ori din istoria artei ori din istoria civilizației comuniste dezindustriale și (sub)urbane.
Ca actori, cei doi artiști par – voit – manechine vii. Corpul lor
pare conștient de sine doar în măsura în care îmbracă forma
(alt)cuiva, a unui dat uman prealabil, altul decât personalitatea
reală a artistului. Cei doi euroartiști nu se deghizează
neapărat, ei mai mult își asumă roluri, în chip instrumental,
executând cu ei înșiși, ca și cu o cheie franceză, reglabilă,
diverse operații comice în cortul deschis al memoriei colective:
unul îl atacă cu ciocanul pe celălalt, care se apără cu secera,
alteori cei doi, împreună cu un figurant, pozează triumfător
în grup eroic cu scule – baros, frapieră, perie de desfundat
hornurile, sabie ninja, șapcă de militar, pentru ca altădată cei
doi să pozeze-n mafioți bogați, lângă o limuzină cu n uși. Nu
e vorba despre clovnerie și circ, ci despre (bătaie de) joc de
rol, despre versatilitatea unui corp-manechin pe care toate
discursurile vin, se așează, apoi pleacă, se scurg spre trecut,
spre viitor, parcă pentru a arăta instabilitatea fundamentală a
individului-păpușă retorică.
Rolurile istorice ale corpului și corporalitatea istorică a
rolurilor reprezintă materia primă a producției Euroartist:
roluri date, roluri inventate, roluri deviate sau aberate, cantr-un fel de S-F distopic, socio-comic, în care critica vine
călare pe hohot și se pierde-n zarea unui zâmbet mânzesc.
Verva Euroartist resuscitează, la mijlocul exasperanților ani
90, un tip de deriziune stenică și de inventivitate la nivel de
vocabular subversiv în care colcăie toate locurile comune,
atât ale proaspăt-îngropatului (de viu) comunism cât și ale
nou-născutului (pe atunci, încă mort) consumism, cu care
civilizația românească se obișnuise, în culise, ca formă de
rezisetență la autoritarism, încă din anii 70-80. Doar că acum
această deriziune subterană se produce în public, în for chiar

Breakfast on
concrete

Euroartist Bucharest was founded in 1994
and was active until 1995. A relatively short
life, in which the two members, Teodor Graur
and Olimpiu Bandalac, produced a compact,
coherent and memorable body of works,
performances, installations, photographs
and videos. Overall, their works have
always shared a sarcastic attitude towards
the history (back then still very recent and
otherwise not fully erased), of the cultural,
political, social, and economic regime which
was historically and ideologically communist,
totalitarian, but anthropologically fond of the
good life. This regime was characterised by
grotesque physical and mental subsistence,
promiscuous, chaotic and intense in nature,
as seen in the Euroartist mis-en-scenes. The
communist cultural and political symbols,
the folkloric ensemble of gestures, and
attitudes and prefabricated poses developed
in the decades of totalitarian visual culture
constituted the dominant landmarks of
the Euroartist performances. Their vast
majority has outlined a special type of photoperformance which, with a few exceptions,
featured the two artists as actors. „The play”
staged by them was derived either from art
history or from the communist history of disindustrialized and (sub)urban civilization.
As actors – the two artists – deliberately
seem living manikins. Their bodies appear as
self-aware only to the extent that they take
somebody(else)’s form, a prior human given,
different from the real personality of the
artist. The two euroartists do not necessarily
disguise themselves, they rather take on
many roles, in an instrumental way, executing
with themselves, like with an adjustable,
mechanical tool, different comic operations
in the open tent of collective memory: in
one instance, one attacks the other with a
hammer, while the latter defends himself
with a sickle, other times both of them,
together with an extra, pose triumphantly in
a heroic group with tools – sledgehammer,
ice bucket, sloppy brush for chimneys, ninja
sword, military cap; another time both pose
in rich highbinders, near a limousine with ˝n˝
doors. This is not about clowns and circus,
but about role play and mockery; it is about
the versatility of a model-body on which the
various discourses set down, then leave,
leaking into the past or into the future, as
if to show the fundamental instability of the
individual as a rhetorical doll.
The historical roles of the body and the
historical corporeality of such roles represent
the raw material of the Euroartist productions:
given roles, invented roles, diverted or
absurd roles, like in a kind of dystopian,
socio-comical Sci-Fi, in which criticism comes
riding the laughter and disappears in the
horizon of a fake smile. The Euroartist’s verve
resuscitates, in the middle of the exasperated
90’s, a type of an invigorating derision and

inventiveness at the level of a subversive
vocabulary in which all sorts of commonplaces
swarm, belonging to the fresh-buried (alive)
communism as well as to the new-born
(back then, still dead) consumerism, with
which the Romanian civilization got used,
behind the scenes, as a form of resistance
to authoritarianism, up until the 70-80’s.
However, now this underground derision
occurs in public, even in the forum (Euroartist
performances were presented to some of the
most significant artistic events of the time,
to the AnnArt Festival in 1994, the Istanbul
Biennial in 1995 etc.).
Viewed in retrospect, the photo-performances
of Euroartist show that these multiple and
repeated role-playing instances do not visibly
infringe on the structure given by the artists.
As manikins for which all costumes were fit,
without completely adhering thereto, they
are unchangeable, impenetrable and rather
unaffected by the roles they take on. This
thing eventually becomes the most significant,
because, when the artist’s body of work is
not really affected by the role play (even if
in a performance), when the impenetrable
rigidity-flexibility of the manikin rises out
of it, alongside its versatility capable of
anything, but incapable to let (and show)
itself be marked, it means that much of the
spectacular transformations undergone are
pure pretence, a simple cultural theme which
does not scar the personality.
This is obvious in the perfect preservation
of taboos related to the sexual identity
of the artists’s duo. The vast majority of
the Euroartist photo - performances were
interactions between the two artists. In
many cases these interactions have occurred
between them in a semi-nude state,
engaged in relations which evoke power and
domination. Yet the total lack of references
to the instability of sexual roles (even in
contradiction) says a lot about the lacking
appetite of the local art circles for issues
related to the body which could become
troubling for the collective consciousness.
Ready for absurd aesthetic and politico-social
role-play, their bodies remain totally opaque
sexually. They scrupulously respect the
prohibitions deeply rooted in the local mindset
which is uninterested in discussing their
identity as gender, or the adherence of the
body to certain ambiguous erotic tackling.
Their bodies practice only a healthy
gymnastics of the conscience kept stable
in the exercise of subversion, permanently
supported by one’s consistency with an
integral, highly playful, but erotically
vacuumed self. In the practice of strictly and
intensely corporeal relations, the body is
effectively weakened as matter, flesh, and
corporeality. It is reduced to action, restricted
to the stage of rhetorical machinery – bearer
of objects, signs and acts of meaning. Even in
the case of some photo-performances inspired
by art history examples, in which questioning
the social and sexual roles was the stake of
representation, Euroartist sterilizes the erotic
content to the benefit of the playful one, as
it is the case with one of their most inspired
mis-en-scenes, Breakfast on concrete.
Inspired by Breakfast on grass by Manet,
the comical – cynical interpretation of the
two Bucharest artists buries the whole comic
and erotic sexual ambiguity of the original
(famous for the moral scandal it provoked)

(acțiunile Euroartist au fost prezentate la unele dintre cele mai
semnificative evenimente artistice ale timpului, la Festivalul
AnnArt din 1994, la Bienala de la Istanbul din 1995 etc.).
Privite însă retrospectiv, foto-acțiunile Euroartist arată că
aceste multiple jocuri de rol cu repetiție nu lasă leziuni vizibile
pe structura dată a artiștilor. Precum manechinele, pe care se
potrivesc toate costumele, dar nici unele nu aderă definitiv, ei
sunt de neschimbat, de nepătruns și mai degrabă neafectați
de rolurile pe care le îmbracă. Acest lucru devine, în ultimă
instanță, cel mai semnificativ, întrucât atunci când corpul
de lucru al artistului nu este afectat realmente de jocul de
rol (fie el într-un performance), atunci când mereu se ridică
din el rigiditatea-flexibilitatea de nepătruns a manechinului,
versatilitatea lui capabilă de orice, dar incapabilă să se lase
și să se arate marcată, înseamnă că cea mai mare parte
din transformările spectaculoase prin care trece sunt pură
afectare, simplă temă culturală care nu lasă sechele asupra
personalității.
Cel mai evident transpare acest lucru din conservarea
perfectă a tabuurilor legate de identitatea sexuală a cuplului
de artiști. În condițiile în care imensa majoritate a fotoacțiunilor Euroartist au fost interacțiuni între cei doi artiști,
iar în numeroase cazuri interacțiunile acestea s-au produs
între ei în stare semi-nudă, angajați în relații ce evocă forța și
dominația, lipsa totală a referințelor la instabilitatea rolurilor
sexuale (fie și în răspăr) spune multe despre inapetența lumii
artistice locale pentru problematizări ale corporalității care ar fi
putut să devină deranjante pentru conștiința colectivă. Dispuse
la abracadabrante jocuri de rol politico-sociale, estetice,
corpurile lor rămân total opace sexual.Ele respectă cu sfințenie
interdicțiile adânc înrădăcinate în mentalul local, neinteresat
de punerea în discuție a identității ca gen, ca aderență a
corpului la tatonarea erotică ambiguă.
Corpurile lor practică doar un atletism sănătos al conștiinței, a
aceleia stabile în exercițiul subversiunii, susținută permanent
de consecvența cu un sine nefracturat, intens ludic, dar vidat
erotic. În practica unor relații strict și intens corporale, trupul
este efectiv obnubilat ca materie, carne, corporalitate. El
se reduce la acțiune, constrâns la stadiul de utilaj retoric –
purtător de obiecte, semne și acte de sens. Chiar și în cazul
unor foto-performance inspirate din exemple preluate din
istoria artei, în care punerea în discuție a rolurilor socialsexuale era chiar miza reprezentării, Euroartist aseptizează
conținutul erotic în beneficiul aceluia ludic, așa cum este cazul
într-una dintre cele mai inspirate înscenări ale lor, Dejunul pe
beton.
Inspirat de Dejunul pe iarbă al lui Manet, reluarea comic-cinică
a celor doi artiști bucureșteni îngroapă întregul echivoc sexual
și erotic al originalului (faimos prin scandalul de moravuri pe
care l-a provocat) sub placa grea a sarcasmului: în locul femeii
goale dintre cei doi domni bine ieșiți la iarbă verde, din pictura
originală, avem de-a face cu un culturist îmbrăcat cu o pereche
de ochelari de soare, care ne întoarce o privire șugubeață
de pe betoanele pe care este așezat între cei doi euroartiști,
ieșiți la o baie de soare și la un picnic cu vodcă, Kent și ceapă
verde, pe ruinele betonate ale unui viitor devenit galopant
fantoma grea a trecutului, sub sintagma „greaua moștenire”.
Pachetul social-estetic de ținte și trimiteri înglobează și

Euroartist, Dejun pe iarbă, 1994.
Euroartist, Breakfast on concrete, 1994.
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asfixiază orice activare reală
a existenței și problematizării
corporale a trupurilor din această
înscenare. Ele sunt reduse exclusiv
la statutul de semne retorice, ale
citării și incitării la râs, destindere,
inteligență, în limitele unei
subversiuni urbane, cu spirit, dar,
finalmente, total inofensivă din
perspectiva punerii în discuție
a acuității erotice a prezenței
corpului în lume. Culturistul gol nu
este, ca femeia goală din originalul
lui Manet, un obiect concret al
dorinței celor două personaje, și
prin ele, al voracității privitorului,
ci este redus la un semn discursiv:
alături de betoane, Kent și vodcă,
și în aceeași măsură ca ele,
culturistul face referire la trista
„epocă de aur”, cu utopiile și
paradisurile ei artificiale, printre
care sportul, la fel ca și alcoolul,
era o platformă a evaziunii. Dacă

under the heavy plate of sarcasm: instead of the nude woman between the two
handsome gentlemen out to picnic on the grass, in the original painting, we now
see a bodybuilder wearing a pair of sunglasses and turning his playful gaze to the
viewer. He is placed on concrete pavement between the two Euroartists, posing
in plein air for a sun bath and a picnic with vodka, Kent and bunch onion on the
concrete ruins of a future which has fast become the heavy ghost of the past, as
the phrase the „heavy inheritance” of communism puts it. The social-aesthetic
package of targets and references encompasses and asphyxiates any real activation
of the embodied existence and corporeal issues pertaining to the bodies from this
mis-en-scene. They are exclusively reduced to the status of rhetorical signs, of
citation and incitement to laughter, relaxation, intelligence, within the limits of an
urban subversion, spirited, but, ultimately harmless, in terms of questioning the
erotic acuity of the body’s presence in the world. Unlike the nude woman in Manet’s
painting, the naked bodybuilder is not an actual object of two characters’s desire.
Thus he is not subject to the viewer’s voracity either. On the contrary, it is reduced
to a discursive sign: alongside concrete pavement, Kent and vodka, and equally
like these, the bodybuilder makes a reference to the sad „golden age”, with its
utopias and artificial paradises, including sports, which, like alcohol, were a
platform of escapism. In the case of Manet, the scandal resided in the descent of
the nude woman in the painting from the imaculate pedestal of the allegory right
into the precarious grass of obscenity and carnality. In the case of Euroartist,
the propulsion into allegory of the muscle package exposed on concrete and
concomitantly snatched off of its carnal function is striking. Through an identical
strategy, in the remake of another famous picture, Good morning, Mr. Courbet,
both Euroartist’s members enclose themselves in an allegory in which the female
body between them is merely an ideal primer. The semi-nudity of the draped girl
in the picture insinuates no erotic, sensual suggestions.
But the most obvious refusal of sexual inflection occurs in the most corporeal
of all Euroartist mis-en-scenes / performances namely the one out of which the
photo-monuments of The Carpathian Hero series were excerpted and presented
at the Istanbul Biennial in 1995. Exploring possible mythologies of competition,

confrontation and force – some of which are
evocative of the past, others devouring the
future – the two artists present themselves,
always engaged in body to body combat or
body to body collaboration. They are more
or less grotesque, more or less telling for a
discourse ironically concerned with rebuilding
the big gestures, actions and aspirations of
the great „historical poses” related to the
commitment, confrontation and acclamation
of the absurd triumph of power.
Being remarkable, penetrating and memorable
in terms of socio-historical and political
impact, the monumental photo-installation
is no less (self)mystifying at the erotic and
corporeal level. In order to cauterize and
sterilize any sexual ambiguity insinuated
by their virtually naked bodies engaged in
maximum physical proximity relations, the
two Euroartist members do not wear anything
else except plain, simple underpants, that kind
of anti-heroic and anti-erotic underwear that
push them, perceptively and interpretatively,
towards childhood, innocence, domesticity,
infantilism and comic helplessness. These
items of plain underwear act as an armor that
protects against any erotic arrows.
As a paradoxical vehicle of (self) censorship,
those underpants automatically hint at a
benign male corporal relationship, of the

la Manet scandaliza coborârea femeii nude din tablou de pe
piedestalul curat al alegoriei în iarba precară a lubricității,
a carnalului, la Euroartist izbește propulsarea spre alegorie
a pachetului de mușchi expus pe beton și concomitenta
detractare a funcției sale carnale. Identic, în reluarea altei
imagini celebre, Bună dimineața, domnule Courbet, cei doi
membri Euroartist se închid într-o alegorie în care corpul
feminin dintre ei nu constituie altceva decât o amorsă ideatică,
semi-nuditatea fetei drapate din fotografie neavansând nici un
fel de sugestii senzuale, erotice.
Dar cea mai evidentă recuzare a inflexiunilor sexuale se
produce în cea mai explicit corporală înscenare-performance
Euroartist, aceea din care au fost extrase foto-monumentele
instalației Eroul din Carpați, prezentată la Bienala de la
Istanbul în 1995. Explorând mitologii posibile ale competiției,
confruntării și forței, unele evocatoare ale trecutului, altele
devoratoare ale viitorului, cei doi artiști se prezintă, mereu,
angajați în lupte corp la corp sau în sui generis colaborări
corp la corp, care mai de care mai grotești, care mai de care
mai edificatoare pentru un discurs preocupat de reclădirea, în
cheie ironică, a marilor gesturi, acte, aspirații, a marilor „poze
istorice” ale angajării, confruntării, ale edificării și aclamării
puterii, triumfului, absurdului.

Euroartist, Eroul din Carpați, 1995.
Euroartist, The Carpathian Hero, 1995.
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Remarcabilă, penetrantă și memorabilă ca impact socio-istoric
și politic, foto-instalația monumentală nu este mai puțin (auto)
mistificatoare la nivel corporal și erotic. Pentru a cauteriza și
aseptiza orice echivoc sexual insinuat de corpurile lor practic
nude și angajate în relații de proximitate corporală maximă,
cei doi membri Euroartist nu poartă nimic altceva în afara unor
chiloți tetra, acel gen de chiloți anti-eroici și totodată antierotici care îi împing, perceptiv și interpretativ, spre copilărie,
candoare, spre casnic, infantilism și neputință comică. Chiloții
tetra acționează ca o armură ce îi ferește de loviturile oricăror
săgeți erotice.
Vehicul paradoxal al (auto)cenzurii, chiloții respectivi trimit
automat spre o relație corporală de cuplu masculin benign, de
tip Stan și Bran. Iar asta se întâmplă exact în timp ce membrii
Euroartist sunt angajați în simulări ce deschid către o relație
erotică de cuplu masculin, de tip GilbertșGeorge care au
apărut și ei în foto-performance monumentale asemănătoare,
purtând un tip similar de chiloți, ale căror conotații, în cultura
britanică, țin însă de un cod din domeniul eroticului, în timp ce
în cultura română chiloții tetra țin de planul inofensiv erotic al
casnicului și infantilului.
Această utilizare semi-conștient instrumentală și represivă
a accesoriilor vestimentare sumare, dar perfect protectoare,
precum pantalonii scurți, maiourile chinezești sau tricourile
insipide, este consecventă în foto-acțiunile Euroartist și are ca
scop cauterizarea toxinelor sexuale și eliminarea posibilelor
deschideri către un teritoriu ocolit, acela al practicilor erotice
inerente corpului, al dubiilor aruncate asupra apartenenței
sexuale și asupra identității ca gen. Permanent interesați
de promiscuitatea socială, politică și culturală a civilizației
românești, cei doi membri Euroartist au evitat însă, extrem
de precauți, atingerea nevralgiilor generate de promiscuitatea
sexuală. Decapantă, demistificatoare și sarcastică la capitolul
criticii sociale, întreprindrea lor este totalmente mistificatoare
și represivă din perspectiva ambiguităților corporale. Pe de-o
parte conștienți de datele și limitele de acceptabilitate ale
culturii românești, dar, pe de altă parte, prizonierii destinși ai
acestora, membrii Euroartist au preferat mereu terenul ferm
al umorului caustic, distanțat, și au făcut o echilibristică la
marginea excesului care rămâne, totuși (îndeosebi atunci când
este citit negativul acțiunilor și înscenărilor grupului) un reper
relevant al tentațiilor și tentativelor de explorare vizuală a
nespusului în civilizația actuală.

Laurel and Hardy type. And this is happening
just while the Euroartist members engage in
simulations that open the possibility of a male
erotic relationship, of the Gilbert ș George
type. The British artist duo appeared in similar
monumental photo-performances wearing a
similar type of underpants (however, in the
British culture their connotations are related
to a code from the erotic realm, while in the
Romanian culture the plain underpants pertain
to the harmless, domestic realm of childhood).
This semi-conscious, instrumental and
repressive use of flimsy but perfectly
protective clothing and accessories such as
shorts, shirts or Chinese sweaters or insipid
T-Shirts, is consistent in the Euroartist
photo-performances. It aims to cauterize
the sexual toxins and to eliminate the
potential access to the meadering territory
of erotic practices inherent to the body, of
the doubts cast on sexual orientation and
gender identity. Permanently interested in
the social, political and cultural promiscuity
of Romanian civilization, the two Euroartist
members cautiously avoided to touch on
the sensitive areas generated by sexual
promiscuity. Caustic, demystifying and
sarcastic in terms of social criticism, their
enterprise is completely mystifying and
repressive in terms of corporeal ambiguities.
On the one hand being aware of the premises
and acceptability limits of the Romanian
culture, but on the other hand, remaining its
relaxed prisoners, the Euroartist members
always preferred the firm ground of caustic,
aloof humor, and stayed in balance on the
edge of excess. However, the excess remains
(especially when the negative of their
performances and mis-en-scenes is viewed)
a relevant benchmark of the temptations and
attempts to visually explore what remains
unspoken in current culture.

Euroartist, Eroul din Carpați, 1995.
Euroartist, The Carpathian Hero, 1995.
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Alexandru Bălășescu
Fiziologia spațiului public –
incursiune în intima/strânsa
legătură între corpurile/
organismele noastre și orașul
pe care îl populăm
Unde se întâlnesc toaletele publice, buticurile de mărfuri,
rechinii și fluiditatea orașului?
Pe masură ce metaforele organice se propagă în limbaj
urbanist, acest eseu meditează asupra unor tipuri posibile de
înțelegere fiziologică a spațiului urban și a categoriilor sale
în raport cu organismele de fiecare gen care îl crează și îl
utilizează.

Gândirea este mai interesantă decât cunoașterea, dar mai
puțin interesantă decât privirea – J. Goethe

Privitul pe străzile Istanbulului și în spațiile sale publice
declanșează reflecții și propuneri analitice ale eseului
care urmează. Deoarece privitul ne poate da o idee mai
bună despre cum să gândim, efectele vizuale pot părea
predominante în paginile următoare. Cuvintele sunt aici doar
pentru a ghida vag ochiul curios.
Subiectivarile noastre primesc informații de la spațiile pe care
le ocupăm și de la corpurile în care ne adăpostim sau mai
bine spus, (subiectul) izvorăște continuu din interacțiunea
dintre corpuri și spații prin intermediul percepției noastre de
temporalitate – aceea a procesualității, să-i spunem așadar,
subiectivare.
Ce este (ar fi) în acest caz fiziologia spațiului public?
• O metaforă biologică pentru oraș? (orașul centrat – orașul ca
organism) – această perspectivă este chiar bine dezvoltată în
abordările organice față de oraș.
• O înțelegere a orașului în termeni de organisme care îl
populează – și fiziologia lor? (organism-centrat) – putem
include aici preocupări în domenii multidisciplinare ale
urbanismului, artei, antropologiei sau demografiei, pentru a
menționa doar câteva.
• O metodă care ar sublinia legătura între corp/organism
și oraș? – Probabil că este o metodă care apare în ambele
abordări menționate, chiar dacă uneori denaturată față de unul
sau față de celălalt termen (orașul vs. organism). Eu numesc
obiectele materiale care facilitează această legătură „puncte de
conectare sau prize urbane”.

The Physiology
of Public Space
– incursion into
the intimate link
between our bodies
and the city we
populate

Where do public toilets, merchandise
boutiques, sharks and city fluidity meet? As
organic metaphors expand into urbanism
language, this essay ponders on possible
types of physiological understanding of urban
space and its categories in relation with the
gendered bodies that create and use it.

Thinking is more interesting than knowing,
but less interesting than looking – J. Goethe

Looking at the streets of Istanbul and its
public spaces triggered the reflections and
analytic proposals of this following essay.
Because looking may give us a better idea
about how to think, visuals may seem
predominant in the following pages. Words are
here only to loosely guide the curious eye.
Our subjectivites are informed by the spaces
we occupy and by the bodies we inhabit,
or better said it (the subject) springs
continuously out of the interaction between
bodies and spaces through our perception of
temporality – thus of processuality, let us call
it subjectivation.
What is (would be) in this case the physiology
of public space?
• A biological metaphor for the city? (city
centered – the city as body) – this perspective
is quite well developed in the organicist
approaches to the city.
• An understanding of the city in terms
of the bodies that populates it – and their
physiology? (body-centered) – we may include
here preoccupations in multidisciplinary
domains of urbanism, art, anthropology or
demography, to mention just a few.
• A method that would emphasize the
link between the body and the city? – it
probably is a method appearing in both of
the approaches mentioned, albeit sometimes
skewed towards one or the other term (city
vs. body). I call the material objects that
facilitate this link „plugging points, or urban
plugs”,
The interest here is to emphasize what the
„plugging points” between the body and the
city’s infrastructure may reveal and how they
can help us imagining the thinking of the city.

Istanbul’s „expectations of modernity” refer
back to one of the most important urban
plugs, and are displayed in public as opposed
to a rather hidden approach in most of the
other European locations. It seems that
towards the West „civilization” starts with
denying of the body. However in any cases
sewage is the product of this urban plug.
What is sewage, one may ask? „Water which
passes through human bodies and flows into
the sea is called sewage. […] Civilization is the
flush. Sewage begins its journey as a crime, a
secret behin closed doors. […] Then all crimes
are mixed up and progress through pipes
towards tunnels underground.” (Senem Akcay
– Becoming Istanbul).
The crime places seem well advertised in this
city, and I set out my journey to bring crimes
to light. In this detective journey I observed
three characteristics of these specific urban
plugs in Istanbul:
I. Gendering the public imaginary – a rather
global tendency of the public toilets, holding
particularities in function of each specific
socio-cultural environment.

Aici interesul este de a sublinia ceea ce pot dezvălui „punctele
de conectare” dintre infrastructura corpului/organismului și
cea a orașului și modul în care acestea ne pot ajuta să ne
imaginăm gândirea orașului.
„Așteptările modernității” Istanbulului se referă din nou la
una dintre cele mai importante prize urbane, și sunt afișate
în public, spre deosebire de o abordare destul de ascunsă în
cele mai multe alte locații europene. Se pare că spre Vest
„civilizația” începe cu negarea corpului. Dar, în oricare caz,
canalizarea este produsul acestei prize urbane.
Ce este canalizarea, ar putea întreba cineva? „Apa care trece
prin corpurile umane și care se revarsă în mare este denumită
canalizare. [...] Civilizația este șuvoiul. Evacuarea apelor
reziduale își începe cursa ca o crimă, un secret în spatele ușilor
închise. [...] Apoi, toate crimele sunt amestecate și inaintează
prin conducte spre tuneluri subterane.” (Senem Akcay –
Devenind Istanbul).
Locurile crimei par a avea o bună reclamă în acest oraș și eu
îmi stabilesc călătoria cu scopul de a scoate la lumină crimele.
În această călătorie de detectiv am observat trei caracteristici
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ale acestor prize specific urbane în Istanbul:
I. Gen al publicului imaginar – o tendință mai degrabă globală
a toaletelor publice care deține particularități în funcție de
fiecare mediu socio-cultural specific.
Pentru un non-vorbitor de turcă, Bay-Bayan ar putea sa nu
însemne Bărbați-Femei, făcând alegerea mult mai dificilă.
II. Aspirație de/pentru modernitate – semnalizare importanța
prin asocieri nepotrivite uneori.
III. O anumită abilitate de aprovizionare în funcție de diferite
nevoi.

Conectarea pe altă parte

În Istanbul confortul trupesc pare să fie prima grijă a orașului.
Mâncatul în Istanbul are aceeași calitate ca și respiratul. Este
realizat întotdeauna, în toate locurile. Mijloacele mobile pentru
satisfacerea nevoii de mâncare sunt omniprezente și una din
principalele invenții ale Istanbulului poate fi considerata a fi
copiosul kahvalti (prânzul, servit până la ora 4 pm).

CONEXIUNI:
Organismul este conectorul clar între prizele urbane amintite
mai sus, distilatorul de materie, și motivul existenței lor. Trei
observații importante trebuie să fie luate în considerare:
• Orașul este plin de puncte de legătură între corpul său
propriu și corpurile care îl populează.
• De obicei, acestea sunt puncte de schimb de energie și
dezvăluie legătura intimă a fiziologiei orașului și cea umană.
Uneori, acestea sunt semnalate împreună.
• Ei aseamănă celelalte prize care conecteză obiecte de
mobilitate (autovehicule și motociclete), cu sursa lor de
energie și degradare – Observați că, la fel ca și în cazul
autoturismelor, punctele de a mânca sunt vizibile și expuse,
în timp ce, cele de eliminare a deșeurilor (ulei sau schimbare
a pneurilor de exemplu) sunt relativ ascunse, beneficiind de o
canalizare – ca sistem.

For a non-speaker of Turkish, Bay-Bayan may
not mean Men-Woman, making the choice
more difficult.
II. Aspiration of/for modernity – strong
signaling with sometimes unlikely
associations.
III. A certain finesse of catering to different
needs.

Plugging the other side

In Istanbul the bodily comfort seems to be
the first care of the city. Eating in Istanbul has
the same quality as breathing. It is done all
the time, in all places. The mobile means of
satisfying the need for food are omnipresent,
and when of the main inventions of
Istanbulites could be considered the copious
kahvalti (the breakfast, served till 4 pm).

Abilitatea aprovizionarii în funcție de nevoi, aspirația de
modernitate și conectarea la nevoile corpurilor noastre de
„cyborg” pot sta împreună afișate într-o fereastră imaginară:

CONNECTIONS:

Asist Alkometre: O priză interesantă în mod special

The body is the obvious connector between
the urban plugs discussed above, the distiller
of matter, and their reason of existence. Three
major observations are to be considered:

Pentru 5 Lire turcești (echivalentul a 2 Euro) orice persoană
își poate auto-verifica nivelul de alcool. Prezente la ieșirea
din unele restaurante de vârf, Alcoolmetrele de Asistență
conectează biologia umană la corpul legii, obiectul de
mobilitate (mașina, motocicleta), la infrastructura traficului
orașului și reglementează plăcerea. Propriul utilizator de
supraveghere este în egală măsură un consumator al actului
de supraveghere; acest lucru poate fi transformat imaginar

• The city is filled with points of connection
between its own body and the bodies that
populate it.
• Usually these are points of energy exchange
and they reveal the intimate connection of
the city’s and the human’s physiologies.
Sometimes they are signaled together.
• They resemble the other plugs that connect
mobility objects (cars and motorcycles) to
their source of energy and waste – Note that,
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într-o plăcere momentană dată de un entuziasm cert de
înlocuire a întregului aparat de supraveghere și, de ce nu, de
a-l lua în deradere – cum altfel s-ar putea justifica prețul plătit
daca nu, prin plăcere?

as in the case of cars, the points of eating
are visible and exposed, whereas those of
eliminating waste (oil or tire change for
example) are relatively hidden, benefiting
from a sewage-like regime.

ACESTA NU ESTE UN … RECHIN

The finesse of catering to the needs, the
aspiration of modernity and the plugging
in needs of our cyborg bodies may come
together into imaginative window displays:

I referred particularly to the shark because
this live fossil has an interesting peculiarity:
it cleans its stomach by turning it inside out,
through his mouth, into the ocean’s waters.
Similarly, boutiques (both fixed and mobile)
of the city take out their stomachs to be
cleansed by the passersby who in this case
are the microorganisms in the city’s body.

The Importance of Physiological City

Magrite a explicat foarte clar cu ceva vreme în urmă că
reprezentarea conductei nu este de fapt o țeavă/conductă.
Și nu este nici reprezentarea anatomică a vreunui organism
– inclusiv corpul unui rechin – sau modelul 3D al unui oraș în
aceasta privință, ca cea de mai jos.
M-am referit mai ales la rechin, deoarece această fosilă vie are
o particularitate interesantă: își curăță stomacul întorcându-l
pe dos, prin gura lui, în apele oceanului. În mod similar,
buticuri (atât fixe cât și mobile) ale orașului își scot afară
stomacurile pentru a fi curățite de către trecătorii care sunt /
reprezintă, în acest caz, microorganisme în corpul orașului.

Asist Alkometre: A particularly interesting plug

For 5 Turkish Lira (the equivalent of 2
Euros) one can self-check her/his alcohol
level. Present at the exit of some high-end
restaurants, Asist Alkometre plugs human
biology to the body of law, the object of
mobility (car, motocycle), the city traffic
infrastructure, and it governs pleasure. The
self surveying user is equally a consumer of
the surveying act; this may be transformed
imaginatively into a momentary pleasure
given by a certain excitement of replacing the
whole apparatus of surveillance and, why not,
turning it into derision – how else one could
justify the price paid but through pleasure?

• Individual bodies (humans and cities)
are not in-dividual; they are a collection of
many other different bodies (bacterias, cells,
viruses) that secures the body’s balanced
physiology through this very difference, and
form the whole, the functioning of the totality.
• A perpetual negotiation (between bodies of
different scale, facilitated by the urban plugs)
takes place and is crucial for the whole to
exist and secure its harmonious development.

The Example at Hand

Importanța orașului Fiziologic
Două observații se impun în / din perspectiva fiziologică:
• Organismele individuale (oameni și orașe), nu sunt
separate, ele sunt o colecție de multe alte organisme diferite
(bacterii, celule, virusuri) care asigură fiziologia echilibrată
a organismului tocmai prin această diferență și formează
întregul/ansamblul, funcționarea în totalitate.
• O negociere perpetuă (între corpurile de scară diferită,

Two observations impose themselves on/from
the physiological perspective:

THIS IS NOT A … SHARK

Magrite made it clear awhile ago that the
representation of the pipe is not actually a
pipe. Nor is the anatomic representation of
any body – including a shark’s body – or the
3D model of a city for that matter, like the
one below.

Beyoglu (Istanbul) in general is a fascinating
example of the continuous negotiation taking
place at all levels of life, and being mainly
oriented towards the comfort of the body.
The negotiation and the body-care have both
a long history in the culture of trade and in
the combination of pre-ottoman and ottoman
preoccupation with cleanliness. These cultural
products come „naturally” here.

facilitată de prize urbane), are loc și este crucială pentru
ca întreagul/ansamblul să existe și asigură dezvoltarea
armonioasă a acestuia.

Exemplul la îndemână

Beyoglu (Istanbul), în general, este un exemplu fascinant
de negociere continuă care are loc la toate nivelurile vieții și
care este orientată în principal către confortul organismului.
Negocierea și grija față de organism au ambele o istorie
îndelungată în cultura de comerț și în îmbinarea preocupării
pre-otomane și otomane cu curățenia/ordinea. Aceste produse
culturale apar „în mod absolut natural” aici.
Întrebarea se impune ea însăși: Ce ar putea face o abordare
fiziologică?
• Vă ajută să înțelegeți multitudinea și diversitatea atat în
descrierea statică cât și în interacțiunea dinamică;
• Subliniază importanța negocierii și a armoniei interacțiunii;
• Relevă importanța confortului organismelor umane (nu
estetica primară sau prezența funcțională) în interacțiunea lor
cu orașul;
• În cele din urmă – poate stabili o notă pentru actorii urbani
și factorii decisivi pentru a se orienta către un oraș negociabil
prin design/proiectare, care nu privilegiază un singur organism
(identitate) în detrimentul altuia.
• În final, dezvăluie organismul (orice organism de orice scară/
proporție), ca pe o autostradă materială care subiectivează
„parcurge distanța dintre subiect și obiect”. Fiziologia acesteia
este cheia.
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Manifestul Fiziologic. Începuturi:

Art. 1 – Viitorul omenirii nu se află în dezvoltarea nelimitată
a modului în care suntem și a ceea ce suntem acum (chiar
dacă am realiza-o într-o „manieră durabilă”), ci în capacitatea
noastră de a transforma modul în care trăim cu scopul de a
ne adapta la transformările de mediu pe care acțiunile noastre
le generează/cauzează. Așa cum transformăm treptat mediul
natural, trebuie să transformăm de asemenea, atât habitatele
noastre cât și modul nostru de interacțiune cu noi, la nivel
individual și cultural, cu scopul de a păstra ceea ce avem, de
a preveni o posibilă influență negativă a dezvoltării umane și
de a crea un viitor armonios în care mediul să nu fie perceput
ca fiind „separat de”, ci „integrat în”, și ca o componentă
definitorie a umanității.
Art. 2 – Noi trebuie să ne imaginăm astăzi orașele noastre
viitoare, precum și standardele de mediu dar, preocupările
umane morale și etice trebuie de asemenea să fie integrate
în proiectarea acestora. Poate „însăși proiectarea” „economiei
durabile/ecologice”, ar trebui să fie construită/bazată pe

The question imposes itself: What could a
physiological approach do?
• It helps understand multitude and diversity
in both static description and dynamic
interaction;
• It emphasizes the importance of negotiation
and harmony of interaction;
• It reveals the importance of human bodies’
comfort (not primary aesthetic or functional
presence) in their interaction with the city;
• Ultimately – it may set a note for urban
actors and deciding factors to orient towards a
city negotiable by design, that do not privilege
one body (identity) over another.
• Ultimately reveal the body (any body of
any scale) as the material highway on which
subjectivation„travels the distance between
subject and object”. Its physiology is the key.

The Physiologic Manifesto. Beginnings:

Art. 1 – The future of humanity does not lie

in the unlimited development of how and
what we are now (even if we would do it in
a „sustainable manner”), but in our capacity
to transform how we live in order to adapt
to the environmental transformations that
our actions cause. As we gradually transform
the natural environment, we must also
transform both our habitats and our mode of
interrelating to each other, at the individual
and cultural level, in order to preserve what
we have, prevent the possible negative
influence of human development, and create a
harmonious future in which environment is not
perceived as separated from, but integrated
into, and as a defining part of humanity.

posibilitatea de viață fără creștere economică. Și aceasta ar
trebui să reintroducă cu siguranță problemele de natură etică
(incluse dar nu limitate la ecologie) și nu emoțiile transformate
în marfă în măsurătorile care indică performanță.
Acesta este un proiect deschis. Va urma.

Acest eseu este realizat pe baza prezentării oferite de centrul
SALT din Istanbul, ca parte a proiectului „90 – Crearea lui
Beyoglu”, 2011.

Art. 2 – We must imagine the cities of our
future today, and the environmental standards
but also human moral and ethical concerns
must be integrated into their design. Maybe
the very „”design” of the „”sustainable/green
economy” should be built on the possibility
of life with no economic growth. And it
should definitely reintroduce ethical concerns
(included but not limited to ecology) and uncommodified emotions into the measurements
that indicate performance.
This is an open project. To Be Continued.
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Cristian Nae
Performativitate și
identitate. Aspecte
intervenționiste în practicile
artistice post-conceptuale1

Performativity
and Identity.
Interventionist
Themes in Postconceptual Artistic
Practices1

I. Despre corp ca supplement al rațiunii comunicative (pure)
I. The Body as the Other of (Pure)
Communicative Reason

Ipoteza pe care doresc să o dezvolt în textul de față privește
relația dintre arta conceptuală și intervenția performativă
asupra construcției identității și producției de subiectivitate
privită din perspectiva locului central pe care îl ocupă
evacuarea corporalității în arta conceptuală. La o privire
atentă, corpul constituie în cadrul artei conceptuale „marele
exclus”, un „celălalt” al rațiunii comunicative pe care estetica
intelectualistă a conceptualiștilor „puri și duri” din anii șaizecișaptezeci o promovează în detrimentul esteticii subiective și
senzorial-afective asociate expresionismului abstract și esteticii
formaliste în sens larg (Colpitt 2004; Wood 2004, 297-8). Iar
arta conceptuală pare a reprezenta, din acest punct de vedere,
tendința artistică cea mai îndepărtată de materialitatea
obiectului și de prezența corporală a spectatorului în raport
cu acesta, altfel spus, una dintre puținele practici artistice
contemporane în care, prin accentuarea experienței exclusiv
intelectuale a receptării, redusă la un exercițiu discursiv,
corporalitatea pare a nu mai avea nici un cuvânt de spus.
Dimpotrivă, o bună parte din arta conceptuală asociată neoavangardelor, pare a se orienta către o înțelegere a operei de
artă ca mediu în care are loc un act de comunicare directă
între artist și public, a cărui funcție este aceea de a analiza și
transforma condițiile de producție și distribuție a artei iar în
sens larg, condițiile socio-politice și economice relevante la
un moment dat pentru constituția politico-economică a vieții
sociale ca atare. Pe scurt, am putea defini arta conceptuală
drept un tip de artă în care funcția comunicațională este
desprinsă de cea estetică pentru a fi redată poeticii și retoricii
(Groys 2011, 3).
O asemenea extensie comunicațională a conceptului de
„operă” admite diverse modalități de acțiune și intervenție
artistică, forme de „operativitate” artistică ce includ de acum
readymade-uri, documentații, intervenții și cuvinte (Godfrey
1998, 7). Această extensie a mediilor de acțiune artistică
odată cu arta conceptuală, organizate în jurul analizei și
modificării canalelor și modalităților de gestionare și distribuire
a informației, poate fi ușor asociată extensiei modalităților de
comunicare artistică odată cu practicile artistice conceptuale
care înglobează canalele „secundare” de informare artistică,
1
Acest text face parte dintr-o cercetare mai amplă desfășurată în cadrul
proiectului PN-II PD cod 604 nr. 104/2010 finanțat de CNCS-UEFISCDI
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The hypothesis I would like to discuss
in the present text concerns the
relationship between conceptual art and
the performative intervention upon the
production of subjectivity taking into
account the central position occupied by
the eviction of corporeality in conceptual
art. On a closer look, the body represents,
in conceptual art, the excluded, the „big
other” of communicative reason that the
intellectualist aesthetics of „pure” and „hardcore” conceptual artists of the sixties and
seventies promoted instead of the subjective
and sensuous, affective aesthetics associates
to abstract expressionism and the formalist
aesthetics in a broader sense (Colpitt 2004;
Wood 2004, 297-8). From this point of view,
conceptual art seems to represent the most
alien artistic tendency to the materiality
of the object and the corporeal presence
of the spectator in relation to it. In other
words, conceptual art seems to be one of
the few contemporary artistic practices
where, by highlighting the purely intellectual
experience of artistic reception, reduced to
a discursive exercise, corporeality seems to
have nothing to say. On the contrary, many
of the conceptual art usually associated to
the neo-avant-gardes seems to turn towards
an understanding of the artwork as medium
where a direct act of communication between
the artist and the public is taking place.
The function of this communicative praxis
is often that of analyzing and transforming
the conditions of artistic production and
distribution and on a larger scale, the sociopolitical and economical conditions relevant at
a certain moment for the politico-economical
constitution of social life as such. Shortly, we
may define conceptual art as a type of art
where the communicational function of art is
separated from the aesthetic order in order to
be re-attached to poetics and rhetoric (Groys
2011, 3).
Such a communicational extension of the
concept of artistic labor (or „art-work”)
allows for various modalities of artistic

1
This text is part of a wider research
developed in the framework of the PN-II PD
project nr. 104/2010 code 604 financed by
CNCS-UEFISCDI

action and intervention, new forms of
artistic „operability” including from now on
readymades, documentations, interventions
and words (Godfrey 1998, 7). This extension
of the media of artistic activity with conceptual
art, organized around the analysis and the
alteration of way information is managed
and distributed, can be easily associated
to an extension of the modes of artistic
communication initiated by conceptual art
practices which use secondary channels of
artistic information as primary forms of artistic
communication (Alberro 2003). In this sense,
conceptual art wanted to be (or at least
seemed to be) an art of pure information,
addressing the mind instead of the senses,
an art highlighting artistic meaning and
energy detached from the artistic object
which serves as a conveyor – in other words,
„dematerialized” (Lippard și Chandler 1999,
46-51).
From a deconstructivist perspective, one
could claim that for conceptual art, the
corporeality of the perceiving subject as well
as the bodily character of the very process
of subjectivation, become a residual trait, a
„parergon”, a „supplement”2 of transcendental
idealism that defining art as idea seems
to impose on artistic production. But it is
precisely this marginal character of the
body which offers it a central position in a
binary economy of the artwork which tends
to foreshadow it, to reduce it to a secondary
and superfluous status in relation to the
„idealism” of the mainly discursive reception
of art which the later artistic practices clearly
bring forth. In the following lines, I intend
not so much to follow the lines of such
deconstructive operation but to assume the
much more modest task of indicating several
possible ways the importance of corporeality
in post-conceptual art may be recuperated,
taking into account the relation between
conceptual and the transformations of
production relations taking place in the sixties.
These transformations occurred together
with the development of post-Fordist work
relations, grounded in a service economy. In
this framework, the concept of”immaterial
labor” (Lazaratto 1996, Hardt and Negri
2004, 108-109) brings into discussion the
biopolitical function of art as the production
and management of bodies or subjectivity
production. From such a perspective, I
consider that the performative articulation
of the critical artistic practices which, after
the eighties, developed from identity politics
(which posit the body as the nexus of the flow
of public representations and communication)
can serve as examples of interventionist
practices whose historical and political echoes
can still play a critical role in the present-day
global biopolitical configuration.

II. What Is Post-Conceptual Art?

From the very beginning I should clarify some
points concerning the terminology used in the

servind de obicei activităților conexe de mediatizare și
promovare a artei precum afișele și fotografia publicitară,
revistele de profil, cărțile de artist etc., drept forme de
comunicare artistică primară (Alberro 2003). În acest sens,
arta conceptuală s-a dorit sau cel puțin a părut a se prezenta
drept o artă a informației pure, adresându-se intelectului
mai curând decât simțurilor, o artă a semnificației și energiei
artistice detașate de obiectul artistic care o vehiculează, altfel
spus „dematerializate” (Lippard și Chandler 1999, 46-51).
Dintr-o perspectivă deconstructivistă, s-ar putea afirma
așadar faptul că pentru arta conceptuală, corporalitatea
receptorului și caracterul corporal al constituirii subiectivității
însăși, redevine un reziduu, un „parergon”, „supplement”2
al idealismului transcendental pe care definirea artei ca idee
pare a-l impune relației artistice. Însă tocmai acest aspect
marginal al corpului este cel care-i oferă centralitatea în cadrul
unei economii binare a operei de artă care tinde să-l oculteze,
să-l reducă la un statut secundar și excedentar în raport cu
„idealismul” receptării discursive a artei, pe care practicile
artistice ulterioare îl readuc în discuție cu claritate. Mi-am
propus în cele ce urmează nu atât să urmez fidel liniile unei
asemenea operații deconstructiviste, cât mai degrabă sarcina
mult mai modestă de a indica câteva posibile modalități
de recuperare ale importanței corporalității în arta postconceptuală, luând în considerație relația artei conceptuale cu
modificările raporturilor de producție survenite în anii șaizeci
odată cu dezvoltarea relațiilor de muncă post-fordiste bazate
pe o economie a serviciilor. În acest cadru, conceptul de
„muncă imaterială” (Lazaratto 1996, Hardt and Negri 2004,
108-109) readuce în discuție rolul biopolitic al producției și
guvernării corpurilor ca producție a subiectivității. Din această
privință, consider că articularea performativă a practicilor
artistice cu rol critic dezvoltate după anii optzeci plecând de la
politicile identității care repoziționează corpul în nexul fluxului
de circulație al reprezentărilor și comunicării publice pot servi
drept exemple de practici intervenționiste a căror rezonanță
poate juca un rol critic în actuala configurație biopolitică
globală.

II. Ce este arta post-conceptuală?

Se impun de la bun început câteva observații legate de
terminologia utilizată în textul de față. În primul rând,
desemnez prin „intervenție” practica critică prin intermediul
căreia, cu mijloace specifice artei, se acționează asupra unui
context dat sau a unor condiții de producție sau de viață în
scopul modificării, alterării sau modelării acestor condiții. În
acest sens, disting între practicile artistice care își asumă rolul
de reprezentare sau ilustrare a unor asemenea condiții și cele
performative, cu rol transformator asupra realității în care se
inserează.
În al doilea rând, desemnez prin sintagma „artă post-

2
For the relation of „suplementarity”
between writing and verbal communication as
one of the constitutive and exemplary relations
of the „metaphysical”, hierarchical and binary
type of logic crossing through the entire Western culture see especially Derrida 1998, 142145

2
Pentru relația de „suplementaritate” a scriiturii cu oralitatea privită ca
una dintre relațiile constitutive și exemplare ale logicii de tip „metafizic”, ierarhică și
binară, ce traversează cultura occidentală a se vedea în special Derrida 1998, 142145
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conceptuală” manifestările artistice contemporane dezvoltate
începând cu anii optzeci ai secolului trecut și influențate de
arta conceptuală specifică neo-avangardelor istorice de ani
șaizeci-șaptezeci, în care experiența unui concept director este
decisivă în actul producției și receptării artistice iar experiența
comunicațională devine decisivă pentru activarea situațională
a operei de artă sau a activității artistice propriu zise. Cu alte
cuvinte, am în vedere acele practici artistice contemporane
care au încorporat formele de manifestare conceptuale
absorbindu-le într-o nouă configurație structurală a operei de
artă, conducând la noi situații estetice de comunicare care
păstrează însă dimensiunea analitico-discursivă specifică
primelor manifestări conceptuale. Aceasta nu doar că utilizează
o pluralitate de obiecte artistice pentru a facilita experiența
conceptuală a operei de artă, dar modifică structural relația
dintre opera de artă și continuumul spațio-temporal în cadrul
căruia este receptată, precum și relația dintre obiecte și idee.
În cea din urmă privință, consider că arta „post-conceptuală”
manifestă moștenirea conceptualismului istoric reținând
două dintre aspectele sale cruciale și probând astfel efectele
sale istorice asupra prezentului. Ea este, mai întâi de toate,
moștenitoarea ideii de artă în general (Duve 1999) sau de
Artă cu majuscule promovată de conceptualismul „istoric”,
altfel spus, de artă pur și simplu. În al doilea sens, consider
că arta post-conceptuală încorporează operei de artă drept
sistem de relații ideatice între elementele operei, relații care
pot fi deopotrivă spațiale, logice și politice, transformând opera
de artă dintr-un obiect izolat într-o situație de comunicare
sau o instalație în care elementele sunt asamblate asemenea
limbajului (Groys 2011, 1). În acest sens, ea se prezintă
drept sistem artistic comunicare, accepție prezentă, spre
exemplu, la Hans Haacke, care afirma. Această trăsătură,
asociată inițial de Jack Burnham unei „estetici a sistemului”
(Burnham 2005, 166-169), presupunea, pentru Burnham,
îndepărtarea de „modelarea directă a materiei” și preocuparea
crescândă față de „organizarea unor cantități de energie și
informație” (Burnham 1970, 369), altfel spus, orientarea către
administrarea informației în defavoarea modelării materiei.
Altfel spus, înțeleg prin artă „post-conceptuală” în sens
larg, toate formele de manifestare artistică care vizează
experimentarea unui concept prin intermediul oricărui
mediu de expresie artistică în defavoarea ilustrării unei
idei predeterminate și în care funcția acestui concept este
decisivă în raport cu experiența estetică propriu-zisă care
îl vehiculează. Ea poate cuprinde, în acest sens, practicile
performative propriu-zise manifestate prin orice mediu, fie el
fotografic sau video sau formele de colaborare și interacțiune
umană colectivă asociate intervențiilor performative. În sens
restrâns, mă interesează în textul de față formele de rezistență
critică dezvoltate de arta post-conceptuală (în sensul mai
sus specificat al acestei sintagme) la adresa comodificării
subiectivității. În raport cu acestea, voi încerca să indic o
posibilă alternativă a practicilor artistice post-conceptuale
informate de practicile identitare ale anilor optzeci care iau în
considerare rolul decisiv al corporalității în noua configurație
biopolitică globală.
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present paper. First of all, I call „intervention”
the critical practice by means of which, with
art specific means, one can act upon a given
situation or a upon a set of conditions of
production or living in order to modify, alter
or modelize them. In this sense, I distinguish
between those artistic practices which assume
the task of merely representing or illustrating
such conditions and the performative ones,
which assume a transformative function upon
the reality they are inserted in.
Secondly, I subsume under the heading
of „post-conceptual art” the contemporary
artistic manifestations developed starting with
the eighties in the last century and influenced
by the typical conceptual art belonging to
the historical neo-avant-gardes of the sixties
and seventies, where the experience of an
organizing concept is decisive in the act of
artistic production and reception, while the
communicational experience becomes crucial
for the situational activation of the artwork
or for the artistic activity as such. In other
words, I take into account those contemporary
artistic practices which incorporated the forms
and patterns of conceptual manifestation
absorbing them into a new structural
configuration of the artwork, thus leading to
new aesthetic situations of communication
which nevertheless preserve the analytical
and discursive dimension specific for the early
conceptual manifestations. Not only that they
use artistic objects in order to facilitate the
conceptual experience of the artwork, but they
also structurally modify the relation between
the artwork and the time-space continuum
serving as a framework for its reception,
as well as the relation between objects and
ideas.
In the last, I consider that „post-conceptual”
art preserve the heritage of historical
conceptualism, absorbing two of its crucial
aspects and thus probing its historical effects
on the present. It is, first of all, the promoter
of the idea of generic art (Duve 1999) or Art
in capital letters supported (among others)
by historical conceptualism, in other words,
of the idea of art as such. In the second
sense, I consider that post-conceptual art
incorporates the artwork as a system of ideal
relationships between the works discrete
elements, relations that can equally be
spatial, logical and political, transforming
the artwork from an isolated object into a
situation of communication or an installation
whose elements are assembled like a linguistic
structure. In this sense, it appears as an
artistic system of communication, a view
which can be found, for instance, in the
works of Hans Haacke. This feature, initially
associated by Jack Burnham to „system
aesthetics” (Burnham 2005, 166-169),
supposed, for Burnham, the progressive
shift from a direct molding of matter and
the growing concern for „the organization
of quantities of energy and information”
(Burnham 1970, 369), in other words, the
orientation towards the organization of
information instead of shaping matter.
In other words, I understand by „postconceptual art”, in a broad sense, all forms
of artistic manifestation which intend to
experiment a concept by means of any
medium of artistic expression instead
of illustrating a predetermined idea and
for whom the function of this concept is
nevertheless primary in relation to the
aesthetic experience which serves to convey

it. It can equally incorporate performative
practices which use any medium, from the
support of the body to the media of video
or photography, as well as other forms of
collective human interaction and collaboration
associated with performative interventions.
In a narrow sense, I am interested in the
present text in addressing the forms of critical
resistance developed by post-conceptual
art (in the above-mentioned sense of this
expression) in relation to the commodification
of subjectivity. In this respect, I will try to
sketch out a possible alternative dimension
taking into account the post-conceptual art
practices which pay attention the crucial role
of corporeality in this biopolitical process.

III. Communication, „Immaterial Work” and
Biopolitics

At this point of our discussion, it is useful to
come back to the initial connection between
conceptual art and corporality following
Maurizio Lazzarato’s suggestions developed
around the concept of „immaterial work”
(Lazaratto 1996). Using this concept, Michael
Hardt and Antonio Negri extrapolate on the
political implications of this new paradigm
of productivity in redefining community and
global power relations. By „immaterial work”
they understand the means of production
specific for the post-Fordist economy and the
mobility of the workforce, according to which
human transactions and communicational
practices take over (or at least prevail
in relation to) the production of material
objects and goods – the reason for whom
several authors also preferred the term
„communicational work” to the „immaterial”
designation (Casarino 2008, 251). Hardt
and Negri highlight the fact that what is
immaterial in work is not the work as such,
but its products (Hardt și Negri 2004, 109).
Moreover, it is important to notice that this
productive regime is tied not only to more
or less „immaterial” objects or effects, but
also and mainly to the production of affects,
knowledge and desires. In other words, it
simply articulates and governs the regime of
subjectivity. Consequently, one can talk about
the production of subjectivity as a distinct and
fundamental form of production. Attempting
to narrow the means of production typical
for this economic and political regime, Hardt
and Negri distinguish among three main
forms of „immaterial labor”: communicative,
cooperative and affective (Hardt and Negri
2001, xiii). They also describe a series of
immaterial products such as being composed
of „knowledge, information, communication,
a relationship or an emotional response”
(Hardt and Negri 2004, 108). The first series
is associated to the production of images,
codes, texts and other similar intellectual
products. As far as the affective regime
of immaterial labor is concerned, by using
the term „affective labor” Hardt and Negri
describe „labor that produces or manipulates
affects.... One can recognize affective labor,
for example, in the work of legal assistants,
flight attendants, and fast food workers
(service with a smile)” (Hardt and Negri 2004,
108). Finally, a crucial aspect of this mode of
production is the cooperative, collaborative
and communicative aspect, implying human
interaction and the production of human
relations (Hardt and Negri 2004, 147).

III. Comunicare, „muncă imaterială” și biopolitică

Este util să revenim în acest punct la conexiunea dintre arta
conceptuală și corporalitate urmând sugestiile lui Maurizio
Lazarrato privind conceptul de „muncă imaterială” (Lazaratto
1996). Prin acest concept, Michael Hardt și Antonio Negri,
care extrapolează asupra implicațiilor politice ale acestei noi
paradigme a productivității la nivelul redefinirii comunității și
a relațiilor de putere globale, înțeleg modalitățile de producție
specifice economiei post-fordiste și mobilității forței de
muncă, potrivit cărora tranzacțiile interumane și practicile
comunicaționale înlocuiesc producția de obiecte materiale
propriu-zise – motiv pentru care unii autori au avansat și
preferat termenul de „muncă comunicațională” (Casarino
2008, 251). Hardt și Negri subliniază faptul că ceea ce este
imaterial în muncă nu este munca însăși, ci produsele sale
(Hardt și Negri 2004, 109). Mai mult, este important de
semnalat faptul că, în acest fel, se produc nu doar obiecte, ci
și afecte, cunoaștere și dorințe, altfel spus, se articulează și
guvernează pur și simplu regimul subiectivității, putându-se
vorbi astfel în termeni noi despre producția de subiectivitate.
Fără a limita modurile de producție specifice acestui regim
economico-politic, Hardt și Negri disting trei tipuri principale
de „muncă imaterială”: comunicativă, cooperativă și afectivă
(Hardt și Negri 2001, xiii), descriind o serie de „produse
imateriale” precum „cunoaștere, informație, comunicare, relații
interumane și răspunsuri emoționale” (Hardt și Negri 2004,
108). Utilizând termenul de „muncă afectivă”, esențial pentru
înțelegerea noilor forme de guvernare biopolitică în societatea
capitalistă târzie, Hardt și Negri descriu „un process prin care
se produc sau manipulează afecte.... Munca afectivă poate fi
recunoscută, spre exemplu, în munca asistenților juridici, a
însoțitorilor de zbor sau muncitorilor de fast-food (servește
cu un zâmbet)” (Hardt și Negri 2004, 108). În fine, un
aspect decisiv al acestui mod de producție este aspectul său
cooperativ, colaborativ și comunicativ, implicând interacțiunea
umană și producerea de relații interumane (Hardt și Negri
2004, 147).
Conexiunea dintre arta conceptuală și conceptul de muncă
imaterială pe care o am în vedere este una structurală,
putând fi sesizată la nivelul modului de organizare a producției
artistice sub formă sistemică și comunicațională. Ea privește
așadar transformarea constituției operei de artă și a regimului
său de producție, transformare pe care o semnalează „turnura”
sistemică și comunicațională a obiectului artistic descrisă
anterior. Înțeleasă ca sistem de relații între diverse elemente
comunicative, între practici, idei și obiecte cotidiene, opera
de artă se desprinde de statutul de obiect finit al producției
artistice, devenind ea însăși o situație de comunicare, locul
de producere al experienței estetice, cu alte cuvinte, al
cunoașterii și afectelor.
Încă din perioada în care, fără a recuza condițiile instituționale
care îi gestionează valoarea, funcțiile și implicit, modalitățile
de producție și receptare, artiștii conceptuali se îndreaptă
către o estetică austeră, birocratică, specifică regimurilor
manageriale de administrare a cunoașterii ca modalitate de
lucru în sine, separată de producția propriu zisă de obiecte
artistice. De pildă, practicile artistice inițiate de grupul Art
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and Language nu doar că transformă producția de obiecte
artistice într-un proces de analiză a modurilor de gestionare
și manipulare publică a informației despre artă, prin lucrări
emblematice precum Index , dar bună parte din opera lor
constă în analiza modurilor de operare cu arta și a condițiilor
în care cunoașterea despre artă poate fi utilizată. Lucrările
grupului, asemenea celor propuse de „Investigațiile” lui Kosuth
dezvoltate la sfârșitul anilor șaizeci, produc mai degrabă o
nouă cunoaștere despre artă ce conferă valoare obiectelor
care o canalizează decât obiecte supuse comercializării
datorită „morfologiei” acestora. Această caracteristică este
cea care, dincolo de aspectul formal al importului unei estetici
birocratice și impersonale a comunicării în construcția textelor
ce materializează spațial comunicarea artistică prezentă la
autori precum Lawrence Weiner, Joseph Kosuth, On Kawara
sau Art and Language, face ca arta conceptuală să se insereze
exemplar în turnura „imaterială” inițiată de corporatizarea
post-fordistă. Se prea poate că, urmând o intuiție primară și
puțin articulată critic la acel moment, artiști precum Christine
Kozlov și expoziții precum Information să exploreze și testeze
(uneori critic) tocmai mecanismele de gestionare specifice unei
societăți „a informației și comunicării”.
Într-o asemenea perspectivă materialistă poate fi așadar
înțeleasă „turnura conceptualistă” a modului de producție
artistică survenită în arta contemporană după anii șaizeci,
îndeosebi în privința practicilor dialogice. Astfel, o bună parte
dintre practicile cu caracter conversațional dezvoltate în anii
nouăzeci replică noile condiții de producție concentrându-se
asupra modelării publicului și vehiculării informației, precum
și asupra producției și reproducerii de afecte. Rădăcinile
acestor practici artistice sunt la rândul lor sădite în practicile
comunicaționale ale neo-avangardelor artistice informate de
arta conceptuală. Spre exemplu, demersurile artistice inițiate
de Joseph Beuys în ideea „plasticii sociale” prin performanceuri-le de activism social angajate direct în transformarea
socială (7000 Oaks), prin cursurile și comunicările teoretice cu
scop educațional, subliniind dimensiunea informării și educării
sau prin conversațiile directe cu publicul, vizând interacțiunea
politică directă (Office for Direct Democracy) nu sunt doar
reminiscențe ale unei estetici iluministe și cu atât mai puțin
răbufniri ale romantismului german la nivelul imaginarului
colectiv prin susținerea mitului „creativității colective”, cum
le privesc unii critici și istorici (Vischer 2007). Prin proiecția
utopică a unei forțe transformatoare a practicii artistice,
capabile să modeleze societatea, ele asumă constituția
utopică a practicilor de tip constructivist (asociate în sens larg
avangardei ruse și realismului socialist). Ele pot fi privite, mai
apoi, drept catalizatoare ale cunoașterii, capabile să modeleze
prin intermediul conversațiilor și practicilor comunicaționale
formele de subiectivitate colectivă.
Problema corporalității revine în acest context în măsura în
care „munca imaterială” are ea însăși un caracter eminamente
biopolitic. Caracterul biopolitic al puterii este definit de
Hardt și Negri drept „o formă de putere care regularizează
viața socială din interior, urmărind-o, interpretând-o,
absorbind-o și rearticulând-o”, privind astfel „producerea
și reproducerea vieții însăși” (Negri and Hardt 2001, 24).
Ea este, așadar, în cel mai înalt grad corporală și privește
gestionarea și guvernarea vieții în cele mai mărunte aspecte
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The connection between conceptual art and
the concept of immaterial labor that I refer
to is a structural one, and it may be seized
at the level of the organization of artistic
production in a systemic and communicational
manner. It concerns transformations in the
constitution of the artwork and its regime of
production shifting towards intellectual labor
(and, although less obvious, towards affective
labor). The artwork is now understood
as a system of relations among various
communicative elements comprising images,
texts and verbal communication, as well as
among practices, ideas and quotidian objects,
the artwork detaches itself from the status of
a finite object of artistic production, becoming
itself a situation of communication, the site
where aesthetic experience is being produced,
in other words, the site and the occasion for
the production of knowledge and affects.
At a retrospective glance, this becomes
obvious even in the early times when
conceptual artists tend to embrace an
austere aesthetics, which denies the role of
affects in the reception of the artwork, but
nevertheless typical for the beaurocratic and
managerial realms of production suitable for
administrating knowledge and information
as an autonomous type of artistic labor,
separate from the production of material
objects (Buchloh 1990). This abrupt shift
takes place without actually questioning
the institutional framework that controls its
value, its functions and implicitly its means
of production and structures of reception.
For instance, the artistic practices initiated
by Art and Language group not only that
transform the production of artistic objects
into a process of analysis of the way artistic
information can be manipulated and produced
in emblematic artworks such as Index 01,
but also consist in analyzing the means of
operating with art and the conditions that
artistic knowledge can be used. The works of
the group, similar to Kosuth’s Investigations
developed at the end of the sixties, produce
a new knowledge (and an awareness of this
knowledge of) art which grants value to the
objects serving to convey it rather than to
produce objects that can be commodified
(and sold) due to their „morphology”. This
is what makes much of conceptualism an
integral part of the „immaterial” turn initiated
by post-Fordist corporatization, beyond the
formal aspect of the import of a beaurocratic
and impersonal aesthetics of communication
in the construction of messages and texts
which spatially materialize the artistic
communication (with authors such as
Lawrence Weiner, Joseph Kosuth, On Kawara
or Art and Language). It is possible that,
following a raw and faintly articulated intuition
at that moment, artists such as Christine
Kozlov and (programmatic) exhibitions such as
Kynaston Mc. Shine’s Information to explore
and test (sometimes in a critical manner)
precisely the structures and mechanisms
of management specific to a society „of
knowledge and communication”.
In a similar materialist perspective one can
understand the conceptualist turn of the
means of artistic production in contemporary
art after the sixties, especially concerning
dialogical practices. Thus, much of the
conversational practices developed in the
nineties replicate similar conditions of
production focusing on shaping the public
and distributing relevant information, as
well as on the production and reproduction

of affects. The roots of these more recent
artistic practices are to be found in the
communicational practices of the artistic
neo-avant-gardes of the seventies which are
informed by conceptual art. For instance,
artistic activities initiated by Joseph Beuys
under the heading of sozialplastik, especially
the collective performances of directly
engaged social activism (7000 Oaks), the
classes and theoretical communications
with educational purpose, highlighting
information and education, or the direct
conversations with its public, often aiming
at direct political interaction (Office for
Direct Democracy) are not only remnants
of an aesthetics of enlightenment and even
less expressions of German romanticism on
the level of collective imagination fostering
„collective creativity” as some critics and
art historians interpret it (Vischer 2007). By
the utopian projection of a transformative
function of artistic practice, capable to shape
society in its whole, they assume the utopian
constitution of constructivist artistic practices
(largely associated to the Russian avantgarde and socialist realism). They can be
as well regarded as catalysts of knowledge,
able to shape by means of conversations
and communicational practices the forms of
collective subjectivity.
The problem of corporality comes back in this
context to the extent that immaterial labor
has itself a marked biopolitical character. The
biopolitical character of power is defined by
Hardt and Negri as „a form of power that
regulates social life from its interior, following
it, absorbing it and re-articulating it”, thus
concerning the”production and reproduction
of life itself” (Hardt and Negri 2001, 24). It
is, therefore, corporeal to the highest degree
and it concerns the (self) management and
governance of life in its smallest aspects,
allowing for the distribution of power
at the level of society as a single body,
crossing through individual bodies and thus
transcending them and the opposition they
may exercise and eventually expanding upon
the entirety of social relations (Hardt and
Negri, 2001, 24). For instance, the circulation
of goods and services in the fluid network
of global capitalism, based on unlimited
communication and the transformation
of spatial localization in units of time
quantitatively indefinite and interchangeable
supposes, in fact, the management and
control of the bodies. They internalize
to the highest degree the imperatives of
consumption as long as the interconnected
individuals become simultaneously producers
and consumers of their own subjectivity by
producing and consuming affects, desire and
knowledge understood as new regimes of
merchandise. Of course that, as Hardt and
Negri noticed (2004, 108-109), traditional
forms of industrial production survive in
the new economy; it is only that they are
subjected to and informed by immaterial labor.
On the other hand, what is completely new
is the production of forms of sociality (Hardt
2005) and their capitalization.
The bodily character of biopolitcs is also
paramount if we take into account only some
of its aspects, for instance, the illusion of
the dematerialization of human transactions,
exchanges and communication. For instance,
the illusion of the virtuality of space and
of fluid time produced by global capitalism
supposes the physical use and immobilization
of the bodies of workers. This physical

ale sale, permițând distribuirea puterii la nivelul societății
ca un singur corp, traversând astfel corpurile individuale și
opoziția pe care acestea ar putea-o exercita, extinzându-se
asupra relațiilor sociale în întregime (Hardt și Negri, 2001,
24). Spre exemplu, circulația bunurilor și a serviciilor în
rețeaua fluidă a capitalismului global, bazat pe comunicarea
nelimitată și pe transferul localității în unități de timp și spațiu
indefinite și interschimbabile presupune, în fapt, gestiunea
și controlul corpurilor. Acestea internalizează în cel mai înalt
grad consumul în măsura în care indivizii interconectați devin
simultan producători și consumatori ai propriei subiectivități
prin producția și consumul de afecte, dorințe și cunoaștere
înțelese ca noi regimuri ale mărfii. Desigur că, așa cum
observă Hardt și Negri (2004, 108-109), formele tradiționale
de producție industrială se păstrează în noua economie, doar
că acestea devin subsumate muncii imateriale și informate
de aceasta. Ceea ce este cu totul nou însă este producția de
forme de socialitate (Hardt 2005) și capitalizarea acestora.
Caracterul corporal al biopoliticii este de asemenea evident
dacă luăm în considerare doar câteva dintre aspectele sale, de
pildă, iluzia dematerializării tranzacțiilor și a modalităților de
comunicare și schimb interuman. De pildă, iluzia virtualității
spațiului și a timpului fluid produsă de capitalismul global
presupune utilizarea și imobilizarea fizică și utilizarea
corpurilor muncitorilor care susțin această iluzie a liberei
comunicări și circulații a informației necesară capitalizării
continue a timpului, informației și afectelor. Regimul biopolitic
contemporan presupune o nouă formă de experiență a
timpului, promovând o temporalitate mereu amânată, specifică
comportamentului isteric al consumatorului contemporan, aflat
în căutarea unor noi și noi plăceri (Casarino 2008, 254). Numai
că, în acest sens, articularea puterii rămâne, în cel mai înalt
grad corporală: ea presupune transformarea corpului însuși
în loc de articulare, de producție și distribuție al dorințelor,
afectelor și cunoașterii, altfel spus, deopotrivă în producător și
marfă.

IV. Practicile relaționale și dialogice și producția de
subiectiviate

Pornind de la o nouă definire comunicațională a practicii
artistice, arta conceptuală ajunge să își asume începând cu
anii nouăzeci un rol de catalizator și modelator al comunicării
în sfera relațiilor interumane precum și al producției de
subiectivitate. În mod particular, îmi atrag atenția în
configurația unei asemenea accepțiuni a artei post-conceptuale
și a problemei economiei serviciilor configurațiile estetice
dezvoltate prin intermediul esteticii relaționale (Bourriaud
2003) și a celei dialogice (Kester 2004) care par a replica
– uneori critic – condițiile de producție biopolitică specifice
societății capitaliste târzii. În toate aceste cazuri, artistul pare
a-și asuma rolul de lucrător social, prestând servicii în ideea
unei anumite intervenții comunitare cu rol terapeutic.
Spre exemplu, estetica relațională se definește, într-o accepție
marxistă, prin transformarea operei de artă în „interstițiu
social”, forma expoziției fiind responsabilă pentru producerea
și modelarea de interacțiuni umane și de „noi moduri de
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sociabilitate” (Bourriaud 2003).
Printre exemplele favorite
utilizare de Bourriaud, întâlnirile
conviviale oferite de Rirkrit
Tiravanija în spațiul galeriei sau
arhitecturile spațiale create de
Liam Gillick sau Joseph Armleder
ca modele de design ambiental
sunt tot atâtea pretexte pentru
reorganizarea relațiilor sociale
care se formează în „lumea
artei” și pentru remodelarea
formatelor perceptuale care
gestionează întâlnirile interumane
în arhitectura corporatistă.
La rândul său estetica dialogică
pleacă de la problema
reprezentării identitare în munca
politică a artei angajate social și
propune un model de intervenție
artistică în sfera publică bazat
pe dialog și comunicare rațională
prin intermediul căruia se poate
ajunge la o reconfigurare a
comunității mai profundă decât
cea obținută prin intermediul al
reprezentărilor identitare deseori
stereotipice, specifice unei practici
monologice a artistului în raport cu
comunitatea pe care o reprezintă.
În cadrele esteticii dialogice,
nu se caută reconstruirea și
producerea unor relații sociale,
ci reconfigurarea țesutului social
afectat prin identificarea unei
probleme particulare și intervenția
concretă asupra acesteia în
urma dialogului dintre artiști și
membrii respectivei comunități.
Ea situează în cadrele unei
accepțiuni habermasiene asupra
comunicării în care raționalitatea
comunicativă a participanților la
un proiect artistic este suficientă
pentru garantarea caracterului
democratic al dialogului și pentru
eliminarea inegalităților și replicării
acestora în cadrul relației dintre
artist și grupurile marginale
cu care colectivul de artiști de
obicei interacționează și implicit,
este tributară iluziilor iluministe
ale transcendentalismului
comunicativ de tip habermasian
care nu ia în discuție problema
articulării afective, infra-raționale
a comunităților. Proiecte de
intervenție socială precum cele
realizate de Wohenklausur,
amintite de Kester, sau practicile
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agency supports the illusion of free flow of information required for the continuous
capitalization of time, information and affects. The contemporary biopolitical regime
also supposes a new form of temporal experience, promoting an always deferred
temporality, typical for the hysterical character of contemporary consumer, in the
search of ever new pleasure (Casarino 2008, 254). But the articulation of power
remains corporeal at its outmost: it supposes the transformation of body itself as
the factory for the production and distribution of desires, affects and knowledge, in
other word, in both producer and merchandise.

IV. Relational and Dialogical Practices and the Production of Subjectivity

As a result of the new communicational definition of artistic practice, conceptual
art ends up by assuming the task of a catalyst and model of communication in the
sphere of human relations and subjectivity production, especially in the nineties.
Particularly, I am attentive to the aesthetic configurations developed by means of
relational (Bourriaud 2003) and dialogical aesthetics (Kester 2004), which seem
to replicate (sometimes critically) the conditions of biopolitical production typical
for the late capitalist society. In all these cases, the artist seems to function like a
social worker, offering his or her services in order to realize a certain communitarian
intervention with a therapeutic function.
For instance, in a Marxist vein, the transformation of the artwork in a „social
interstice” becomes a defining feature for relational aesthetics, the format of the
exhibition being responsible for the production and shaping of human interactions
and „new ways of sociability” (Bourriaud 2003). Among Bourriaud’s favorite
examples one can name convivial meetings offered by Rirkrit Tiravanija within the
art gallery or spatial architectures designed by Liam Gillick or Joseph Armleder are
as many pretexts for reorganizing social relations that may be formed within and
around the artworld, as well as for the reorganization of perceptual patterns that
govern human encounters in corporatist architecture and generally in capitalist
social space.
In turn, dialogical aesthetics starts from the problem of identity representation in
political work of socially engaged art and proposes a model of artistic intervention
in the public sphere based on dialogue and rational communication. By means of
such dialogical practice, one can attain a reconfiguration of community deeper
than the transformative power of often stereotypical identity representations which
characterize the monological practice of the artist in relation to the community it
serves to represent. In dialogical aesthetics, one does not seek only to reconstruct
and produce alternative social relations, but to reconfigure the damaged social
tissue by identifying particular problems and concretely intervening to solve
them as a result of the dialogue among artists and the members of a certain
community. This model of artistic interaction may be regarded in the framework
of a Habermasian notion of communication, which means that the communicative
rationality of the participants to an artistic project serves as a warrant for
preserving the democratic constituency of the dialogical practice. It also strives to
eliminate inequities and prevent their replication in the relation between the artist
and the marginal groups that the artistic collective works with. Consequently, it
is also prone to enlightenment illusions stemming from the Habermasian type of
communicative transcendentalism which does not take into account the problem of
the affective, infra-rational articulation of communities.
Projects of social intervention such as those realized by Wohenklausur in
various parts of Europe, noted by Kester, as well as practices of communitarian
reconfiguration conceived and implemented by Oda Projesi in the public space of
Galata neighborhood in Istanbul, which can be subsumed to an enlarged notion
of the conversational model proposed by Kester, are exemplary for understanding
the way art can intervene in the community. The goal of these interventions is
to reposition the sphere of human relations from the raw material of the market
of desires and affects into a new means of collective action, a new common
social body, whose commonality is produced by dialogical interaction and critical
reflection. Unlike relational aesthetics, dialogical practices are thus better protected
from the danger of uncritically replicating the conditions of biopolitical production
characteristic for the tertiary industrial sector of services and immaterial products,
including subjectivity production. Nevertheless, approached from a certain distance,
post-conceptual practices of a collaborative and communitarian sort raise questions
regarding the way one may counter the replication of such conditions.

V. Recuperating Corporeality as a Line of Subjectivation: the Performative
Articulation of Conceptual Art the Problem of Identity

I think that the answer to this question can be found by reconsidering corporeality
both as the ultimate site for the production of affects, desires and knowledge
and as their mediator. Historically, the corporeal character of the distribution of
power in contemporary neo-capitalist society has been pointed out especially by

the conceptual art practices developed in
totalitarian, repressive political systems.
For instance, in Eastern Europe, the body
becomes at the same time the ultimate
terrain for articulating and exercising power
and the site for organizing resistance. Simple
gestures such as the public exposure of
nudity with the explosion of unexplainable
energy becomes potentially subversive and
politically instigative once read against a
politically repressive background (Badovinac
1998, 16), reminding of the disciplinary
societies described by Foucault. Also, the
corporeal constitution of collectivities and the
revolutionary energy they may generate when
it is commonly channeled, like a collective
social body, is exhibited by Graciela Carnevale
(and the Grupo de Artistas de Vangardia)
during an epic situational performance with
participative character that took place in
Rosario in 1968 during the Experimental
Art Cycle. Carnevale forced the exhibition
participant to become actors, agents of the
artwork, constructing a situation where they
could enter in the gallery space, but could not
get out of it and thus simulating the conditions
of an unexpected captivity. According to her
own statement, „through an act of aggression,
the work tends to provoke the spectator to
a heightened consciousness of the power
whereby violence is exerted in the everyday
world” (Bishop 2006, 117), to instigate its
public and to denounce the passivity regarding
public violence during the dictatorial regime
in Argentina.
But the decisive role of corporality in the
biopolitical articulation of power, especially
concerning the production and consumption
of affects and desires was highlighted by
conceptual art especially once identity
became a pressing issue in the performative
activities of the eighties. Feminist and queer,
as well as post-colonially informed artistic
practices noted the instable character of
subject and the articulation of power on the
level of corporality and, implicitly, on the
performative construction of identity in the
social field. For instance, starting from Judith
Butler’s hypothesis according to which gender
identity is moreover a cultural than a natural
phenomenon, we can interpret a whole series
of artistic actions questioning the relation
between corporeality and gender. For Butler,
gender is the result of our socially codified
gestures and actions and is interpreted
as speech acts by those we interact with,
according to a set of rules governing
translation and our expressive possibilities
(Butler 1990).
Talking about gender as an act, Butler
approaches the production of gender as
a „dramatization” of the body within a
„ritualized” performance (Butler 1990, 272).
In other words, the body is the locus for the
articulation of identity and also its natural
origin, the surface onto which identitary
attributes are projected. Clothes, life-styles
and gestures are not only expressions of
corporeality as a biological given which
decides the identity of a person. They are
traits that configure gender identity and
inscribe on the body its attributes. The
Foucaldian concept of normalization is
also central for Butler’s conception on the
performative character of gender identity.
By means of this concept, Butler thinks the
constraints imposed on the bodily means of
action and expression, as well as the various
series of actions they are forced to repeat,

de reconfigurare comunitară puse în joc de Oda Projesi în
spațiul public al cartierului Galata și care pot fi subsumate unei
accepțiuni extinse a modelului artistic conversațional propus
de Kester sunt totuși exemplare pentru înțelegerea modului în
care arta poate interveni în comunitate pentru a repoziționa
sfera relațiilor interumane din materia primă a pieței de
dorințe și afecte într-o nouă modalitate de acțiune colectivă,
într-un nou corp social comun, în care ceea ce este pus în
comun este produs prin interacțiune dialogică și reflexie critică.
Spre deosebire de estetica relațională, practicile dialogice
sunt astfel ferite de pericolul replicării necritice a condițiilor de
producție biopolitică specifice economiei terțiare a serviciilor și
produselor imateriale, incluzând în aceasta în special producția
de subiectivitate. Însă, privite de la distanță, practicile postconceptuale de tip colaborativ și comunitar ridică semne de
întrebare cu privire la modul în care replicarea acestor condiții
poate fi contracarată.

V. Recuperarea corporalității ca axă de subiectivizare:
articularea performativă a artei conceptuale și problema
identității

Consider că răspunsul la această întrebare poate fi găsit în
reconsiderarea corporalității ca loc de canalizare și materie
primă a producției afectelor, dorințelor și cunoașterii. Sub
raport istoric, caracterul eminamente corporal al distribuției
puterii în societatea contemporană de tip neo-capitalist a fost
sesizat cu acuitate îndeosebi de practicile artistice conceptuale
desfășurate în regimuri opresive de tip totalitar. De pildă, în
Europa de Est, corpul devine la rândul său atât locul ultim
de articulare și exercitare a puterii cât și locul de organizare
a rezistenței. Gesturi simple precum expunerea nudității în
public însoțită de explozia de energie inexplicabilă devine
potențial subversivă și politic incitatoare dacă este lecturată
pe un fundal politic opresiv (Badovinac 1998, 16), de tipul
societăților disciplinare descrise de Foucault. De asemenea,
constituția corporală a colectivităților și energia revoluționară
pe care acestea o pot declanșa atunci când este canalizată
în comun, asemenea unui corp social colectiv, este expusă
de Graciela Carnevale (împreună grupul Rosario) în cadrul
unui legendar performance situațional cu caracter participativ
desfășurat în 1968 din cadrul Ciclului de Artă Experimentală.
Carnevale a obligat participanții la expoziție să devină actori,
agenți ai operei, construind o situație în care aceștia puteau
intra, dar nu mai puteau ieși din spațiul galeriei și simulând
astfel condițiile unei neașteptate captivități și prizonieratului.
Conform propriilor declarații „lucrarea intenționează să
provoace pectatorului conștientizarea puterii cu care violența
este pusă în joc în viața de zi cu zi” (Bishop 2006, 117), să
instige publicul și să recuze pasivitatea cu care mărturiile
violenței publice era tratată în timpul regimului dictatorial din
acei ani în Argentina.
Însă rolul decisiv al corporalității în articularea biopolitică a
puterii, îndeosebi în privința producției și consumului de afecte
și dorințe, a fost pus în evidență de arta conceptuală în special
odată cu acutizarea problemei identității în manifestările
performative ale anilor optzeci. Atât practicile artistice de
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orientare feministă și queer, cât și cele de orientare postcolonialistă au atras atenția asupra caracterului instabil
al subiectului dar și asupra articulării puterii la nivelul
corporalității și implicit, asupra construcției performative
a identității personale în câmpul social. De pildă, pornind
de la ipoteza lui Judith Butler potrivit căreia identitatea de
gen este mai puțin un dat natural cât mai degrabă un fapt
cultural, rezultatul gesturilor și acțiunilor noastre codificate în
spațiul social și interpretate ca acte de limbaj de cei cu care
interacționăm, conform unui set de reguli care guvernează
traducerea și normează posibilitățile noastre de expresie
(Butler 1990), putem interpreta o întreagă serie de acțiuni
artistice ce pun în discuție relația dintre privire, corporalitate și
identitatea de gen.
Vorbind despre gen ca act, Butler tratează construcția sau
producția genului, altfel spus, acțiunea sa productivă, drept
„dramatizare” a corpului în cadrele unui performance public
„ritualizat” (Butler 1990, 272). Corpul este, cu alte cuvinte,
locul de articulare al identității și totodată originea sa naturală,
suprafața de proiecție a atribuirilor identitare. Hainele,
stilurile de viață și gesturile nu sunt însă doar expresii ale
corporalității ca dat biologic care ar decide identitatea unei
persoane. Ele sunt cele care configurează această identitate și
înscriu asupra corpului atributele sale identitare, îl transformă
într-o „scriitură”. Conceptul foucaldian de normalizare este
de asemenea central concepției lui Butler despre caracterul
performativ al identității de gen. Prin acest concept, Butler
desemnează constrângerile care sunt impuse modalităților de
acțiune și expresie corporală precum și diverse serii de acțiuni
pe care acestea sunt nevoite să le repete, conducând astfel
la o concepție despre identitatea de gen ca rezultat al „unor
înțelegeri colective tacite” (Butler 1990, 273).
Aplicabilitatea analizelor lui Butler este aproape imediată.
Multe dintre acțiunile performative cu rolul de a submina
atribuirile sexuale fixe desfășurate în anii optzeci pot fi
lecturate prin această cheie de analiză. Spre exemplu, fotoperformance-urile lui Cindy Sherman par a constitui ilustrări
eficace ale unei asemenea concepții despre sine, analizând
relația dintre mass-media și imaginea de sine a femeii,
sexualizarea privirii și codificarea situațională a posturilor
corpului feminin precum și rolurile sociale atribuite femeii ca
în seria Untitled (Film Stills). Legendarul performance realizat
de Martha Rosler Semiotics of the Kitchen pune în discuție o
altă latură a analizelor performative ale genului, reacționând
critic cu privire la atributele feminității și reducția sa la tipuri
de muncă și comportament asociate regimului „domestic”, al
muncii casnice. Exemplele de esențializare critică a arsenalului
sexist asociat corpului feminin și de subversiune a acestei
asocieri prin „supradeterminare” sau exacerbare a rolului
asumat abundă: se pot aminti, la întâmplare, „rănile” simbolic
marcate pe trup de Hannah Wilke în arta contemporană
occidentală sau gesturile provocatoare asociate de privirea
sexist-masculinizată unor banale activități precum mâncatul
unei banane de către Natalia L.L, trecând prin arsenalul
falocentric și reproducerea acestui imaginar prin intermediul
imaginii publicitare asumat de Lynda Benglis.
Teoriile și practicile privitoare la identitatea de gen îndreptate
împotriva „esențialismului” evocă și articulează implicit
preocupări conexe privind discriminarea rasială și stereotipurile
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thus leading to a conception on gender as a
result of „collective tacit agreements” (Butler
1990, 273).
The applicability of Butler’s analysis is almost
immediate. Many of the performative actions
aiming at subverting fixed sexual attributes
that took place in the eighties can be read
in this framework. For instance, Cindy
Sherman’s photo-performances seem to
constitute illustrations of such conception on
selfhood, analyzing the relationship between
mass-media and the image projected by the
woman, the sexualization of the gaze and
the situational codification of female body
postures as well as the social roles attributed
to the woman as in Untitled (Film Stills)
series. Martha Rosler’s iconic performance
Semiotics of the Kitchen questions another
of correlate of performative analyzes of
gender, critically reacting to the attributes
of feminity and its reduction to types of
work associated to the „domestic” regime of
labor. There are also numerous examples of
critical essentialization of the sexist arsenal
associated to the female body and equally of
subversion of this association: one can quote,
randomly, the symbolic „wounds” marked on
her body by Hannah Wilke, the provocative
gestures associated by the sexist-male gaze
to commonplace gestures like eating a banana
by Natalia L.L or the subversive appropriation
of the falocentric imaginary and its
reproduction in advertising by Lynda Benglis.
Anti-essentialist gender theories and practices
implicitly also evoke and articulate related
theories concerning racial discrimination
and the surrounding cultural and behavioral
stereotypes. Directly inspired by the
performative activities of the seventies
concerning the production of a situation of
social interaction in order to illustrate an idea
or to reveal the efficacy of a concept, Adrian
Piper’s actions from the Catalyst series test
the way racial prejudices are expressed and
the way they govern human interactions.
Piper highlights the way racial attributes are
inscribed on the body and thus, she forces
hidden prejudices to manifest publicly.
Concerning the articulation of affective and
cognitive economy specific to present-day
capitalism within the structural of framework
of the artwork, the political potentiality of
this performative actions becomes manifest.
The possibility of countering sexist or racist
representations in everyday social life
highlights the cultural role of corporeality
understood as an arena of conflict and
discourse in the configuration of political
resistance. The critique of essentialism offers
precious clues for supporting the construction
of fluctuating and multiple identities, thus
capable of countering the inherently fluid
production of affects and knowledge which
is reproduced by current social networks.
But it also points to the fact that the forms
of exploitation and the inequalities that the
biopolitical regime can be countered by
assuming the biological regime of corporality
as the ultimate nexus for the reconfiguration
of political resistance in the cultural sphere.

VI. Interventionist Themes in PostConceptual Artistic Practices: „Bare life” and
Precariousness

The decisive part played by corporeality in
the articulation of the new biopolitical regime
associated to the global „Empire”, as Hardt
and Negri call it, is paramount especially
when the distribution of power in geo-cultural
and political spaces associated to the former
colonies and the clandestine immigration of
the work-force is at stake. It often signals
the persistent economic imbalances and the
inherently political structure of the cultural
representations stemming from these
regions. Often, this biopolitical articulation
is countered by treating corporeality as a
place for exposing biopolitical power in its
simple atrocity dictated by purely economic
reasons, especially when what is at stake is
the precarious condition of the life and work of
immigrant people.
Santiago Sierra’s works, often associated with
an ethics of cynicism, are probably among
the most challenging for the corporeal aspect
of inscribing persistent colonial differences.
The worker’s exploitation and marginalization,
the state of exception that characterizes the
immigrant workers with no legal documents,
as well as the precariousness (a concept
that materially refers to the uncertain and
fluctuating working conditions of daily (or
hourly paid) workers while collectively, it
refers to the ontological condition of such an
insecure life) are favorite topics of Sierra’s
projects. Although it is itself borrowed from
the corporatist vocabulary which sustains
the precarity, mobility and virtuality of the
artistic work, the term „project” seems to
fit more than others given its process-based
and experimental character. Sierra’s works
indicate conditions of work accepted as
invisible on the black market economy of the
developed and powerful countries and tests
limits of ethical endurance when confronted
to such situations. This ethical conditioning
results from the fact that, with Sierra, one
cannot talk about representation, but of
impersonation, of a corporeal assumption
of a marginal and familiar social role. The
persons hired in order to participate to his
projects are less artistic collaborators and
more exploited persons exhibited in their
conditions of exploited persons. The work
is also far from constituting a collective
performance. They are, most often, reduced
to the status of workers within a new affective
and conceptual economy, under a working
contract or in similar conditions that do not
pretend to constitute a democratic artistic
framework like other collaborative works do.
Six People Who Are not Allowed to Be Paid
for Sitting in Cardboard Boxes, (Berlin, 2000)
or 8 People Paid to Be in Cardboard Boxes,
(Guatemala City, 1998) express the condition
of immigrant workers that are often paid
for impersonating their usual role of street
people. The tacit and invisible presence of
these human beings reduced to the status of
„naked life” (Agamben 1998, 132-133), of
mere biological existence without civil rights,
becomes oppressive by exposing them in the
gallery space. For what is suggested here by
separating biological and citizen’s life is the
constitutive paradox of the modern biopolitical
regime according to Agamben, that is, the
indistinct articulation of the subject of law by
the mere fact of biological existence expressed
by the juridical expression „habeas corpus”
(Agamben 1998, 124).
The exhibition device is an important aspect of
Sierra’s works. What one finds discomforting
is the spectacular character of Sierra’s

culturale și comportamentale care o înconjoară. Inspirată
direct de practicile conceptuale ale anilor șaptezeci în privința
producerii unei situații de interacțiune socială pentru a ilustra
o idee sau a pune în evidență aplicabilitatea și efectele unui
concept, acțiunile lui Adrian Piper din seria Catalyst testează
limitele în care prejudecățile rasiale se exprimă și guvernează
interacțiunile umane. Piper pune în evidență modul în care
atributele rasiale sunt înscrie pe corp și forțează prejudecățile
care le înconjoară să se manifeste în spațiul public.
Din perspectiva problematicii articulării economiei afective și
cognitive specifice capitalismului actual în cadrele structurale
ale operei de artă, potențialul politic al acestor acțiuni
performative devine manifest. Posibilitatea contracarării
reprezentărilor sexiste sau rasiste asociate relațiilor sociale
care se constituie în viața cotidiană pornind de la deconstrucția
acestor reprezentări exprimă cu claritate rolul cultural
corporalității înțeles drept o arenă conflictuală și discursivă în
configurarea rezistenței politice. Critica esențialismului oferă
puncte de sprijin în constituirea unor identități fluctuante și
multiple, capabile a contracara astfel producția de afecte și
cunoaștere asociată și reprodusă de către rețelele sociale
curente. Ea atrage atenția asupra faptului că formele de
exploatare și inegalitățile care însoțesc regimul biopolitic pot fi
contracarate asumând regimul biologic al corporalității ca ultim
loc al reconfigurării rezistenței politice manifestată în sfera
culturală.
VI. Aspecte intervenționiste în practicile artistice postconceptuale: „viață nudă” și precaritate

Rolul decisiv al corporalității în articularea regimului biopolitic
contemporan asociat „Imperiului” global, cum îl numesc Hardt
și Negri, revine în discuție în special atunci când este pusă
în joc distribuția puterii în spațiile geo-culturale și politice
asociate fostelor colonii și imigrației clandestine a forței
de muncă, semnalând deopotrivă persistența inegalităților
economice și structura implicit politică a reprezentărilor
culturale ce provin din aceste regiuni. Deseori, această
articulare biopolitică este contracarată prin abordarea
corporalității drept loc de expunere a puterii biopolitice în
simplitatea atrocității sale dictate de rațiuni de ordin strict
economic, îndeosebi atunci când în joc este pusă precaritatea
muncii și vieții imigranților.
În cea din urmă privință, probabil că aspectul cel mai
provocator la adresa inscripției corporale a diferențelor
coloniale este evident în lucrările lui Santiago Sierra,
asociate unei etici a cinismului. Exploatarea și marginalizarea
muncitorilor, „starea de excepție” în care se află muncitorii
imigranți, fără documente legale și „precaritatea” (concept
care desemnează din punct de vedere material condițiile
incerte și fluctuante de muncă ale muncitorilor zilieri sau cu
ora iar în mod colectiv, condiția ontologică a unei asemenea
vieți lipsite de securitate) sunt teme favorite ale proiectelor lui
Sierra. Termenul de „proiect”, deși împrumutat din vocabularul
corporatist care susține precariatul, mobilitatea și virtualitatea
muncii artistice, pare a se potrivi mai mult decât celelalte prin
caracterul său deopotrivă procesual și experimental. Lucrările
sale indică condiții de muncă acceptate tacit în invizibilitate
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în cadrul economiei „subterane” în țările economic dezvoltate
și testează limite ale suportabilității etice în raport cu aceste
situații. Această condiționare etică provine îndeosebi din
faptul că, pentru Sierra, nu se poate vorbi de reprezentare,
ci de impersonare, de asumare corporală a unui rol social
marginal și totodată familiar. Persoanele pe care acesta le
angajează pentru a participa la proiectele sale sunt mai puțin
colaboratori artistici cât persoane exploatate expuse în condiția
lor de exploatați, iar lucrarea este departe de a constitui un
performance colectiv, ci sunt, cel mai adesea, reduși la statutul
de muncitori în cadrul unei economii afective și conceptuale,
aflați sub contract de muncă sau în condiții similare acestuia,
care nu pretind astfel a juca rolul democratic al altor proiecte
colaborative. Proiecte precum Six People Who Are not Allowed
to Be Paid for Sitting in Cardboard Boxes, (Berlin, 2000) sau 8
People Paid to Be in Cardboard Boxes, (Guatemala City, 1998)
exprimă condiția muncitorilor imigranți care sunt deseori plătiți
pentru a impersona rolul lor obișnuit, de oameni ai străzii.
Prezență tacită și invizibilă a acestor ființe umane reduse la
stadiul de „viață nudă” (Agamben 1998, 132-133), de simplă
existență biologică fără drepturi civile, devine opresivă prin
expunerea lor în spațiul galeriei. Căci ceea ce se expune aici
prin separarea vieții biologice de cea a cetățeanului este
tocmai paradoxul constitutiv al regimului biopoliticii moderne
după Agamben, articularea indistinctă a subiectului de
drept prin simplul fapt al existenței sale biologice exprimată
exprimată prin sintagma juridică „habeas corpus” (Agamben
1998, 124). Un aspect important al lucărilor lui Sierra îl
constituie de asemenea dispozitivul de expunere. Ceea ce
produce discomfort aici este îndeosebi caracterul spectacular
al proiectelor lui Sierra, cu alte cuvinte, transformarea ființelor
umane în obiecte, reificarea totală a existenței acestora,
ascunsă vederii dar prezentă prin situarea lor corporală și
imobilă în cutiile de carton care îi localizează. În alte proiecte
precum 250 cm line tattooed on six paid people (Cuba 1999),
inscripția corporală a puterii este literală, vizibilă în urmele
sale palpabile, re-materializată.
Alte proiecte cu preocupări similare utilizează propriul corp
pentru a problematiza distribuția bio-politică a puterii în
cadrele decalajului economic dintre Vestul și Estul Europei
și ideocrațiilor care îl însoțesc și a semnala procesul vast
de emigrație sexuală al femeilor din Estul Europei, reduse
la statutul domestic de soție și deseori reduse la o formă
discretă de prostituție sau troc cu propriul corp. Exemplar în
acest sens este proiectul Taniei Ostojic Looking for a Husband
with EU Passport, în care artista și-a utilizând o fotografie
reprezentând-o nud însă într-o postură lipsită de orice
artificii culturale specifice arsenalului seducției feminine, voit
desexualizată și redusă la propriul corp ca simplă existență
biologică, substrat ce există dincolo de orice mărci identitare
tipice conotând naționalitatea, clasa socială sau atributele
de gen. Reamintind vag prin această depersonalizare de
fotografiile de poliție și de imaginile deținuților din lagărele
de concentrare naziste, Tanja Ostojic angrenează un întreg
proces de transgresiune a granițelor simbolice și materiale,
al căror agent este propria subiectivitate și al căror punct de
articulare rămâne propriul corp. Ceea ce este pus în lumină în
cadrele acestei lucrări este mai puțin o condiție socială cât mai
degrabă dinamica unui complex proces social, ce însoțește și
reflectă procesul de succesivă desubiectivare și rearticulare a
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projects, that is, the transformation of human
beings in objects, the total reification of their
existence, concealed to sight but nonetheless
present by their immobile presence in the
cardboard boxes that spatially localize them.
In other projects such as 250 cm line tattooed
on six paid people (Cuba 1999), the corporeal
inscription of power is rendered literal, made
visible in its tangible traces, re-materialized.
Other projects with similar topics make use of
the artist’s own body in order to problematize
the bio-political distribution of power
resulting from the economical unbalance
between Western and Eastern Europe and
its accompanying ideocracies. Some also
cry out the process of sexual emigration of
Eastern European women, reduced to the
domestic status of wife and often constrained
to a primary form of economic exchange with
their own body. An exemplary case is Tania
Ostojic’s project Looking for a Husband with
EU Passport, where the artist advertised
the disposition of getting married with any
European citizen in exchange for the benefits
resulting from this status. The announcement
was made using a photograph representing
the naked body of the artist in a posture
lacking any cultural artifices specific for female
seductiveness, intentionally desexualized and
reduced to her own body as a mere biological
existence, a substratum which exists beyond
any typical identitary marks connoting
nationality, social class or gender attributes.
Vaguely reminding of police photographs
and evoking the images of detainees in Nazi
concentration camps, Tanja Ostojic’s selfpresentation sets in to motion a complex
process of transgression of both symbolic and
material borders whose point of articulation
lies in her own body. What is made clear in
the framework of this work is not a social fact
but rather the dynamics of a complex social
process, which and reflects the process of
successive de-subjectivation and performative
re-articulation of her own subjectivity
developed by the artist.

VII. Other Interventionist Concerns: Cultural
Translation and „Connective” Subjectivity

Using concepts such as „hibridity” and
„cultural translation” (Bhabha 1994), the
post-colonial analyses question not only the
inherent distinctions between local histories
and globalized culture resulting from the
dissolution of „universalism”, insisting upon
the articulation of cultural difference and on
the inherently political character of the acts
of cultural interpretation. It also pointed
to the difficulties in the translation among
different frameworks of reference and
conceptual schemes. This often translates
in the articulation of the artistic system of
communication as a multi-layered exercise of
cultural translation, testing the possibilities of
articulating a cosmopolitan political imaginary.
But the force of such operation becomes
manifest when one does not merely question
the representation of multicultural diversity,
which often results in transforming „local
difference” into an exotic issue, but it also
reveals the multiple levels and ways cultural
communication is superposing on economical
exchanges, political reasons and social
mobility and is thus inscribed in the global
circuit of space-time de-localization. Thus,

critical operations intervene upon the effects
and conditions of the representation rather
than operating directly on the social tissue.

propriei subiectivități dezvoltat de artistă.

For instance, Zwelethu Mthethwa’s
photographs representing the inhabitants of
temporary constructions that can be found at
the outskirts of Cape Town reveal the workers
liminal conditions of living. By focusing on the
way posters are recycled in order to decorate
the interiors of these barracks it also focuses
on the way these precarious situations,
spatially positioned at the crossroads between
global metropolis and the Apertheid, transform
the transitory into a permanent, familiar
situation. The semiotic regime of these
background images talks about the multiple
regimes of consumption where the circulation
of goods and of the workers bodies overlap.

VII. Aspecte intervenționiste în practicile post-conceptuale:
traducere culturală și subiectivitate „conectivă”

The present day biopolitical power can also be
countered through a conceptual articulation
of the processes by means of which new
relational geographies are constituted. In
other words, it supposes a re-materialization
of the economic, political and power
relations by being inscribed back on the
physical bodies that support their circulation.
Particularly, I will focus in what follows on
analyzing and illustrating some strategies
of performative intervention suggested by
recent artistic projects influenced by the
problem of globalization and by the discourse
of post-colonial ethics that may also be
described using the expression „aesthetic
cosmopolitarianism” (Meskimmon 2011).
By relating two types of economies – the
capitalist economy supporting European
imperialism the corporeal economy that
underpinned this success, Marsha Meskimmon
discusses two exemplary pieces (Meskimmon
2011, 53-59): English Family China produced
by the British artist Christine Borland and
Self—Portrait as Part of the Porcelain Export
Trade realized in 2000 by the Chinese artist
Ni Haifeng. The first artwork presents human
skulls decorated with popular images from
the eighteenth century British porcelain
industry, (including patterns evoking colonial
navigation) arranged in small familial groups.
The second artwork comprises a series of
photographs which represent the body of the
artist painted with scenes drawn from various
sources of eighteen century Dutch commerce
in China. The body of the artist becomes
itself a vessel, carrying histories of European
imperialism. According to Meskimmon’s
interpretation (2011, 56), Christine Borland’s
work refers to the circulation of bodies
accompanying the circulation of goods during
colonial trade and evoke the domestication of
Christian iconography as an ideological tool
necessary for the expansion of the empire.
In this relation, the historically readable
inscriptions remind the fact that cultural
difference is always already signified on the
level of the body. They implicitly testify for
the transformation of bodies in merchandise
within the economy of slaves.
The motif of corporeal inscription returns in
Haifeng’s work. Here, the body is used as
a reading surface, as a witness and at the
same time a product of colonial history and
it is simultaneously reified as the support for
a decorative image. The tension between the
pleasure of the decorative (which connotes
the luxury of cultural consumption) and
the historical information contained and
reproduced by the image translates the
relation of forces which is reproduced by

Analizele post-coloniale, utilizând concepte precum cele
de „hibriditate” și „traducere” culturală (Bhabha 1994),
chestionează nu doar diferențierile inerente dintre
istoriile locale și cultura globalizată odată cu disoluția
„universalismului”, insistând asupra articulării diferenței
culturale și asupra caracterului inerent politic al actelor de
interpretare culturală, precum și asupra dificultăților procesului
de traducere între cadre de referință și scheme conceptuale
diferite. Acest lucru se traduce deseori prin articularea
sistemului artistic de comunicare drept exercițiu multistratificat
al traducerii culturale, testând posibilitățile articulării unei
imaginar politic cosmopolitan.
Însă forța unei asemenea operații devine manifestă
atunci când în joc nu este pusă reprezentarea diversității
multiculturale ce sfârșește prin a exotiza „diferența locală”
ci relevă multiplele niveluri și modalități în care comunicarea
culturală se suprapune schimburilor economice, rațiunilor
politice și mobilității sociale și se înscrie în circuitul global al
de-localizării spațio-temporale. Spre exemplu, fotografiile
realizate de Zwelethu Mthethwa reprezentând locuitorii unor
construcții temporare aflate la periferia orașului Cape Town
relevă condițiile de viață liminale ale muncitorilor dar și modul
în care aceste situații precare, plasate spațial la intersecția
dintre metropolele globale și Apertheid, transformă tranzitoriul
într-o condiție de familiaritate prin modalitățile în care
afișele publicitare sunt reciclate pentru a decora interioarele.
Regimul semiotic al acestor imagini de fundal vorbește despre
multiplele regimuri ale consumului în care circulația mărfurilor
și cea a corpurilor muncitorilor se suprapun.
De asemenea, actuala distribuție biopolitică a puterii poate fi
contrabalansată și prin articularea conceptuală proceselor prin
intermediul cărora sunt constituite noile geografii relaționale,
altfel spus, prin rematerializarea relațiilor economico-politice
și de putere, re-inscripția lor asupra corpurilor fizice care
le susțin circulația. În mod particular mă voi opri în cele
ce urmează la analizarea și ilustrarea unor modalități de
intervenție performativă sugerate de proiecte artistice recente,
influențate de problema globalizării și de discursul eticii postcoloniale, ce pot fi subsumate sintagmei „cosmopolitarianism
estetetic” (Meskimmon 2011). Punând în relație două tipuri
de economii – cea capitalistă care a susținut imperialismul
European și cea corporală care a stat la baza acestui success,
Marsha Meskimmon discută două lucrări exemplare în acest
sens (Meskimmon 2011, 53-59): English Family China
realizată de artista britanică Christine Borland și respectiv
Self—Portrait as Part of the Porcelain Export Trade realizat
în 2000 de artistul chinez Ni Haifeng. Prima lucrare prezintă
cranii decorate cu imagini populare provenind din industria de
porțelan englezească a secolului al optsprezecelea (incluzând
motive maritime evocând navigația colonială) aranjate în mici
grupuri familiale. Cea de a doua lucrare cuprinde o serie de
fotografii ce reprezintă corpul artistului pictat cu scene extrase
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din surse ale comerțului olandez de secol optsprezece în China.
Corpul artistului devine el însuși un vehicul, purtător al istoriei
imperialismului European. Conform interpretării oferite de
Meskimmon (2011, 56), lucrarea Christinei Borland vorbește
despre circulația corpurilor ce însoțea circulația mărfurilor în
cadrul comerțului colonial și evocă domesticirea iconografiei
creștine ca instrument ideologic necesar extinderii imperiului.
În acest raport, inscripțiile istoric lizibile reamintesc faptul că
diferența culturală este întotdeauna deja semnificată la nivelul
corporalității. Implicit, ele mărturisesc transformarea corpurilor
în mărfuri în cadrul economiei de sclavi.

transforming the body in an economic product.
In turn, the tension between corporeality and
readability, between the biological regime
and the regime of cultural representation
reminds the fact that there is no body that
does not signify, or, as Meskimmon puts it,
there is no body „preceding its entrance into
culture, nor is there a transparent, formative
text able to contain flesh in the interpellation
of subjectivity” (Meskimmon 2011, 57). It is
already a cultural product, „nexus of multiple
levels of circulation, of geo-political and
corporeal economies, themselves configured
through passages across ideas, images,
subjects and objects” (Meskimmon 2011, 57).

Motivul inscripției corporale revine în lucrarea lui Haifeng, în
care corpul este utilizat ca suprafață de lectură, ca martor și
totodată ca produs al istoriei coloniale, reificat în ipostaza de
suport al unei suprafețe decorative. Tensiunea dintre plăcerea
gratuită a decorativismului ce conotează luxul unui consum
cultural excedentar și informația istorică conținută și reprodusă
de imagine traduce raportul de forțe ce se reproduce la nivelul
transformării corpului în produs economic – în marfă. La
rândul său, tensiunea dintre corporalitate și lizibilitate, dintre
regimul biologic și cel al reprezentării culturale reamintește de
asemenea faptul că nu există corp asemnificant, în termenii
lui Meskimmon, corp care să preexiste „intrării sale în cultură,
și nici text transparent, formativ, capabil să conțină carne în
interpelarea subiectivității” (Meskimmon 2011, 57). El este
deja un produs cultural, „nexus al multiplelor niveluri de
circulație, al economiilor geo-politice și corporale, ele însele
configurate prin trecerea între idei, imagini, subiecți și obiecte”
(Meskimmon 2011, 57).

In all these instances, the body becomes
the nexus of transgressive operations and
dialogical practices, including translation,
transcription and transculturation. By learning
the above-mentioned lesson of the critique of
„essentialized” identity, the way the body is
approached by the artists I have discussed in
this section reveals a mobile, „intersectional”
identity. The body is conceived as a place for
negotiating movement (in time and space,
but also the flow of significations) and as an
economic and cultural exchange surface. It
also assumes the present-day ontological
condition of „connective” subjectivities,
reminding their always material implications.

În toate aceste cazuri, corpul devine nexul unor operații
transgresive și practici dialogice, incluzând traducere,
transcriere și transculturație. Învățând lecția criticii identității
„esențializate” anterior amintită, utilizarea corpului de către
artiștii mai sus discutați relevă astfel o identitate mobilă,
„intersecțională”, loc de negociere al mișcării (în timp și
spațiu, dar și al mișcării semnificațiilor) și suprafață de schimb
deopotrivă economică și culturală. El asumă condițiile actuale
ale subiectivității „conective”, reamintindu-le însă implicațiile
întotdeauna materiale.
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2 Meta
Every Tourist is an Artist
Când călătoresc și-mi uit camera foto la hotel, aș face sute de
fotografii și când o am la mine, de cele mai multe ori mă simt
stingher printre sutele de turiști care apasă pe declanșator.
Orice turist vrea să imortalizeze clipa, ars longa... artistul, în
schimb, vrea să devină efemer ca și arta lui.
Spațiul privirii, prin obiectivul de la mobil, s-a democratizat întratat, încât abia acum se poate spune ca aparține tuturor. Every
artist is a tourist.

Every Tourist is an
Artist

When I travel and I forget my camera at
the hotel, I experience the desire of taking
hundreds of photographs. But when I have
it with me I often feel awkward amidst the
hundreds of tourists who keep on pushing the
button.
All tourists wants to capture the moment. Ars
longa... however the artist wishes to become
ephemeral like his art.
The scope of sight – through the mobile phone
lens – has become so highly democratic that
today it can be said to belong to everyone.
Every artist is a tourist.

2 Meta, Every Tourist is an Artist, 2011.
2 Meta, Every Tourist is an Artist, 2011.
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Cristina Ardelean

Ființele umane caută în permanență să își găsească locul în
mediul natural și cel artificial, creat pentru propriul folos.
Încercăm să ne regăsim în structurile supra-proporționate de
ciment, metal, lemn și sticlă. Încercam să formăm o relație
simbiotică între organic și mecanic, între mașini produse în
serie și unicitatea individuală. Oare tentativele noastre au
succes?
Aceasta serie de imagini nu este și nu poate fi una exhaustivă
sau extrem de precisă, este un semn de întrebare ridicat,
nimic mai mult.

Human beings permanently search for a
place of their own in the natural and artificial
environment created for their own use. We
try to find ourselves in the cement, metal,
wood and glass structures. We try to form a
symbolic relationship between the organic and
the mechanical, between mass-produced cars
and individual uniqueness. Are our attempts
successful?
This series of images cannot and is not
exhaustive or extremely precise. It signifies a
question and nothing more.

Cristina
Cristina
Cristina
Cristina
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Bianca Basan
Camera
Relații adiacente între diferite stări de imaginație și
raționamente de sugestie, lucrările Biancăi Basan sfidează
sentimentul de spațiu intim în detrimentul rațiunii de a
comunica cu fiecare fantezie în parte. Aici se trăiește
curiozitatea ca stare de detașare față de prejudecățile
confortabile.

The Room

Being adjacent relations between different
states of imagination and judgments of
suggestion, Bianca Basan’s works defy the
feeling of intimate space to the detriment
of the motivation to communicate with
each fantasy in turn. Here inquisitiveness is
experienced as a state of detachment from
comfortable prejudices.

Autoportretul cu pumnul strâns, ca o revoltă certă în fața
trecerii timpului, e un mesaj împotriva celebrării și înfățișării,
un refuz al deconspirării vârstei, însă o acceptare a iluminării
momentului de luciditate a conștiinței ce detractează cultivarea
socială a aniversării.

The self-portrait with a clenched fist as a
firm gesture of revolt against the passage
of time, is a message against celebration
and appearance, a refusal of age disclosure,
but also an acceptance of the illumination
produced by the moment of lucidity which
denigrates the social cultivation of the
anniversary.

Seria de fotografii alb-negru e o investigație ludică a
sentimentului de explorare a relațiilor de percepție a luminii,
spațiului, obiectelor și actorului. Jocul de portrete într-un decor
culminant decadent sugerează metamorfoze simbolice într-un
schimb de lumi imaginare.

The black and white photo series is a playful
investigation pertaining to exploring the relations
entailed by perceiving light, space, objects and
actors. The play of portraits, in a fully decadent
decor, suggests symbolic metamorphoses in an
exchange of imaginary worlds.

Dispunerea scaunelor într-un cod structural concret al
unei săli de spectacole accentuează paradoxul semnalării
prezenței absente a publicului. Un simbol fiduciar, sugerat
prin amplasarea instalației de pom, este reinterpretat prin
juxtapunerea a două ființe ce indexează un afect atât de
efectiv în subconștientul colectiv.

The positioning of the chairs in the concrete
structural code of an auditorium, stresses the
paradox of signaling the absent presence of
the public. A fiduciary symbol, suggested by
the placement of the Christmas tree lights, is
reinterpreted through the juxtaposition of two
beings who indicate a very efficient affect in
the collective subconscious.

The monitor-photo-object installation
represents the agency of an experience by
means of oneiric affectivity, deconstructing
the unstable metaphor of the flight through an
aesthetic restaging series of dream sequences.
The residual instances of the dream – fluid
and undiscerned in the toils of successive
clarifications and cancellations and in its
representational syncopes –, are defused
artistically by quasi-poetry and quasi-irony,
through monumentalizing the uncertainty of
flight on the pedestal and through the tactile
rendering of the symbol of objectivity on the
wall.
The series of real and abstract portraits,
uses negotiated techniques pertaining to
the characters’ self-staging, in which the
young man is threatened from the shadow,
in the context of a thriller culture, in which
the old man is impassible, although crowned
with a Minnie Mouse cap, reminiscent of
the Disneyland culture. Both characters are
re-portrayed through some representative
objects, ranging from a can of soft drink and
an album opened to the picture of woman
artist known for photographing the intimate
life of her friends, to a fur coat, an antique
chair and a frame of wrought iron.
The room closes from the outside, releasing
everyone in the captivity of open eyes and
opening a relationship pertaining to the
acceptance of facing one’s lack of confidence
and of allowing poetry.

Instalația monitor-fotografie-obiect redă agenția unei trăiri
prin intermediul afectivității onirice, deconstruind metafora
instabilă a zborului printr-o serie de reînscenări estetice ale
secvențelor din vis. Instanțele reziduale ale visului ‒ fluid și
indiscernabil în travaliile succesiunii de clarificări și obliterări și
în contratimpii săi de reprezentare ‒, sunt dezamorsate artistic
prin cvasi-poezie și cvasi-ironie, prin monumentalizarea pe
soclu a incertitudinii zborului și prin tactilizarea pe perete a
obiectualității simbolului.
Seria de portrete, în real și în abstract, utilizează tehnici
negociate de auto-înscenare a (mesajului) personajelor, în
care tânărul e amenințat din umbră într-o cultură a thrillerelor, în care bătrânul e impasibil deși încoronat cu o tichie
Minnie Mouse dintr-o cultură a Disneyland-ului, și în care
ambele personaje sunt re-portretizate prin intermediul unor
obiecte reprezentative, de la o cutie de băutură răcoritoare și
un album deschis la o artistă cunoscută prin fotografierea vieții
intime a apropiaților săi la un mantou de blană, un scaun de
epocă și o ramă de fier forjat.
Camera se închide din exterior, eliberând pe fiecare în
captivitatea ochilor deschiși și deschizând o relație ce ține de
acceptarea de a-ți confrunta neîncrederea și de a-ți permite
poezia.

Cristina Moraru
Cristina Moraru

Bianca Basan, Camera, 2011.
Bianca Basan, The Room, 2011.
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Mariana Bădescu

Daniel Brici

Iluziile

Illusions

Iluziile compun un autoportret care oscilează între realitate
și ficțiune. Fragmente familiare ale corpului sunt reconstituite
într-un mediu carnal fictiv, plin de echivoc, subminând
capacitatea privitorului de a identifica elemente anatomice.
Prin această dizolvare a realității propun o nouă lectură și
înțelegere a unui obiect cunoscut, insistând însă și asupra
limitelor mecanismelor de percepție vizuală.

The Illusions series composes a self-portrait
which oscillates between reality and fiction.
Familiar body parts are reconstructed in a
fictional and ambiguous carnal environment
which undermines the spectator’s capacity
to identify the anatomical elements. By
dissolving reality, this series brings a new
perspective and a novel understanding of a
familiar object, focusing at the same time on
the limited capacity of the visual perception
mechanisms.

Imagini clandestine, cabotine prin excelență, Iluziile se oferă
refuzând de fiecare dată să fie accesibile.

Illusions are clandestine images, histrionic
par excellence, which offer themselves to the
viewer while refusing to be accessible.

Picturile mele descriu o lume nepătrunsă încă, cea a copiilor
străzii, copii care își petrec viața pe străzi și efectele acestui
fapt. Eu spun o poveste despre cum acești copii tratează viața
și cum sunt ei tratați de viață, pictându-le portretele, eu arat
tuturor faptul că ei există, sunt reali și adesea ascund povești
mult mai interesante decât tot ce am auzit până acum. M-am
oprit să îi ascult, i-am fotografiat și le-am auzit poveștile, în
acest fel m-am apropiat de o lume de care toți se ascund și
o evită. Acest subiect îmi oferă posibilitatea de a le da ocazia
să-și spună poveștile vieților lor, iar publicul își poate imagina
ceea ce a rămas nespus.

My paintings describe a still unknown world,
that of the homeless children who spend their
lives on the street and the effects of such a
fact. I am telling a story about the way in
which these children approach life and the
way in which life treats them. By painting their
portraits I signal to all that they exist, are
real and often hide stories which are far more
interesting than what I have heard so far. I
stopped to listen to them, I photographed
them and heard their stories. In this manner I
got closer to a world which all avoid and hide
themselves from. This topic offers me the
possibility of giving them a voice, while the
public can imagine what remains untold.

Copii pictați de mine sunt scoși din contextul lor normal –
strada – fundalul este adesea neatins, alb și pur, ceea ce
lasa imaginația să își urmeze cursul, ne putem imagina orice
context posibil și îi aducem mai aproape de o realitate pe care
vrem cu toții să ne-o imaginam.

The children painted by me are taken out of
their normal context – the street – as the
background is often left untouched, white pure
and simple, allowing imagination to take its
course. We can imagine any possible context
and we can bring them closer to a reality that
we all want to imagine.

Cel mai important aspect al lucrărilor mele este expresia
fețelor pe care eu le pictez, sentimentele personajelor mele
transmise în momentul privirii lor. Preocuparea mea principală
este să surprind realitatea exactă pe care o văd în fața ochilor
în acel moment, murdăria de pe fețele lor, rănile, zâmbetele și
tot ceea ce vine pe parcurs în mod natural pictând totul într-o
manieră realistă.

Mariana Bădescu, Iluziile, 2008.
Mariana Bădescu, Illusions, 2008.
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The most important feature of my works is
the expression on the faces I want to paint,
the feelings experienced by my characters
and transmitted through their gaze. My main
concern is capturing the precise reality I
can see before me at that time, the dirt on
their faces, their wounds, their smiles and
whatever comes up naturally in time, painting
everything in a realist manner.

Nangi, 2011.
Nangi, 2011.
Bodle, 2010.
Bodle, 2010.
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Anca Benera & Arnold Estefan
Pacta sunt servanda

Pacta sunt servanda

Expoziția, Doppelgänger of the recent past, prezintă
documentații video ale unor performance-uri realizate de
artiștii Anca Benera și Arnold Estefan, pe de o parte și
Alexandra Pirici împreună cu un grup de performeri, pe de
alta. Ambele lucrări au fost produse în 2011 și înscenează
momente de întâlnire între artiști și istoria oficială a României.
În Pacta sunt servanda, Anca Benera și Arnold Estefan citesc
simultan, în română și maghiară, unul în fața celuilalt, din
manualele de istorie ale fiecăruia, fragmente care tratează
aceleași momente, importante pentru ambele părți (Revoluția
de la 1848, Tratatul de la Trianon, Dictatul de la Viena), dar
care oferă perspective diferite asupra acestora. Cele trei
capitole sunt însoțite în expoziție de o serie de articole care se
referă la confruntările violente interetnice din martie 1990 de
la Târgu Mureș, apărute în presa română și maghiară a vremii.
Serenitatea cu care cei doi își citesc unul celuilalt fragmentele,
neutralitatea decorului contemporan în care ei se plasează
precum și izolarea articolelor de ziar între pagini albe, din care
contextul a dispărut, toate reduc evenimentul istoric la o serie
de aserțiuni a căror singură verificare este propria lor reflexie
într-o oglindă spartă.
Dacă voi nu ne vreți, noi vă vrem, lucrarea Alexandrei Pirici
reprezintă diferite interpretări ale unor statui vii, ce confruntă
monumente și clădiri publice din București, precum statuia
ecvestră a lui Carol I (a cărei reconstrucție a fost înconjurată
de controverse), monumentul revoluției din 1989 sau Casa
Poporului. Protagoniștii aleg poziții anti-eroice, corpurile lor,
îngenuncheate sau alungite în umbra monumentului stârnind
nedumerirea sau iritarea trecătorilor. Casa poporului realizată
din carton contrastează cu casa puterii din fundal, obiect de
fascinație turistică, purtătorii temporari ai precarelor module
subliniind prăpastia socială dintre cele două. E o prăpastie
la care se referă și titlul proiectului și persistența artiștilor în
a se face prezenți în spațiul public, în pofida invizibilității lor
generale și a reducerii progresive a acestui spațiu public la un
loc înțesat de butaforii.
Artiștii din această expoziție ne prezintă astfel o versiune incomodă
a unui trecut care este mult prea problematic, în ciuda aparentei
sale imuabilități, cu efecte bine înrădăcinate și impunătoare asupra
prezentului. În relația inegală dintre vocile sau corpurile artiștilor
și cuvântul scris, piatra sau bronzul, ei reușesc totuși să arunce
îndoiala asupra obiectelor la care se raportează, dezvăluindu-le pe
acestea ca pe adevăratele fantome.

Raluca Voinea
Textul expoziției organizate la Turnul Croitorilor din Cluj, în
cadrul Festivalului Temps d’Images 2011.

The exhibition, Doppelgänger of the recent past,
presents video documentations of performances
realized by the artists Anca Benera and Arnold
Estefan, on the one hand, and Alexandra Pirici
together with a group of performers, on the
other. Both works have been produced in 2011
and stage moments of encounter between the
artists and Romania’s history.
In Pacta sunt servanda, Anca Benera and
Arnold Estefan read simultaneously, in
Romanian and Hungarian, one in front of
each other, from their respective history
schoolbooks, passages treating the same
moments, important for both parties (the
Revolution of 1848, the Treaty of Trianon,
the Vienna Dictate), but offering differing
perspectives upon them. The three chapters
of the video are accompanied in the exhibition
by a series of articles referring to the violent
interethnic confrontations in March 1990
in Târgu Mureş, published in the Romanian
and Hungarian newspapers of the time. The
serenity with which the two read to each other
the fragments, the neutrality of the background
against which they chose to act, as well as
the isolation of the news articles within white
pages, from which the context has vanished,
they all reduce the historic event to a series of
assertions which only verification is their own
reflexion in a broken mirror.
Dacă voi nu ne vreţi, noi vă vrem [If you don’t
want us, we want you], the work of Alexandra
Pirici represents different enactments of living
sculptures, confronting public monuments
and buildings in Bucharest, such as the
controversially rebuilt equestrian statue of Carol
I, the monument of the 1989 Revolution or the
House of the People. The protagonists choose
anti-heroic positions, with their bodies, kneeled
or lying down in the shadow of the monument,
raising the puzzlement or annoyance of the
passers-by. The house of the people made
in cardboard is contrasting with the house of
power in the background, an object of touristic
fascination, while the temporary carriers of the
precarious modules underline the social gap
between the two. To this gap refers the title
of the project too, and the persistence of the
artists in making themselves present in public
space, despite their general invisibility and
despite the progressive reduction of this public
space to a place crowded with props.
The artists in the exhibition thus present
us with an awkward version of a past that
is all too questionable despite its apparent
immutability, with well-rooted and imposing
effects on the present. In the uneven
relationship between their voices or bodies
and the written word, the stone or the bronze,
they manage to cast doubt upon their objects
of reference, to reveal them as the real
ghosts.

Raluca Voinea
Text of the exhibition organized at Turnul
Croitorilor Cluj, part of the Temps d’Images
Festival 2011.
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Anca Benera & Arnold Estefan, Pacta sunt servanda, performance, video, 2011.
Anca Benera & Arnold Estefan, Pacta sunt servanda, performance, video, 2011.
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Răzvan Boar
In theory

In theory

La prima vedere personajele lui Boar pot părea seducătoare.
Cu toate acestea, odată ce privirea noastră se oprește asupra
unei anume lucrări, suntem atrași în scenariul pe care artistul
și-l imaginează pentru noi. Inițial aceste scenarii pot părea
destul de simple, chiar familiare, însă familiaritatea nu se
bazează pur și simplu pe imageria contemporană devenită
clișeu; izvorăște din atenția lui Boar pentru marii maeștrii ai
trecutului.
O constantă a lucrărilor lui Boar este faptul că, indiferent
de portul, statutul social sau poziția modelelor sale,
umanitatea acestora iradiază din lucrare, ne confruntăm
cu ea și nu o putem evita. Lucrările lui Răzvan Boar, picturi
sau desene executate cu meticulozitate, rezistă interpretării
unidimensionale. Explorează indirect schimbările sociale și
politice care afectează viețile protagoniștilor lor. Lucrurile
se întâmplă, însă undeva în fundal. Subiecții lui Boar sunt
indiferenți la privirea noastră, deplin absorbiți în lumile lor, așa
cum noi, prin faptul că îi privim, devenim absorbiți de lumile
noastre.

At first sight Boar’s characters might appear
deliciously seductive. However, once our gaze
has lingered on a particular painting, we are
drawn into the scenario the artist imagines
for us. Initially, these scenarios might appear
quite straight forward, even familiar, but
the work’s familiarity is not merely rooted
in commonplace contemporary imagery; it
springs from Boar’s attentiveness to Art’s
great past masters.
The one constant of Boar’s work is that
no matter what the dress, social status or
position of his sitters, their humanity burns
out from the work; it is confrontational
and unavoidable. Razvan Boar’s works,
meticulously rendered paintings and drawings,
withhold themselves. They are oblique in
their exploration of social or political change
in the lives of their protagonists. Things are
happening, but somewhere in the middle
distance. His subjects are indifferent to our
gaze, fully absorbed in their own worlds, as
we, through looking, become absorbed in
ours.

Răzvan Boar, Klein,
Răzvan Boar, Klein,
Răzvan Boar, Parallel to Unparalleled Events,
Răzvan Boar, Parallel to Unparalleled Events,
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Răzvan Boar, Untitled 3, 2011.
Răzvan Boar, Untitled 3, 2011.
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Adela Bonaț
Fragile
Percepția transformă corpurile în ciudățenii.
Structurile dismorfice reflectă modul în care sunt oglindite
fragmente ale explorării corpului raportate cicatricilor
personale pe care le purtăm cu noi.

Fragile

Perception transforms bodies into oddities.
The dysmorphic structures mirror fragments
of bodily exploration in relation to the personal
scars we all carry.

Adela Bonaț, Fragile, 2011.
Adela Bonaț, Fragile, 2011.
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Cătălin Burcea
Innosins

Innosins

„Magna civitas magna solitudo” – despre asta e vorba în
expoziția „Innosins” a lui Cătălin Burcea. Sunt fotografii
atent puse în scenă, par a fi un layout de reclamă, cu situații
enigmatice „înainte” sau „după” un eveniment ce poate fi o
crimă sau un incest. Personajele au toate fețe de păpuși ale
iadului – tip Chucky –, însă atmosfera de coșmar e preambulul
unui sentiment și mai dramatic de care nu te mai desprinzi:
singuratatea. Într-o epocă în care informația, oamenii,
mâncarea, imaginile, poveștile sunt prefabricate, deci obiecte
ale consumului zilnic iar gestul dincolo de orice comentariu
nu e cu putință, tot ce rămâne este stranietatea singuratății
pe care o descoperim în momentele de după derapaj, când
grimasele se accentuează și măștile ascunse ies la iveală.

“Magna civitas magna solitudo” – is what
Catalin Burcea’s exhibition, “Innosins”, is all
about. There are carefully staged photos that
look like lay-outs for a commercial and which
depict enigmatic situations, maybe “before”
or “after” images of a possible crime or
incest. All the characters have hellish doll-like
figures (Chucky style) but the nightmare-like
atmosphere is only the beginning of a more
dramatic feeling one has to get used to:
loneliness. Today when information, people,
food, images, and stories are all prefabricated,
when everything is an object of daily
consumption, when an absolute gesture is no
longer possible, the only thing that survives is
the odd loneliness that we discover after sideslips, when faces are visible and hidden masks
come to light.

Dan Popescu

Dan Popescu

Cătălin Burcea, Untitled # 004, 2007.
Cătălin Burcea, Untitled # 004, 2007.

98

Cătălin
Cătălin
Cătălin
Cătălin

Burcea,
Burcea,
Burcea,
Burcea,

Untitled
Untitled
Untitled
Untitled

#
#
#
#

002,
002,
003,
003,

2007.
2007.
2007.
2007.

99

Laurențiu Damian
Corpus
Acest film este despre trup. Despre fragilitatea trupului de
copil. Despre frumusețea trupului unui bărbat tânăr dar mai
ales al unei femei tinere. Un timp ne mândrim cu trupurile
noastre. Apoi ele devin o povară. Sunt neputincioase. Le
detestăm... adică ne detestăm! Acest film este și despre trupul
înainte de marea trecere...înainte de moarte. Despre trupul
devenit hoit. Despre trupul disecat. S-a filmat în atelierele unor
pictori și sculptori. Trupuri în tușe groase, trupuri sculptate în
lemn, în piatră, în bronz. In dorința de a reprezenta cât mai
bine trupul s-au montat imagini în care dansul, muzica, pictura
îl venerau. Facere și desfacere... Iluzia trupului... Holocaust...
Ieșirea din trup... Raiul și Iadul... Eternizări... sunt capitolele
acestui film. Un film care prezentând trupul caută de fapt
SUFLETUL. El poate fi o pasăre, un abur sau pur și simplu o
lumină!

Corpus

This film is bout the body. About the fragility
of a child’s body. About the beauty of a young
man’s and especially a young woman’s body.
For a while we are proud of our bodies. Then
they become a burden. They grow feeble. We
start to hate them and so we hate ourselves!
This film is also about the body before the
great passage… before death. About the body
turned into a corpse. About the dissected
body. It was filmed in the studios of some
painters and sculptors. Bodies represented
with thick brush strokes, bodies sculpted
in wood, in stone or in bronze. In view of
obtaining an accurate representation of the
body, images depicting the veneration of the
body in music, dance and painting were edited
together. Doing and undoing… The illusion of
the body… Holocaust… Exiting one’s body…
Heaven and earth… Instances of becoming
eternal… These are the chapters of this
film. A film which looks for the SOUL in the
representation of the body. It can be a bird, a
vapor or simply a ray of light!

Laurențiu Damian, Corpus, 2012.
Laurențiu Damian, Corpus, 2012.
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Andreea Dănilă
Interviuri private
Andreea Dănilă declară că ar vrea să înceapă un stil nou,
în care lipsa „pozei”, maniera asumat neglijentă, subiectele
neestetice să acopere o zonă a intimității greu de descris
altfel. Necăutând să construiască identități bine definite,
Andreea se complace cu bucurie într-un spațiu al ambiguității
și fragmentarității cu care provoacă un conformism cultural
în care s-au uzat de acum cuvinte ca identitate sau căutare
identitară.
Farmecul fotografiilor sale constă în echilibrul precar între un
explicit care nu agresează și o obiectualitate pe care o încarcă
aluziv, dar neliniștitor. E ca mersul pe sârmă între o intimitate
necosmetizată firească, dar unheimlich în termeni culturali, și
o adaptare – prefăcută ‒ la ordinea simbolică (prin obiecte,
haine, fetișuri culturale), care subminează mai eficient decât
explicitul. Revolta sa nu este asumată militantist, ci este o
încercare de construire a unei dimensiuni private sigure, în
care te arăți așa cum ești.
Asistăm, așadar, la scară mică, la invazia privatului în spațiul
public, printr-un joc ‒ conceptual și tehnic ‒ între distanță
și apropiere. Fotografiile Andreei sunt intime, până într-un
punct unde te simți tras într-un joc voyeuristic și are în același

Private Interviews

Andreea Dănilă states that she wants to
commence a new style, in which the absence
of the “pose”, the deliberate negligent manner,
the non-aesthetic subjects cover an intimate
area otherwise difficult to describe. Not seeking
to build well-defined identities, Andreea
joyfully indulges in a space of ambiguity and
fragmentation with which she challenges a
cultural conformism that has worn out words
such as identity or identity quest.
The charm of her photographs consists in
the precarious balance between an explicit
representation lacking aggressiveness and
an objectivity which she infringes upon in
an allusive yet disquieting manner. It is like
walking on wire between a natural, noncosmeticized intimacy, - unheimlich in cultural
terms - and a simulated adaptation to the
symbolic order (through objects, clothes,
cultural fetishes) which undermines more
efficiently than an explicit representation.
Its rebellion is not undertaken in a militant
manner, and it is an attempt to build a safe
and private dimension, where one shows one’s
true face.
Therefore, we witness - to a small scale - the
invasion of the private in the public space,
through a play – conceptual and technical –
between distance and nearness. Andreea’s

photographs are intimate up to the point of
feeling captured by a voyeuristic game and have
at the same time a spectacle side, enjoying the
exposure. This courage of exposure enthralls
the viewer. The exercise of nudity has no
aesthetic stake, but represents a statement
of power: the body and its movements fill the
room. The objects intersect with the corporeal;
An invisible battle is being waged for space. Her
characters take hold of this space through a
quiet and unfailing invasion.
The private space is par excellence the body,
and the clothes are located at the intersection
between it and the symbolical order. They
function like a skin accepted by the public.
The clothes (or the much more evident lack
thereof) are present throughout as a mess
consisting of material to be sewn with the
sewing machine, or effectively gathered in
a wardrobe. The girls are playing dress-up,
putting on costumes and imitating this game
by means of outside idol-images. The body
is in the center, surrounded by shadows,
movements (or moreover memories of
movement imprinted on the retina) and
objects that it uses. All these form a kind of
nimbus. The camera produces traces of light,
the form explodes and fills the space with a
presence that one cannot ignore.
Beyond fiction, one wonders who are these
girls posing, with serious expressions,
believing in what they do, and so sharing the
same need for a tender, guilty and sometimes
aggressive world (her pictures build a world
which shows but also hides its secrets).
You are invited not as a clear-eyed viewer, but
as a presence, as a participant in a utopian
world, in its nonconformity, in its faith in
safety. You are drawn into a Neverland lacking
innocence or morality in which the natural
order, the lack of inhibition and the imperfect
forms are celebrated.

timp o dimensiune de spectacol, se bucură de expunere.
Curajul acesta al expunerii cucerește. Exercițiul nudității nu
are miză estetică, ci reprezintă o declarație de putere: trupul
si mișcările lui umplu camera. Obiectele se intersectează cu
corporalul; se duce o luptă nevăzută pe spațiu. Personajele
sale pun stăpânire pe acest spațiu printr-o invazie liniștită și
sigură.
Spațiul particular prin excelență este, desigur, corpul, iar la
intersecția între acesta și ordinea simbolică se află hainele,
care funcționeaza ca dermă acceptată public. Hainele
(sau lipsa lor, mult mai evidentă) sunt prezente peste tot
învălmășite, sub formă de material de cusut la mașină,
sau strânse eficient într-un dresser. Fetele se joacă de-a
îmbrăcatul, se costumează, imitând jocul acesta cu imaginiidol din exterior. Corpul se află în centru, înconjurat de umbre,
mișcări (sau mai degrabă amintiri ale mișcării pe plan retinal),
obiecte pe care le folosește, toate formând un fel de nimbus.
Aparatul face dâre de lumină, forma explodează și umple
spațiul cu o prezență pe care nu o poți ignora.
Depășind ficțiunea, te întrebi cine sunt aceste fete care
pozează, cu fețe serioase, crezând în ceea ce fac, adică
împărtășind aceeași nevoie de o lume și duioasă și agresivă pe
alocuri, și ușor vinovată (pozele sale construiesc o lume în care
se manifestă dar se și ascunde).
Ești invitat nu ca privitor cu ochi limpede, ci ca prezență,
ca participant într-o lume utopică în nonconformismul ei, în
credința ei în siguranță. Ești atras într-un neverland neinocent,
a-moral, în care se celebrează firescul, dezinhibarea, formele
imperfecte.

Raluca Ciocoiu

Raluca Ciocoiu

Andreea Dănilă, Interviuri private, 2011.
Andreea Dănilă, Private Interviews, 2011.
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Daniel Djamo
Routine

Routine

“Routine” e moșul care stă la table în parcul de lângă casă
în fiecare amiază. E Dacia 1310 care stă să fie verificată
în fiecare sâmbătă la ora 11 de tipul abia ieșit la pensie.
E puștanii care ard gazul în fața blocului, purtând aceleași
discuții și ocupând aceleași locuri pe scări de când au făcut
ochi. “Routine” e prizarea banalului, devenită apoi dependență,
ce pare că nu se mai lasă găsită, aruncându-ne-n sevraj.

“Routine” is the old man who plays checkers
in the neighboring park every afternoon. It is
the Dacia 1310 which waits for being serviced
every Saturday by its newly retired owner. It
is the young guys who hang out in front of
their apartment building, having the same old
conversations and sitting in the ever same
positions on the stairs. “Routine” is snorting
the “ordinary” like a drug and turning it into
addiction only to discover it is not enough and
it triggers withdrawal.

Daniel Djamo, Routine, 2011-2012.
Daniel Djamo, Routine, 2011-2012.
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Carmen Dobre
Furry. Corpul performativ
Identitatea este un concept cu o lungă istorie, asupra căruia
și-au îndreptat atenția antropologi, sociologi, filosofi, istorici
și psihanaliști importanți. Statutul provizoriu și incomplet al
identității este astăzi recunoscut de gânditori ca Zygmunt
Bauman, care evacuează ipotezele anterioare referitoare la
factorii predeterminanți, slăbiți astăzi într-o „modernitate
lichidă”1, în care individualismul primează și nevoia de a se
reinventa devine o preocupare centrală. Sociologul polonez
numea identitatea o „urgență de a acționa”, ceva ce trebuie
inventat mai degrabă decât descoperit. Angaja într-un proces
continuu de negociere și construcție, individul contemporan
este interesat de polifonia vocilor identitare și nu de
descoperirea unei identități singulare (așa cum afirmase și
încurajase modernitatea).
Discursul postmodernismului despre identitate se bazează pe
acceptarea caracterului pluralist al acesteia și pe fragmentarea
eului ca simptom al societății contemporane. Teoriile despre
spațiul virtual vor duce investigația identitară și mai departe
prin introducerea unor noi repere, cum ar fi avatarul din
spațiul online. Prin crearea unui avatar se deschid nenumărate
posibilități de evadare din corporalitatea fixată în niște
parametri biologici, modelele variabile, fictive și virtuale
devenind refugiul ideal. Astfel, individului i se va deschide
șansa alegerii identității ca o alternativă la cea reală sau „ca
remediu/terapie pentru identitatea vulnerabilă din realitatea
fizică (ca în cazul introvertiților care devin sociabili online)”2.
Până la extrema avatarului ca identitate paralelă, există
diferite strategii și travestiri care oferă omului contemporan
șansa de a fi altcineva și de a se integra unei comunități
reale sau fictive. Ceea ce caracterizează orice ieșire din
realitate printr-un rol jucat este caracterul temporar al acestor
automodelări. Atât avatarurile cyberspațiului, cât și punerea
în scenă a unor situații, simulările sau măștile pe care alege
cineva să le poarte sunt construcții bine delimitate ca timp și
niciodată confundate cu realitatea. Uneori măștile sau rolurile
sunt inspirate din realitate, dar conștientizate ca episoade
ficționale și ca interfețe temporare.
Cercetarea comunității Furry a adus-o pe artista Carmen
Dobre la concretizarea unui proiect personal de interes pentru
tot ceea ce înseamnă relația dintre identitate, comunitate,
apartenență și corp. Furry este o comunitate underground
bazată pe ideea unei legături cu un personaj antropomorfic cu
care membrii ei se identifică. Identitatea creată prin alegerea
unui personaj de desen animat sau personaj mitologic
antromorfic este una foarte flexibilă și fluidă. Ea se poate
1

Zygmunt Bauman, Liquid Modernity, Cambridge, 2000

2
Lucia Simona Dinescu, Corpul în imaginarul virtual, Editura Polirom,
Iași, 2008, p. 116

Furry. The
Performative Body

Identity is a concept exhibiting a very
long history and various interpretations
by important anthropologists, sociologists,
philosophers, historians and psychoanalists.
The incomplete and temporary status of
identity is today recognized by thinkers such
as Zygmunt Bauman, who rejects the previous
hypotheses pertaining to predetermining
factors that have grown weaker in the context
of the liquid phase of modernity. ”1. Now
individualism is dominant and the need for
self-reinvention has become a central concern.
The Polish sociologist has spoken of identity
as an ‘urgency to to act’, as something
which needs to be invented rather than
discovered. Being engaged in a ceaseless
process of negotiation and construction,
the contemporary individual is interested in
the poliphony of identity voices and not in
discovering a singular identity (as modernity
had initially postulated and encouraged).
The postmodern discourse on identity is based
on accepting the plural nature thereof and
the fragmenting of the self as a sympton of
contemporary society. Theories pertaining to
virtual space carry the inquiry on identity even
further by inserting new landmarks such as
the avatar used in the online environment.
The creation of such avatars open various
possibilities of escaping the corporeality
encased by biological parameters. Variable,
fictional and virtual models thus become
the ideal place of refuge. In this way the
individul is given the chance of choosing
one’s identity as an alternative to the real one
or ‘as a remedy/therapy for his vulnerable
identity in the physical world (as in the case
of introverts who become sociable in online
environments)”2. Up to the extreme possibility
of the avatar as a parallel identity, there is a
wide range of strategies and disguises which
offer to contemporary man the chance of being
someone else and of integrating oneself in real
or fictional comunities. Any exit from reality by
means of an enacted role is characterized by
the temporary nature of such instances of self
– fashioning. Both cyberspace avatars and the
enactment of certain situations, the simulations
or the masks one chooses to put on are
constructions well delimited in time and never
mixed for reality. On occasion such masks are
inspired from reality but they are nevertheless
worn in full awareness of the fact that they are
fictional episodes and temporary interfaces.
Researching the furry community has lead the
artist Carmen Dobre towards shaping up a
personal project which targets the relationship
between identity, community, belonging

1
Zygmunt Bauman, Liquid Modernity, Cambridge, 2000
2
Lucia Simona Dinescu, Corpul în
imaginarul virtual, Polirom, Iaşi, 2008, p. 116

and body. The furries are an underground
community based on the idea of a connection
with an anthropomorphic character with which
the members identify. An identity created
by means of choosing an anthropomorphic
character inspired by cartoons or by myths is
flexible and fluid. It can be changed or even
abandoned at a certain point in time. The
costume which certain furries choose to wear
is not a permanent mask, but a temporary
split, as part of self-fashioning. The furry
movement is not political or social and it
rarely manifests in the public space, by means
of fursuit walks or conventions. Carmen Dobre
has performed a visual documentation of
the community and a sociological research
based on thirty nine case studies. Being
concerned with the cohesion of their group,
the furries are not very open to being
featured in the press with their practices
and ideas in order to avoid social stigmas.
This community is characterized - as the
research performed by Carmen Dobre shows
(taking over the typology described by Steven
Brint) – by the following elements : choice
as an existential basis of the group, belief,
as part of undertaking an animal character
and (partial) virtuality since the interactions
of the members largely take place in a
virtual space. A high degree of identification
can be found only in the case of six of the
informants and it involves the discomfort of
living in a human body, the search for ways

schimba și chiar abandona la un moment dat. Costumul pe
care unii furries aleg să îl poarte nu este o mască permanentă,
ci o dedublare temporară ca parte a reinventării de sine.
Mișcarea furry nu este una politică sau socială și nu se
manifestă decât foarte rar în spațiul public, prin fursuit walk
sau convenții. Carmen Dobre a realizat o documentare vizuală
a comunității și o cercetare fundamentată pe treizeci și nouă
studii de caz. Bazați pe coeziunea grupului lor, furries nu sunt
foarte deschiși spre mediatizarea obiceiurilor și ideilor lor,
pentru a evita stigmatizarea socială. Ceea ce caracterizează
această comunitate, după cum dezvăluie cercetarea realizată
de Carmen Dobre (preluând tipologiile descrise de Steven
Brint), sunt următoarele elemente: alegerea, ca bază
existențială a grupului, convingerea, ca parte a asumării
unui personaj animal și virtualitatea (parțială) pentru că
interacțiunile membrilor se produc într-o mare măsură în
spațiul virtual. Identificarea foarte puternică a membrilor
grupului cu personajul animal se regăsește doar la șase
dintre intervievații studiului și implică disconfortul de a trăi
într-un corp uman, căutarea unor rezolvări ale problemelor,
preluarea comportamentului animal în viața de zi cu zi
datorită sentimentului de a se simți, de fapt, mai degrabă
animal decât om. Acestea ar fi excepțiile studiului, în timp
ce majoritatea membrilor își construiesc identitatea aceasta
bazându-se pe proiectarea unui alter ego datorat similitudinilor

Carmen Dobre, Furry, 2010.
Carmen Dobre, Furry, 2010.
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cu un personaj, pasiunea pentru animale sau libertatea
comportamentală pe care jocul unui rol o oferă. Această
libertate de a fi altcineva decât în viața reală se poate exprima
prin accesarea unor fantezii personale reprimate de obicei.
Însă indiferent de motivele pentru care furries aleg acest grup,
manifestările lor sunt private în cele mai multe cazuri.
Fotografiile artistei Carmen Dobre documentează această
comunitate în urma unei cercetări foarte „corecte”. Metoda prin
care subiectul este adus în discuție și tonul discursului vizual
păstrează rigorile sociologice, dar nu se aventurează în misiuni
de diagnoză socială. Documentarea fotografică păstrează aerul
curiozității neînsoțit de judecăți morale și normative, ierarhizări
sau excludere. Impunerea limitelor investigației într-un cadru
obiectiv face ca fotografiile să fie foarte clare ca demers
conceptual. Fiecare lucrare înseamnă o privire asupra unuia
sau mai mulți membri furry într-un cadru foarte domestic
și normal. Decorul în care sunt amplasate personajele este
autentic și întreaga regie a momentului fotografierii este
în mod evident acceptată de subiectul surprins. „Sudarea”
fotografiior pe câte o serie și un personaj formează o viziune
de tip panoramic al universului furry, astfel încât privitorul
nu simte că ar fi un intrus, ci un invitat. Oamenii sunt
costumați și apar într-un contrast puternic cu decorul propriilor
apartamente. Iepurași, lupi sau tigri, personajele fotografiate
stau alături de mobilierul Ikea sau parcul perfect aranjat și par
că ar lua totul în râs, inclusiv pe ele însele.
„Teoria camuflajului”, descrisă de Neil Leach3 ca strategie
defensivă și ca mecanism al supraviețuirii, nu se referă atât
la pierderea sinelui, cât la protecția lui printr-o performare
permanentă. Un mecanism al constituirii identității prin
reprezentare, camuflajul poate fi o permanentă contopire cu
lumea (pierdere) și diferențiere de celălalt (câștig) printr-un
proces performativ al corpului. Prin camuflaj oricine poate
deveni una cu mediul sau cu decorul, în cazul furry una cu
universul animal căruia simte pe moment că îi aparține, pentru
ca ulterior să folosească aceeași strategie pentru a se exprima
în dezacord cu fundalul dat, realitatea vieții lor sa zicem,
distingându-se față de el. Câștigul în cazul acesta ar fi lărgirea
3

Neil Leach, Camuflaj, Editura Paidea, București, 2009

to deal with one’s personal troubles, the
taking over of animal behavior in daily life
on account of feeling closer to animals rather
than humans. These are the exceptions of
the study, while the majority of members
contruct this identity based on projecting an
alter ego accounted for by similarities with a
character, by their passion for animals or the
behavioral freedom afforded by the enactment
of a role. This freedom of being someone else
can be expressed through accessing personal
fantasies that are otherwise repressed.
However, irrespective of the reasons for
which the furries choose this group, their
manifestations are private in most situations.
Carmen Dobre’s photographs document
this community pursuant to a very ‘correct’
research. The method by which the subject
is brought into discussion and the tone
of the visual discourse keep in line with
sociological rigors, but do not go so far as to
advance social diagnoses. The photographic
documentation conveys an inquisitiveness
which is not accompanied by moral and
normative judgements, hierarchies or
exclusions. Setting the limits of investigation
according to the purposes of objectivity
renders the photographs very clear from a
conceptual standpoint. Each work means the
representation of one or more furries in a
very domestic and normal environment. The
setting occupied by the subjects is authentic
and the entire layout at the time of the
photograph’s taking is clearly accepted by
the captured subject. The images consist
in a series of stitched frames that convey a
panoramic look at the world of the furries.
In this way the viewer does not feel like they
intrude but like they are invited in this space.
The individuals wear costumes and appear
in a strong contrast with the decor of their
own living spaces. Rabbits, wolves or tigers,
the photographed characters stand near Ikea
furniture items or perfectly arranged city
parks and ultimately seem to mock everything
including themselves.

to losing the self, but to its protection through
a permanent performance. Being a mechanism
of identity formation through representation,
the camouflage can be one the one hand a
permanent fusion with the world (a loss) and
on the other hand a separation from the other
(a gain) through a performative process of
the body. Through camouflage anyone can
become one with the environment or decor.
In the case of the furries, these identify with
the animal world which induces a temporary
feeling of belonging. The same strategy is used
to set them appart from the given background,
namely their everyday reality, thus affirming
their difference from this. For the furry
community the gain of camouflage would be
enlarging the possibilities of identification and
reformulating the increasingly fragile meaning
of belonging (to a family, a church, a nation
etc.) given by all societies which encourage
obedience.
„The logic of the camouflage is the (temporary)
loss of the self in view of utimately preserving
a sense of individuality ”.4 In this fashion,
identity itself becomes a performative
construction5. The roles or the camouflage
practiced by the furries can be read according
to the writings of Judith Butler, the gender
politics theorist who ’’imagines identity
not as something inner – an essentializing
given – but rather as something outer, as an
external discursive effect. Identity is born of
‘deeds’, ‘gestures and interpellations’ which are
‘performative’ (…)”6. The repetition of certain
actions, the permanent challenge addressed
to human essence, invented realities, imitative
strategies, all these contribute to removing
the stability of identity as a model imposed
by social and cultural structures. And the
formation of identity through performativity is
the only chance of undermining and defying
norms.

orizontului identificării și reformularea sensului tot mai fragil
al apartenenței (la o familie, o biserică, o națiune etc) dat de
orice societate care încurajează obediența.
„Logica camuflajului este tocmai pierderea sinelui –
temporară – în scopul de a conserva în cele din urmă un
sens al individualității”.4 Astfel, identitatea devine și ea o
construcție performativă5. Jocul sau camuflajul furry poate fi
citit din perspectiva teoreticienei politicii de gen Judith Butler,
care „imaginează identitatea nu ca pe ceva interior – ceva
„dat” esențializator – ci, mai degrabă, ca pe ceva exterior,
un efect discursiv extern. Ea e născută din „acte”, „gesturi
și interpelări” care sunt „performative” (…)”6. Repetiția
unor acțiuni, provocarea permanentă a esenței umane,
realitatea fabricată, stategiile imitative, toate contribuie la
înlăturarea unei stabilități identitare impusă drept model de
structurile sociale și culturale. Iar constituirea identității prin
performativitate este singura șansă de a submina și de a sfida
normele.

Diana Marincu

Diana Marincu

The theory of the camouflage, described by
Neil Leach3 as a defensive strategy and as a
mechanism of survival, does not refer so much

3
Neil Leach, Camuflaj, Paidea, Bucharest, 2009
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Ibidem, p. 364

4

Ibidem, p. 364.

5

Ibidem, p. 366

5

Ibidem, p. 366.

6

Ibidem, p. 262

6

Ibidem, p. 262.

Carmen Dobre, Furry, 2010.
Carmen Dobre, Furry, 2010.
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Farid Fairuz
Din 1001 de nopți în arena
socială. Despre Farid Fairuz
și poveștile lui

From 1001 Nights to
the Social Arena.
On Farid Fairuz and
His Tales

Farid Fairuz a apărut pe scena din România în 2009, devenind
alter-ego-ul din ce în ce mai des întrebuințat al coregrafului
Mihai Mihalcea pe parcursul anului 2010 și urmând a se
substitui acestuia aproape în totalitate din 2011, când postul
de director al Centrului Național al Dansului București (pe
care Mihalcea l-a ocupat din 2005 până în 2010) urmează a fi
scos la concurs și instituția a lua un alt curs, încă necunoscut.
Practic, Farid Fairuz a devenit cu atât mai puternic cu cât
Mihai Mihalcea s-a retras în carapacea administrativă, a fost
asimilat funcției pe care a îndeplinit-o, de-a lungul a cinci ani
de spectacole, proiecte și bătălii purtate pentru statutul și
existența acestei instituții. În cele din urmă, întărit cu fiecare
bucată de paravan care cădea, mai palpabil cu fiecare bocet
simbolic cu care artiștii centrului și prietenii lor vegheau spațiul
în descompunere, cel care a părăsit clădirea în ruine a CNDB
a fost ficționalul devenit corp, lăsând în urmă umbra corpului
real, care continuă să dea telefoane, să depună scrisori
de revendicări, să facă ordine în hârtii și să-l hrănească,
vampirește, pe el, Farid, noul său corp liber.

Farid Fairuz made his appearance on the scene
in Romania in 2009, becoming the more and
more used alter-ego of choreographer Mihai
Mihalcea throughout 2010 and preparing to
almost substitute him from 2011, when the
position of director of the National Centre for
Dance in Bucharest (which Mihalcea held from
2005 till 2010) is to be made vacant and the
institution to take another – still unpredictable
– course. Practically, Farid Fairuz became
stronger the more Mihai Mihalcea withdrew
inside the administrative shell, the more he
was assimilated by the job he was performing,
along five years of shows, projects and battles
fought for the status and very existence of this
institution. Eventually, strengthened by each
piece of partition-wall that was falling, more
tangible with every symbolic lament with which
the artists of the Centre and their friends were
mourning the decomposing space, the one
who left the building in ruin of CNDB was the
fictional embodied, leaving behind the shadow
of the real body, stranded in his function of
making telephone calls, bringing petition
letters, putting order in the papers and feeding,
vampirically on Farid, his new, free body.

„De fapt totul a pornit de la un spectacol la care lucram, în
timpul platformei de acum doi ani, Surfing twisted e(motions),
și deodată m-am trezit cu povestea asta în brațe, trebuia
să fac o prezentare a spectacolului și a autorului și mi-am
dat seama că nu mai vreau să aud de Mihai Mihalcea, care
a devenit între timp echivalat exclusiv cu directorul CNDB.
Toată lumea mă suspecta că povestea cu Farid e o strategie
de marketing, de promovare a spectacolului, dar nu e genul
meu, fac lucruri în care cred, pe care le simt, chiar dacă nu-mi
dau seama de la început ce se întâmplă, eu nu sunt o ființă
calculată.
În momentul în care am început să scriu despre Farid, au curs
lucrurile, și am avut sentimentul unui început, cred c-am stat
jumătate de oră să scriu acea biografie. Se și legau lucrurile,
în perioada aceea apărusera și vrăjitoarele de la Cluj, care
scoteau răul din Parlamentul României…
Mi-am dat seama că lucrând la proiectul ăsta, pe care pe urmă
l-am teoretizat, puneam în biografia ficțională lucruri despre
mine care erau reale, mie îmi place foarte mult bucătăria
libaneză, muzica din zona respectivă, pe care am ascultat-o
ani de zile, am făcut și un spectacol în 2000, Hammam,
prizonier în cutia toracică, după un autor din Maroc, Tahar
Ben Jelloun, de atunci am pornit în zona asta. Pe de altă parte
insist pe faptul că Farid Fairuz e un amestec, dacă cineva care
vine din Liban îl întâlnește poate chiar se simte ofensat, Farid
e într-o zonă de delir și de libertate maximă a amestecului.”
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“When I started writing about Farid, things
came by themselves, I had the feeling of a
beginning, it took me only half of an hour
to write his biography, that’s how natural it
seemed. Things were connecting too, at that
time there were some stories with witches
in Cluj, who were bringing the evil out of
Romania’s Parliament…
I realized that working on this project, which
I only later theorized, I was including in this
biography things about myself, which were
real, I like very much Lebanese kitchen, the
music from that area, which I have listened
to for years, I even made a show in 2000,
Hammam, prisoner in the thoracic box, based
on an author from Morocco, Tahar Ben Jelloun,
I could say my interest in this area dates ever
since. On the other hand I insist on the fact
that Farid Fairuz is a mix, if someone who
comes from Lebanon meets him, one might
even be offended. Farid is situated in a zone of
delirium and maximum freedom of fusion.”
From the biography that Mihalcea sketched to
Farid Fairzu, he is shaped as a crisis character
and at the same time immutable, hard to fit
into one pattern but perfectly mixing different
patterns’ contradictions, at the fluid borders
between assumed exoticism, globalist post-9-11
news-story, reinvented urban shamanism, social
satire and never fully vanished ancestral beliefs.
His biography explains his accent, partially his
looks and eccentricity. At least for those who
believe that any uncommon behavior needs
an external cause, preferably geographically

and temporally remote. For them, Beirut, the
origin place of Farid, as well as his apparent
immemorial age are enough warranties that
he cannot truly disturb their daily drive in their
own life, that he is just one image – albeit a
moving one – from the register of the spectacle,
who will stay there, who, no matter how many
scenography tricks takes out of his sleeve, he
will not manage to dislocate their comfortable
position in the spectators’ seats.
“I work a lot with the accidental, and this from
Stars high in amnesia sky, when I provoked
a situation and asked the others to react to
it. I have a blind faith in what comes next,
although I am completely lost, however I
madly enjoy this state of being lost, in which
I don’t know what I am to do, and the actions
have an effect on me after they happened,
when I re-live the show and understand the
movements I made.
I find it essential for an artist this crisis
moment in which you don’t know what to do
next, which is the next step, the pressure
is so bad that it makes you take out of the
pocket something that you know it works.
That moment incites me to the maximum,
when you’re swinging between yourself and
something else, between the handy clichés
and something completely new. I think that
if you are resilient, then you discover things
which are not in themselves new (I find it a bit
arrogant to pretend for originality), but they
are new as a situation for oneself. Still, it is
tough, this state of having your carpet sliding
from under your feet, when you’re pedaling
in vain, but if you live with that mood, then
things come out, otherwise you quickly fill in
something that you have and you keep going,
repeating yourself.”
For the others however, those who bring
their own anguishes to the show and leave
with them doubled by those of the artists,
those who all of a sudden encountered this
unpredictable and unmanageable, often
troubling, character, symbolically relegating
Farid Fairuz back to the cloudland wherefrom
he came is not so simple.
Especially he is not hiding himself in the
protective half-shade of the theater hall. He
performs in front of the video-camera, with
the menacing tone of Bin Laden and the
apocalyptic worries of Wikileaks, which he
then releases online. In such a performance,
Farid recites the poem published in 1894 by
Romanian poet George Coşbuc, “Our Land We
Want”, which message of social rebellion can
be appropriated by the contemporary artists,
chased away from the spaces (already scarce)
they are occupying, employed only when
needed for representational reasons.
Another time, Farid Fairuz goes to the mall,
the biggest and most polyvalent mall in
Bucharest. Here he dances on the cheesy
pop music heard from the speakers, he
interpellates the visitors upon their reasons
for being there, he skates by himself on the
artificial skate-ring, he uses all the mall props
and reveals them to be as absurd as the
ones in the show directed by Farid at CNDB
(Farewell! or about the discrete oversights
of the limbic system). Here however, on the
private and guarded territory which came to
be the substitute of public space, the set is
far from the “extra-sensorial fairy show” (as
Farid described his spectacle), and it rather
resembles a cut from a movie in which both
the actors and the public are mere puppies of

Din biografia pe care Mihalcea i-a schițat-o lui Farid Fairuz,
acesta se conturează ca un personaj de criză și în același
timp imuabil, greu de încadrat într-un singur tipar, dar
îmbinând perfect contradicțiile mai multora, la granițele fluide
dintre exotism asumat, știre globalistă post 11-septembrie,
șamanism urban reinventat, satiră socială și credințe
ancestrale niciodată complet dispărute. Biografia îi justifică
accentul, parțial înfățișarea și excentricitatea. Asta pentru cei
care cred că orice comportament ieșit din comun are nevoie de
o cauză externă, de preferință îndepărtată atât geografic cât
și în timp. Pentru aceștia, Beirutul, locul de origine al lui Farid,
precum și aparenta lui lipsă de vârstă sunt garanții suficiente
că el nu le poate tulbura cu adevărat parcursul zilnic în propria
viață, că e o imagine – care se mișcă, ce-i drept – din registrul
spectacolului, care acolo va și rămâne, care, oricâte artificii
scenografice ar scoate din mânecă, nu va reuși să le disloce
pozițiile confortabile de pe scaunele spectatorului.
„Lucrez foarte mult cu ce e accidental, și asta de la Stars
high in amnesia sky, în care am declanșat o situație și i-am
pus pe ceilalți să reacționeze. Eu am încredere oarbă în ceea
ce urmează să se întâmple, deși sunt complet pierdut, dar
îmi place la nebunie starea aia de pierzanie, în care nu știu
ce urmează să fac, habar n-am ce-ar trebui să fac, și cumva
lucrările au efect asupra mea după ce s-au întâmplat, când
retrăiesc piesa și înțeleg mișcările pe care le-am făcut.
Mi se pare esențial la un artist momentul de criză în care să
nu știi ce să faci mai departe, care e pasul următor, presiunea
e atât de rea încât te face să scoți din buzunar ceva ce știi că
funcționează. Momentul acela pe mine mă incită la maxim,
când pendulezi între tine și altceva, între clișeele pe care le ai
la îndemână și ceva complet nou. Mi se pare că dacă reușești
să ai rezistență, atunci descoperi lucruri care nu sunt noi (mie
mi se pare un pic arogant să pretind originalitatea), dar nou ca
situație pentru propria persoană. Dar e destul de dur, starea
de tras preșul de sub picior, când pedalezi în gol, dar dacă stai
cu starea aia, atunci apar lucruri, altfel ai pus repede ceva și
mergi mai departe, te repeți cumva pe tine.”
Pentru ceilalți însă, care își aduc propriile angoase la spectacol
și pleacă înapoi cu ele dublate de cele ale artiștilor, cei care
s-au trezit dintr-o dată cu un personaj imprevizibil și incomod,
adesea tulburător, trimiterea simbolică a lui Farid Fairuz înapoi
pe tărâmurile de pe care a venit nu e atât de simplă.
Mai ales că acesta nu se ascunde în penumbra protectoare a
sălii de spectacol. El dă reprezentații în fața camerei de luat
vederi, cu tonul amenințător al lui Bin Laden și cu îngrijorarea
apocaliptică a Wikileaks, pe care apoi le transmite online.
Într-o astfel de apariție, Farid recită poezia publicată în 1894
de George Coșbuc, „Noi vrem pământ”, al cărei mesaj de
revoltă socială poate fi apropriat de artiștii contemporani,
alungați din spațiile și așa puține pe care le ocupă, folosiți
după caz și doar din rațiuni de reprezentare.
Altă dată, Farid Fairuz merge la mall, cel mai mare și mai
polivalent mall din București. Aici dansează pe muzica pop ce
răsună dulceag din difuzoare, interpelează vizitatorii asupra
motivelor acestora de a se afla acolo, patinează pe gheața
artificială atunci când nimeni altcineva nu mai e acolo, se
folosește de toată recuzita mall-ului și o arată ca fiind la fel de
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absurdă ca și cea din spectacolul regizat de Farid la CNDB (Bun
rămas, sau despre discretele scăpări ale sistemului limbic).
Aici însă, pe teritoriul privat și păzit care s-a substituit spațiului
public, decorul e departe de „feeria extrasenzorială” (cum își
descria Farid spectacolul) și e mai degrabă un decupaj dintr-un
film în care actorii și publicul deopotrivă sunt doar marionete
ale consumului. Paradoxal, printre jucăriile uriașe de plus
și stâncile de carton, nu Farid este cel care e nelalocul lui ci
ceilalți, pentru care normalitatea este reprezentată de purtarea
unei pungi de plastic cu numele magazinului din care tocmai
au ieșit în următorul în care vor intra.
Farid Fairuz se mai întinde pe jos pe caldarâm simulând
moartea sângeroasă, lângă un pisoar duchampian, și
evocându-l pe Mihalcea care, singur sau împreună cu colegii
coregrafi practică lungirea corpului pe jos în cele mai diverse
locuri și situații, precum în fața Ministerului Culturii sau în
Piața Universității, locuri în care corpul căzut e singurul care
poate pretinde legitimitate politică.
Cu ochelarii de soare și cu barba neagră și lungă, cu tunică
albă sau mantie aurie, cu baston de guru sau cruce de mistic
nebun, Farid Fairuz e o apariție neliniștitoare, personajul a
cărui apariție anunță disfuncționalitățile profunde din societate.
În același timp, el e pasul pe care artistul îl face în afara
instituției profesionale care ar trebui să-l reprezinte și merge
acolo unde mecanismele clasice de legitimare reciprocă dintre
cei care performează și cei care asistă nu mai funcționează.
„Farid ar vrea sa aibă contact mai mult cu viața de zi cu zi,
cu spațiile obișnuite și nu cu bula asta protectoare în care se
desfășoară spectacolele, expozițiile…
Am senzația că Beirutul seamană foarte mult cu Bucureștiul în
anumite privințe, am văzut un documentar despre arhitectura
de acolo și despre cum se încearcă recuperarea unor spații
bombardate, la noi nu sunt bombardate, din alte motive sunt
în același stadiu, dar problematica e aceeași. Farid va deschide
un mic studio în Rahova1, sub-Rahova, unde să țină cursuri, să
se întâmple lucruri, și mai ales Farid nu se va ocupa de binele
dansului românesc. Pleacă nu numai de la Centru, dar si din
centru.”

consumerism. Paradoxically, among the huge
plush toys and the cardboard cliffs, it is not
Farid who looks misplaced, but the others, for
whom normality is represented by carrying
one plastic bag with the name of the shop
they exit from to the next one they enter.
Farid Fairuz also lies down on the asphalt
simulating bloody death, near a Duchampian
urinal, and evoking Mihalcea who in his
turn, alone or together with his colleagues,
practices the body’s lying down in the most
diverse places and situations, such as in front
of the Ministry of Culture or in the University
Square, places in which the fallen body is the
only one that can claim political legitimacy.
With his sunglasses and long black beard, with
a white gown or a golden cape, with a guru
stick or an insane monk’s cross, Farid Fairuz
is a disquieting apparition, the character
whose presence announces the profound disfunctionalities in society. At the same time, he
is the jump made by the artist outside of the
professional institution which should represent
him, he enters the space where the classical
mechanisms of reciprocal legitimation between
those who perform and those who assist no
longer function.
“Farid would like to have more contact with
the daily life, with the common spaces and not
with this protective bubbles in which shows,
exhibitions, etc. develop…
I have the feeling Beirut resembles Bucharest
in many ways, I have seen a documentary
about the architecture there and about how
they are trying to recuperate some spaces
which were bombarded, in our case they
haven’t been bombarded , there are other
reasons for which they look as if they had, but
the problematic is the same. Farid will open
a small studio in Rahova*1, under-Rahova,
where to hold classes, where things happen,
and especially Farid will no longer take care
of the Romanian dance’s fate. He’s not only
leaving the Centre [for contemporary dance]
but also the center [of Bucharest].”

Fragmentele citate sunt dintr-un interviu realizat de Iulia
Popovici și Raluca Voinea cu Mihai Mihalcea despre Farid
Fairuz, înregistrat în biroul directorului CNDB pe 7 martie
2011. Pe 21 martie, când lucrările de renovare a Teatrului
Național (implicând demolarea carcasei de clădire în care
CNDB funcționa, alături de alte instituții) un grup de artiști
afiliați Centrului, împreună cu alții invitați, au ocupat
spațiile instituției și până în 10 aprilie, ei și-au luat în
stăpânire propriul loc de muncă și l-au deschis și pentru
alții, instaurându-l ca un model de funcținare a unui „spațiu
dinamic de întâlnire și producție pentru artiști” (din statementul participanților care au format CNDB Ocupat). „Noi vrem
pământ” a devenit o chemare actuală și urgentă, la care
artiștii au înțeles să răspundă cu acțiuni concrete, între moloz
și puterea invizibilă care îl provoacă interpunându-se corpurile
lor. Pe ușa directorului Mihalcea a rămas un portret desenat al

The quoted fragments above are extracted
from an interview made by Iulia Popovici
and Raluca Voinea with Mihai Mihalcea about
Farid Fairuz, recorded in the office of CNDB’s
director on the 7th of March 2011. On the 21st
of March, when the renovation works of the
National Theatre (implying the demolition of
that part of the building in which CNDB was
functioning, along other institutions), a group
of artists affiliated to the Centre, together with
other guests, have occupied the spaces of the
institution and until the 10th of April they have
taken possession of their own working place,
opening it for others as well, instating it as a
model of functioning of a “dynamic space of
encounter and production for artists” (from
the statement of the participants who formed
Occupied CNDB). “Our Land We Want” became
an actual and urgent call, to which artists
responded with concrete actions, between
the rubble and the invisible power causing
it bringing their own bodies. On the door of
the director Mihalcea there remained a drawn
portrait of Farid Fairuz, who could not be
evacuated because his role already was that
of hunting down the ghosts of helplessness
and submission. Not by chance, one of the

1
Rahova este un cartier la marginea Bucureștiului, format în mare parte
din blocuri dormitor și cunoscut pentru sărăcia lui.

1
Rahova is a neighbourhood at the
outskirts of Bucharest, mainly with dormitoryblocks and known for its poverty.

Farid Fairuz în Mogoșoaia, 2010, foto Luigi Obreja.
Farid Fairuz in Mogoșoaia, 2010, photo Luigi Obreja.
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lui Farid Fairuz, cel care nu putea fi evacuat pentru că rolul lui
era deja cel de alungare a fantomelor neputinței și resemnării.
Nu întâmplător una dintre ultimele acțiuni performate la CNDB
Ocupat a fost un omagiu către Farid Fairuz.
…Un omagiu muzical, în regim de karaoke, adus de Alexandra
Pirici (Mama Shipton în feeria lui Farid, „Bun rămas…”). Până
acum și deși nu urmărește tematici de gen, Farid Fairuz a
lucrat exclusiv cu interprete-femei, o opțiune cumva atipică
pentru felul în care funcționează dansul contemporan
românesc (producțiile cu astfel de distribuție și care nu sunt
solo-uri, precum „Iluzionistele” sau „Dedublarea” Mădălinei
Dan, sunt cel puțin în sens larg gender-concerned).
„Bun rămas (sau despre discretele scăpări ale sistemului
limbic)” (2009) e creația care l-a introdus ex abrupto pe Farid

last actions performed at Occupied CNDB was
an homage to Farid Fairuz.
…A musical homage, played as karaoke, brought
by Alexandra Pirici (Mother Shipton in Farid’s
fairy show Fairwell…). Until now and although
he’s not following gender themes, Farid Fairuz
worked exclusively with women performers, an
option somehow atypical for the way in which
Romanian contemporary dance functions (the
productions with such distribution and which
are not solo-s, such as The Illusionists or The
Duality, both by Mădălina Dan, are at least
generally gender-concerned).
Farewell! or about the discrete oversights
of the limbic system (2010) is the creation
which introduced ex abrupto Farid Fairuz
on the Romanian choreographic scene (the
limbic system defines those profound cerebral
structures which are responsible for the

emotional and, especially, for the behavioral
reactions of the individual; in the conceptual
appropriation of the term, Farid insists on
the impenetrability of the limbic system by
the rational logic). Featuring Pirici, Maria
Baroncea, Mădălina Dan, Carmen Coţofană
şi Iuliana Stoianescu, with the exceptional
appearance of Farid himself, Farewell brought
to the foreground not necessarily a break from
the aesthetic vision of Mihalcea himself, but its
radicalization.
The show restages, recycles, reshapes
and hijacks Mihai Mihalcea’s previous
choreography work, Surfing Twisted (E)
motions, which extremely short life was
consumed within the Contemporary
Dance Platform in September 2009. The
“distribution” respected the same formula
with five women (but with Cătălina Gubandru

Fairuz pe scena coregrafică românească (sistemul limbic
definește acele structuri cerebrale profunde, responsabile
pentru reacțiile emoționale și, mai ales, comportamentale
ale individului; în aproprierea conceptuală a termenului,
Farid insistă asupra impenetrabilității sistemului limbic la
logica rațională). Featuring Pirici, Maria Baroncea, Mădălina
Dan, Carmen Coțofană și Iuliana Stoianescu, cu apariția
excepțională a lui Farid însuși, „Bun rămas…” aducea în primplan nu neapărat o ruptură cu viziunea estetică a lui Mihalcea
însuși, ci o radicalizare a acesteia.
Spectacolul reia, reciclează, reșapează și deturnează ultima
coregrafie a lui Mihai Mihalcea, „Surfing Twisted (E)motions”, a
cărei extrem de scurtă viață s-a consumat în cadrul Platformei
Dansului Contemporan din septembrie 2009 – „logo-ul”
Platformei fiind „Băi, efemerule!”. „Distribuția” respecta

Farid Fairuz la KNOT, 2010, foto Silviu Dancu.
Farid Fairuz la KNOT, 2010, photo Silviu Dancu.

114

115

aceeași formulă feminină de cinci (dar cu Cătălina Gubandru
și fără Iuliana Stoianescu) și pornea de la o versiune intens
prelucrată a partiturii lui Stravinski din „Sacre du Printemps”
(„Ritualul primăverii”), considerată un fel de probă de foc a
dansului contemporan, pentru care are același statut sacru
ca „Lacul Lebedelor” sau „Giselle” în dansul clasic (trebuie
spus că așa cum suna în varianta din „Surfing… (E)motions”,
sursa originală era greu de recunoscut). Prima creație a lui
Mihalcea în România de la înființarea CNDB încoace (care avea
să fie și ultima) a fost văzută, dat fiind contextul, de foarte
puțină lume; înainte, fuseseră „Vii la spectacol și primești un
extraburger” (un performance cu alcătuire variabilă, realizat
împreună cu actrița Mihaela Sîrbu), în 2002, și „Stars High
in Amnesia Sky”, în 2003, despre moștenirea comunismului
ca experiență corporală și corporalizată, iar în 2009 a lucrat
la Teatrul Silezian al Dansului din Bytom (Polonia), pentru
spectacolul „My song, best shoes, the cake, first flight,
my friends, the passport, and the work I do…” (în care
revine asupra temei corporalizării trecutului personal, care
amprentează prezentul).
În „Bun rămas…”, Farid Fairuz renunță la proba clasică a
baletului lui Stravinski, la care se autosupusese Mihalcea, în
favoarea unui melanj de kitsch, grotesc și sublimare a unei
stări sociale limită. E un fel de trecere la etapa ”scuturării
podoabelor”. „Le Sacre du Printemps” e „povestea” unui ritual
păgân, în care o tânără este sacrificată zeilor noului anotimp
de cercul bătrânilor înțelepți ai comunității, dinaintea cărora
fata dansează pentru ultima dată, iar „Surfing… (E)motions”
construia o lume profund sălbatică, îngropând în corpurile
dansatoarelor instincte magice primare, o plasă deasă de
gesturi obscure, fals profetice, din magma cărora se ridica
nu speranța unei veri bogate, ci o mlaștină fără speranță. În
spectacolul lui ulterior, Farid renunță la metaforă și le oferă,
în schimb, celor cinci performere identități similificționale
concrete de ghicitoare-descântătoare, cu trimitere directă
către parazitarea cu atitudini obscurantiste a spațiului
public autohton: Sybilla, Carmen Hara, Vanga Dimitrovna,
Mama Shipton, Mi-Fei. (Ca teaser pentru „Bun rămas…”, cu
puțin înainte de premieră, lumea virtuală a fost agitată de
scandalul unui conflict între Farid Fairuz și directorul CNDB,
Mihai Mihalcea, care l-ar fi dat afară pe Farid pentru că ar
fi încercat să populeze Centrul cu ghicitoare și alte ființe cu
orientări ezoterice. Farid însuși a trimis, pe Facebook sau
mail, mesaje către un număr impresionant de oameni din
artele spectacolului, cerându-le să răspundă la un chestionar
despre tentația spre supranatural și parapsihologic a societății
românești.) Cu o apariție fizică pe care o păstrează la toate
participările sale în carne și oase (părul și barba, lungi, negre,
zburlite, eventual și trena aurie, și vocea transformată,
vorbind cu accent, între arab și idiș), Farid Fairuz e stăpân
peste aceste spirite invocate, în a căror costumație, de astă
dată, se amestecă kitschul, sclipiciul, blănurile, tocurile și
resturi de obiceiuri naționale (fota), plus invariabilele peruci.
Spectacolul e în mod calculat ilogic (căci pune în acțiune
comportamente inconștiente generate de impulsuri ale
sistemului limbic, nu are o coregrafie precisă, ci una marcat
performativă), dând o senzație puternică de transă colectivă.
De fapt, Farid pune în scenă un coșmar social, o abulie în grup,
punctată de reminiscențe ale unor traume la fel de colective

and without Iuliana Stoianescu) and had
started from an intensely arranged version
of Stravinsky’s score Sacre du Printemps
(The Ritual of Spring), considered a fire test
for contemporary dance, for which it has the
same sacred status as The Swan Lake or
Giselle in classical dance (one must add that
the way it sounded in Surfing… (E)motions,
the original source was hard to recognize).
The first creation of Mihalcea in Romania
since the founding of CNDB (also to be his
last under this name) was seen – given the
context – by very few people; before, there
were Come to the show and you get an
extra burger (a performance with variable
composition, realized together with the actress
Mihaela Sîrbu), in 2002, and Stars High in
Amnesia Sky, in 2003, about the inheritance
of communism as corporeal experience, and
in 2009 he worked at the Silesian Theatre of
Dance in Bytom (Poland), for the show My
song, best shoes, the cake, first flight, my
friends, the passport, and the work I do…, in
which he also comes back to the subject of
the bodily experience of personal past, leaving
its trace on the present).
In Farewell…, Farid Fairuz gives up to the
classical test of Stravinski’s ballet, which
Mihalcea submitted himself to, favoring
instead a mélange of kitsch, grotesque and
sublimation of a social status on the edge. It
is a sort of passage to the stage of “shaking
the adornments”. Le Sacre du Printemps is
the “story” of pagan ritual, in which a young
girl is sacrificed to the gods of the new season
by the circle of the wise old men of the
community, in front of whom the girl dances
for the last time, and Surfing… (E)motions had
built a profoundly savage world, implanting
in the bodies of the dancers basic magical
instincts, a dense net of obscure gestures,
faking prophecy, from the magma of which not
the hope of rich summer was raising, but a
hopeless swamp. In his later show, Farid gives
up the metaphor and instead offers to the
five feminine performers semi-fictional and
concrete identities, turning them into fortunetellers and witches, thus directly hinting at the
parasite obscurantist attitudes from the local
public space: Sybilla, Carmen Hara, Vanga
Dimitrovna, Mama [Mother] Shipton, Mi-Fei.
As a teaser for Farewell…, a little before the
premiere, the virtual world was agitated
by the scandal raised by a conflict between
Farid Fairuz and the CNDB director, Mihai
Mihalcea, who had presumably kicked out
Farid for trying to populate the Centre with
fortunetellers and other esoterically-inclined
creatures. Farid himself sent, on Facebook
and e-mail, messages to an impressive
number of people from the performance arts,
asking them to answer a questionnaire about
Romanian society’s temptation towards the
occult and the parapsychological.
With a physical apparition that he keeps for
all the occurrences he takes part to (his black,
long, hirsute hair and beard, sometimes his
golden cape, as well as his transformed voice
with the accent between Arab and Yiddish),
Farid Fairuz is a master over these invoked
spirits, in which costumes, in their turn, are
mixed the kitsch, the glitter, the furs, highheels and remnants from national traditions
(the folk costume skirt), as well as the
constant wigs. The show is premeditatedly
illogic, as it enacts unconscious behaviours
generated by impulses of the limbic system,
it does not have a precise choreography,

being marked by performative improvisation
and eventually conveying a strong feeling of
collective trance.
In fact, Farid stages a social nightmare, a group
abulia, pointed by reminiscences of traumas
just as collective (“Who shot at us/ after 222?”,
“Down with Iliescu!”, “Moldova is not mine
and neither is it yours…”, the fortunetellers are
chanting; the contemporary recycling of the
cultural-historic national tradition is what Farid
Fairuz is intensely concerned with), in a sort of
hemorrhagic-entertainment which is absolutely
schizoid. The hilarious aspect of what happens
on the stage is total, extremely familiar and
scary at the same time – one of the witches is
carrying smoke with a purse, with a plastic bag,
with no matter what, they all titubate on the
floor, they are spreading cables, they undress,
as an insinuation to the cheap eroticism with
which the idea of “performance” is associated
in Romania.
These are the limits of Romanian public
space’s expectations from the spectacle
– Farid insists. The fact that the homage
brought to him by Alexandra Pirici was a
karaoke-played song of Amy Winehouse
was not a playful addition to the series of
performances taking place at CNDB Ocupat:
Farid Fairuz is artistically inhabiting the
universe of a popular culture which requires
to be approached and attacked with its own
weapons, pushed to the extreme, left without
the make-up of respectability and turned
upside-down as the only possible form of
social critique.

(„Cine-a tras în noi/ după 222?”, „Jos Iliescu!”, „Moldova nu-i
a mea și nici a voastră…”, scandează ghicitoarele; reciclarea
în sens contemporan a tradiției cultural-istorice naționale îl
preocupă intens pe Farid Fairuz), într-un fel de divertismenthemoragie de-o schizoidie absolută. Aspectul hilar a ceea ce se
întâmplă pe scenă e total (una dintre vrăjitoare cară fum: cu
geanta, cu punga, cu ce-o fi, toate se tăvălesc pe jos, întind
cabluri, se dezbracă – erotismul ieftin cu care e asociată ideea
de „spectacol” în România e și el de un interes special pentru
Farid), extrem de familiar și înfricoșător în același timp.
Acestea sunt limitele așteptărilor spectaculare în spațiul public
românesc – insistă Farid. Faptul că omagiul pe care i l-a
adus Alexandra Pirici a fost o melodie a lui Amy Winehouse
cântată în stil karaoke n-a fost o scăpare jucăușă în contextul
performativ al CNDB – Ocupat: Farid Fairuz locuiește artistic în
universul unei culturi populare care se cere abordată și atacată
cu propriile arme, împinsă la extrem, lăsată fără aparența de
respectabilitate și întoarsă pe dos ca singura formă posibilă de
critică socială.

Raluca Voinea și Iulia Popovici

Text publicat în revista IDEA artă + societate #38/ 2011

Raluca Voinea and Iulia Popovici

Text published in IDEA arts + society
magazine, #38/2011
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Farid Fairuz, Farid vine (Disney), 2011.
Farid Fairuz, Farid Comes (Disney), 2011.
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Alexandra Pirici
Dacă nu ești dispus săți implici și corpul într-o
luptă pentru un ideal, nu ești
demn de idealul respectiv. Un
interviu cu Alexandra Pirici,
de Iulia Popovici și Raluca
Voinea

If you are not
willing to involve
also your body in a
fight for an ideal,
you’re not worthy
of that ideal.
An interview with
Alexandra Pirici,
by Iulia Popovici
and Raluca Voinea

I.P.: De ce ai ales titlul „Dacă voi nu ne vreți, noi vă vrem”
pentru proiectul tău?
A.P.: M-am gândit desigur că vor fi asocieri cu Alexandru
Lăpușneanu și nu voiam să merg pe o astfel de interpretare,
dar mi s-a părut incisiv, un pic agresiv, și asta corespundea
unei reacții pe care am avut-o în momentul respectiv, și e
ceva ce s-a construit în ultimul timp, pentru că simt că zona
asta culturală e renegată și ignorată total, ca și la ultimul
recensământ, unde nu există statutul de artist, de om de
cultură, e o zonă de care nu mai are nimeni grijă. Pe de
altă parte, are legătură cu faptul că trebuie ieșit din spațiul
de reprezentare, nu în sensul în care trebuie mutat totul în
afara lui, dar în sensul în care trebuie să echilibrezi un pic
mainstream-ul. Chiar și dansul contemporan și formele de
performance care se vor mai avangardiste, rămân cumva
în spațiul de reprezentare. Pentru mine la un moment dat,
spațiile astea, teatrul, scena, au ajuns să funcționeze ca o
bulă, din care ieși apoi și realitatea e foarte diferită. De cele
mai multe ori nu am întâlnit oameni care să știe la ce mă refer
când vorbesc despre dans contemporan, chiar și intelectuali cu
patalama, mi-am dat seama că e o zonă de nișă a nișei în care
funcționăm, și din cauza asta pare că nu existăm sau existăm
pentru foarte puțini oameni și din cauza asta e și foarte greu
să punem presiune, să ne afirmăm prezența, să avem pretenții
la o politică culturală normală. Un exemplu foarte bun e cel cu
protestul pentru CNDB, unde a devenit foarte clară situația,
singurii care protestam am fost noi, e ciudat să ceri un lucru
pe care nu-l vrea prea multă lume, devine nelegitim.
I.P.: Ce rol a avut „CNDB ocupat” în catalizarea acestor
impresii, că spațiul de reprezentare e limitativ, că
adresabilitatea dansului contemporan e limitată?
A.P.: Nu neapărat că e limitată, dar e nevoie de mai mult, nu
te poți opri acolo, o dată pentru că oamenii trebuie să aleagă
să meargă să vadă; ceea ce pe de o parte e foarte bine,
pentru că oamenii se pun în disponibilitatea de a merge să
vadă ceva, pe de altă parte trebuie să aleagă să meargă să
vadă, de exemplu, mama mea îmi povestea că ea vine obosită
după opt ore de servici, ajunge acasă și nu mai are chef să
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I.P.: Why did you choose the title “If you don’t
want us, we want you” for your project?
A.P.: I thought of course there would be
associations with Alexandru Lăpuşneanu
((1)) and I didn’t want to follow such an
interpretation, but I found it incisive, a little
aggressive and this corresponded to a reaction
I had at that moment, it is something that
was built lately, for I feel this cultural zone
is totally renegade and ignored, as the last
census proves, where there is no status for
an artist, a culture person, it is an area which
no one cares about. On the other hand, this
has to do with the fact that one must go out
from the space of representation, not in the
sense of moving everything outside of it but
in trying to balance a bit the mainstream.
Even contemporary dance and the forms
of performance which want to be more
avant-garde stay somehow in the space of
representation. For me, at a certain moment,
these spaces, the theatre, the stage, have
come to function like a bubble, from which
one can eventually exit and discover a
very different reality. Most of the times I
haven’t met people who knew what I refer to
when I speak of contemporary dance, even
professional intellectuals, I realized we are
functioning in a niche of the niche area, and
because of this it seems we don’t exist or
we exist for very few people, therefore it is
very difficult to put pressure, to affirm our
presence, to claim normal cultural policies. A
very good example is the protest for CNDB
((2)), where the situation became very clear,
the only ones to protest were us, it feels
strange to ask for a thing not many people
want, it becomes illegitimate.
I.P.: What role “Occupied CNDB” had in
catalysing those impressions, that the
space of representation is limitative, that
the addressability of contemporary dance is
limited?
A.P.: It is not necessarily limited, it’s just that
it takes more, you cannot stop there, first of
all because people have to choose to go and
see; which on the one hand is very good, for
people put themselves in the availability to go

and see something, on the other hand they
have to choose to go and see, for example,
my mother tells me that she comes tired
every day after eight hours of work, she gets
home and doesn’t feel like going out to see
things which raise problems. People become
available for an easy entertainment, which
they can get watching TV, going to a concert,
to a beer out, and then it’s hard for them to
choose to see something critical, that raises
problem, after anyway they have to make
an effort in the rest of the time, they don’t
want to make this effort of going towards
contemporary art. That’s why I think you as
an artist must go with your approach to them,
it’s like you visited the people at their home,
look, you don’t need to take the bus in order
to get to I don’t know which opening, you
can just pass by on the street and see other
things. As for “Occupied CNDB”, that action
appeared at the moment in which we seemed
to assist to the funeral of an institution which
functioned very well for five years, and which
has managed to attract a public, not an
extraordinarily big one, but it formed a public
and a community around itself; it was this
institution which space was taken, it was not
given another space – well, speaking of space
of representation, it seems other people have
gone a step ahead of us and have dissolved
it completely – so then it became clear you
don’t have any power, as an artist you are
totally disregarded. We encountered the same
attitude when we went to the city council to
ask for permission for this project, “folks, you
are disconnected from reality, the country
is burning and you’re coming with artistic
projects”... It is a subject which can be easily
buried if we continue to count on the fact that
we can function in this elitist area, in which
what you do never reaches the public.
R.V.: It’s a field in which art is perceived
as something completely disengaged from
everyday reality, in which it has no chance to
be in connection to it from the very beginning.
A.P.: I too believe one must go into reality,
on the street, where people are bombarded
with only one type of information, public
space here is not perceived as being public,
it’s something you don’t touch, which doesn’t
belong to you, and it is used in the same
way, crossed by fences, it’s something behind
a shop window, which is only meant to be
looked at. With this project I got very violent
reactions, aggressive, somehow people felt
trespassed, at the monument of revolution we
were lying down and people were aggressively
puzzled, I couldn’t understand what pissed
them off so badly, when buildings-high
advertising with semi-naked women do
not hurt anyone. This is already a sort of
information that doesn’t shock you anymore,
which you immediately incorporate, whereas
if you see a man lying down it appears
awkward.
R.V.: It is maybe a way to associate oneself
as a spectator with the image of the fallen
body, the body-as-victim, the helpless body,
which puts oneself in this submissive position
and then, as a spectator, you have the violent
reaction that you are the one in this position,
only that when someone brings a mirror with
this image in your face you cannot accept it.
I.P.: It is at the same time equivalent to
exhibiting a form of private which is totally
unaccepted in our public space.

iasă ca să vadă nu știu ce care să-i pună probleme. Omul se
face disponibil pentru un divertisment facil, pe care poate să-l
primească și uitându-se la televizor, mergând la un concert,
la o bere și atunci alege foarte greu să meargă să vadă ceva
critic, care îi pune probleme, după ce oricum face un efort în
restul timpului, nu mai vrea să facă și efortul ăsta, de a merge
la arta contemporană. De asta mi se pare că trebuie să mergi
tu cu demersul tău la ei, e ca și cum te-ai duce la oameni
acasă, uite nu trebuie să luați autobuzul să mergeți la nu știu
ce vernisaj, puteți să treceți pe stradă și să vedeți altfel de
lucruri. În ce privește „CNDB ocupat”, acțiunea aceea a apărut
în momentul în care ni se părea că asistam la o înmormântare
a unei instituții care a funcționat foarte bine cinci ani de zile
și a reușit să atragă un public, nu e un public extraordinar
de larg, dar ea a format un public și o comunitate în jurul
ei, acestei instituții i s-a luat spațiul, nu i s-a dat alt spațiu
– chiar, vorbind de spațiul de reprezentare, se pare că au
luat-o alții înaintea noastră și l-au desființat cu totul – atunci
a devenit clar că n-ai nici o putere, ești desconsiderat total ca
artist. Așa ni s-a spus și la primărie când am fost să cerem
aprobare pentru proiectul ăsta, „domnule, sunteți deconectați
de la realitate, țara arde și dumneavoastră veniți cu proiecte
artistice”. E un subiect care poate fi îngropat foarte ușor dacă
ne bazăm în continuare pe faptul că putem să funcționăm în
această zonă elitistă, în care ce faci nu ajunge la public.
R.V.: E o zonă în care arta e percepută ca ceva complet
desprins de realitate, în care nu are nici o șansă de la bun
început să fie în legătură cu realitatea.
A.P.: Și eu cred că trebuie ieșit în realitate, pe stradă, unde
oamenii sunt bombardați de un singur tip de informație,
spațiul public mai ales la noi nu e perceput ca fiind public, e
ceva de care nu te atingi, e deci ceva care nu-ți aparține, așa
e și folosit, presărat cu îngrădituri, e ceva de vitrină, doar te
uiți la el. Cu proiectul ăsta am obținut reacții foarte violente,
agresive, cumva oamenii se simțeau lezați, la monumentul
revoluției stăteam întinși pe jos și oamenii erau contrariați
într-un mod agresiv, și nu înțelegeam ce îi enerva atât de
tare, când reclamele cât blocul cu femei dezbrăcate nu te mai
lezează în nici un fel. Deja e un soi de informație care nu te
mai șochează, pe care o încorporezi imediat, dacă însă vezi un
om întins pe jos e foarte ciudat.
R.V.: E un fel de a te asocia ca spectator cu imaginea corpului
căzut, cu cel care e ca și victimă, corpul neajutorat, care se
pune pe sine în poziția asta supusă și atunci ca și spectator ai
reacția violentă că tu ești cel care e în poziția asta dar atunci
când cineva îți pune oglinda asta în față nu poți să accepți.
I.P.: E totodată și o expunere a unei forme de privat care e
total neacceptată în spațiul public de la noi.
A.P.: Eu am fost conștientă de lucrul ăsta și am marșat un pic
pe el, și în poziția de la Carol eram conștientă că era destul
de greu să ți-o asumi, era și umilitor și aveam senzația că ea
crează în oameni un soi de disconfort, căutam cumva reacția
asta.
R.V.: Cum v-ați confruntat cu reacțiile celor care veneau și-și
făceau poze cu voi sau care adoptau poziția voastră, cei care o
luau așa cum era dar la nivel strict formal?

A.P.: I was aware of this thing and bet a bit on
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A.P.: Pe mine nu m-a deranjat, în primul rând îmi place că
circulă informația, s-a nimerit sa alegem locuri care sunt
destul de turistice, coborau oameni din autocare, toată lumea
făcea poze, mie asta îmi convenea chiar dacă pe moment era
ceva destul de superficial, mi se părea că imaginea aia, pentru
că circulă, are șanse să fie văzută altfel și reinterpretată. La
un moment dat era un grup de turiști germani care la „țeapă”
comentau acțiunea ca pe un gest simbolic legat de revoluție,
proiectau o interpretare care nu făcea că gestul nostru să fie
imediat suspect.
I.P.: Ai avut genul ăsta de comentarii și din partea publicului
local?
A.P.: Da, eu am observat că mai mult oamenii mai în vârstă
reacționau mai decent, poate și pentru că aveau altă relație cu
construcțiile respective, pentru ei aveau alt fel de însemnătate.
În rest erau și reacții din astea de nedumerire, de exemplu
cineva care ne-a întrebat „ce-aveți mă?!” Am fost întrebați de
mai multe ori dacă vorbim românește, părea că suntem niște
străini nebuni, nu asociau cu cultura de aici. Oamenii chiar nu
știu în ce să încadreze, iar eu am luat decizia de a nu pune

it, also the position we used near Carol, I was
aware it was hard enough to take it, it was
humiliating and I had the sensation it creates
in people some discomfort, I was looking
somehow for this reaction.
R.V.: How did you confront the reactions of
those who came and took pictures with you
or who adopted your position, who took your
intervention as it was but on a strictly formal
level?
A.P.: I wasn’t bothered by it, first I like that
information circulates, it happened that we
chose quite touristic places, so there were
a lot of people, tourist buses with people
getting off and taking pictures, this served my
purpose even if it seemed a pretty superficial
reaction, I thought that image, because it
travels, it has more chances to be seen in a
different way and reinterpreted. At a certain
moment there was a group of German
tourists who at the “stake” ((3)) commented
the action as a symbolic gesture connected
to the revolution, they were projecting an
interpretation which didn’t make our gesture
immediately suspect.
I.P.: Did you have this kind of comments also
from the local public?

A.P.: Yes, I noticed that mostly elderly people
reacted in a more decent way, maybe also
because they had another relationship with
those constructions, which for them had
a different meaning. However, there were
also many puzzled reactions, for example
someone asking us “what’s wrong with you,
men?!” We were asked several times if we
speak Romanian, it seemed we were some
crazy foreigners, people couldn’t associate
us with the local culture. They really didn’t
know how to frame our action and I took the
decision not to frame the event in any way,
I didn’t announce the press so that there is
not a situation where people come to watch
as if it was a show. I was trying to keep the
appearance of something normal, which could
stay in the quotidian, that you could walk on
the street and see this thing, already when
people came to photograph or to video-shoot,
the others were looking differently, for there
was this validation, so this was something
unusual, which was not normal to happen.
We don’t even have the tradition of living
sculptures here, the only immediate reference
people could have had.

nici un frame de eveniment, n-am anunțat presa ca să nu se
creeze o situație în care oamenii vin să se uite ca la spectacol.
Încercam să păstreze aparența a ceva normal, care să rămână
în cotidian, să treci pe stradă și să vezi chestia asta, deja
când veneau oameni și filmau sau fotografiau, ceilalți se uitau
altfel, pentru că exista genul ăsta de validare, deci era ceva
neobișnuit, ceva care nu e normal să se întâmple. La noi nu
există nici măcar tradiția statuilor vii, singurul lucru cu care se
putea face o asociere imediată.

R.V.: You have also played one of two
characters in Dan Perjovschi’s living sculpture

A.P.: Nu, nu prea cred, mai ales că nu sunt multe inițiative de

R.V.: Tu ai interpretat și în grupul statuar viu al lui Perjovschi
cu minerul si golanul („Istorie/Isterie”, în cadrul Spațiul Public
București 2007), a fost prima experiență de genul ăsta?
A.P.: Da, a fost prima experiență, și atunci a fost ciudat, au
venit jandarmi să ceară autorizație, deși eram doi oameni care
stăteam pur și simplu în picioare pe stradă, dacă asta cere
atenția organelor de ordine, atunci avem o problemă clar.
I.P.: Crezi că s-a modificat ceva în modul de percepție publică
a unor astfel de acțiuni între momentul 2007 și 2011?

Alexandra Pirici, Dacă voi nu ne vreți, noi vă vrem, 2011.
Alexandra Pirici, If you don’t want us, we want you, 2011.
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genul ăsta, nu că ar trebui că toți
artiștii să se concentreze pe spațiul
public, dar nu sunt inițiative
susținute în privința asta.
R.V.: Inițiative sunt, numai că
din păcate toate se reduc la
umplerea spațiului public ca și cum
ar fi o galerie, și a reproducerii
logicii monumentelor, doar
că monumentele nu mai sunt
cele eroice, sunt niște obiecte
decorative mai mult sau mai puțin
colorate. În plus, ca să se schimbe
percepția, ar trebui să se schimbe
la nivelul practicii sociale, ori acolo
dimpotrivă, chiar cred că s-au
înrăutățit lucrurile.
I.P.: Procesul de luare în posesie a
spațiului public de către companii
private merge în paralel cu unul de
invizibilizare a publicului.
R.V.: Intervenția cu Casa
Poporului, în care voi vă situați în
aceste module din cutii de carton e
desigur o referință la oamenii fără
adăpost, care și ei iau în posesie
spațiul public, fără a cere nici o
autorizație, dar din alte motive.
I.P.: Ei au și cele mai de succes
luări în posesie, am putea spune
că sunt singurele „ocupări” de

with the miner and the hooligan (“History/ Hysteria”, within Public Art Bucharest
2007), was that the first experience of this kind?
A.P.: Yes, it was the first experience, it was awkward also back then, policemen
came to ask for authorization, although we were two people simply standing on
the street, if this demands the attention of police agency, then we surely have a
problem.
I.P.: Do you think anything changed in the public perception of such actions
between 2007 and 2011?
A.P.: No, I don’t really think so, also there are not many initiatives of this kind, not
that all artists should focus on public space, but there are not enough determined
initiatives in this regard.
R.V.: There are some initiatives, only that, unfortunately, they mostly consist in
filling public space as if it was a gallery, and in reproducing the logic of monuments,
except the monuments are no longer the heroic ones, they are merely decorative
objects more or less coloured. Moreover, in order for this perception to change, it
should also change at the level of social practice, where, on the contrary, things got
to be even worse.
I.P.: The process of taking into possession of public space by private companies
goes in parallel to a process of rendering invisible the public itself.
R.V.: The intervention with the House of the People, in which you were situating
yourself in these modules made of cardboard boxes is surely a reference to the
homeless people, who are also taking into possession public space, without asking
for permission, but for completely different reasons.
I.P.: They actually have the most successful taking into possession, we could say
the only successful “occupations”.
A.P.: Yes, it was a clear reference, plus the superposition on the house of the
people, which doesn’t belong in fact to any people, one doesn’t have access there,
in fact the people is on the street, in cardboard boxes. I was also thinking it is more
difficult now to make things in public space but it’s also a general state of facts on
the background of the protests around the world, I have the feeling everywhere
else people get to the streets more than here. To go out in the street in the sense
that you involve your body in a fight. Instead, here we deal rather with a retreat
from participation, which is connected also with a lack of solidarity, with a cult
of the private and of the individual. Moreover, this new law has been discussed
recently, regarding the interdiction of public gatherings without permission, and
this is totally absurd, it does not come as a response to any reality, Romania never
had a history of violent protests, not even of protests, except for the revolution
(of 1989), somehow that’s why I wanted to deal with that monument, because the
revolution has been discredited, it was lost from it that part of reality where people

Alexandra Pirici, Dacă voi nu ne vreți, noi vă vrem, 2011.
Alexandra Pirici, If You Don’t Want Us, We Want You, 2011.
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succes.
A.P.: Da, a fost o asociere clară, plus suprapunerea peste casa
poporului care nu e a nici unui popor și n-ai acces acolo, de
fapt poporul e în stradă în cutii de carton. Mă mai gândeam că
e și mai dificil acum de făcut lucruri în spațiul public dar e și o
stare generală care vine pe fondul protestului din restul lumii,
peste tot am senzația că oamenii ies în stradă mai mult decât
aici. A ieși în stradă în sensul în care-ți implici corpul într-o
luptă. În loc de asta, la noi are loc mai degrabă o retragere
din participare, care are legătură și cu lipsa de solidaritate,
cu un cult al privatului și al individualului. În plus, de curând
s-a discutat despre legea asta nouă privind interzicerea
adunărilor publice fără autorizație, care e total aberantă, ea
nu răspunde nici unei realități, România n-a avut niciodată o
istorie de proteste violente, nici măcar de proteste, în afară
de revoluție, cumva de asta m-am legat de monumentul ăsta,
pentru că revoluția a fost discreditată, s-a pierdut din ea
partea de realitate că oamenii credeau și au ieșit în stradă.
Monumentul ăla cu „țeapa” o iau literal, chiar dacă nu în mod
conștient, există ideea că revoluția a fost o mare țeapă, dar
asta obturează partea de realitate importantă din evenimentul
ăla, ca atare simțul civic dispare și oamenii se retrag. Corpul
se lasă în afară, oamenii trăiesc tot mai mult în lumea virtuală.
Settembrini, personajul din „Muntele Vrăjit” spune la final că
dacă nu ești dispus să-ți implici și corpul într-o luptă pentru un
ideal, nu ești demn de idealul respectiv.
Eu mă gândeam la intervențiile respective și ca la niște
sculpturi în care pot să folosesc corpul ca să modific
construcțiile respective, în loc de bronz sau piatră să folosim
corpul, pentru că el are un fel de putere, ai ceva cu care să
poți să adaugi, să schimbi, să modifici, și aici recunosc că
mi-ar fi plăcut să fie mai mulți oameni implicați, ca să poți să
modelezi mai bine spațiul.
R.V.: Unii dintre oameni asociau intervenția voastră cu un
protest, de unde există o proiecție asupra spațiului public ca
loc al protestului și poate o nevoie pentru asta, doar că lumea
se așteaptă ca altcineva s-o facă în numele lor.
A.P.: Eu m-am ferit chiar să fie asociat imediat cu un protest,
la un moment dat existau chiar discuții despre eficiență, eu
am vrut să fac un pas mic, mi se pare că lucrurile se schimbă
foarte greu, în timp și cu pași mici, proiectul e artistic, nu un
protest, chiar dacă are relevanță socială sau politică. Chiar
dacă orice gest care se opune logicii în care funcționează
prezența în spațiul public e un fel de protest, pentru că
propune alt fel de poziție sau prezență. Dar nu e direcționat
clar pentru a se obține imediat un rezultat, nu e un protest
pentru ceva.

Text publicat în revista online The Long April. Texte despre artă
– nr. 2/2011.

believed in it and went to the streets. People
take the “stake” monument literally, even if
not consciously, there is the feeling that they
were “screwed” at the revolution, but this
obliterates the important part of that event,
therefore the civic responsibility disappears
and people are retreating. The body is left
outside, people live more and more in the
virtual world. Settembrini, the character in
“The Magic Mountain” says that if you are not
willing to involve your body in a fight for an
ideal, you’re not worthy of that ideal.
I was thinking at those interventions also as
to some sculptures in which I can use the
body to modify the constructions to which
we referred, instead of bronze or stone we
could use our bodies, which have some
power, something which you can add, change,
modify, and here I admit I would have liked if
more people were involved, so that you can
better shape the space.
R.V.: Some of the people saw in your
intervention a protest, so you can read that
there is a projection upon public space as a
place of protest, and maybe a need for it, only
that people are waiting for someone else to do
this in their name.
A.P.: I even tried to avoid that it is
immediately received as a protest, at some
point there were even some discussions about
efficiency. Instead, I only wanted to take a
small step, it seems to me it takes a long time
for things to change, so this project is artistic,
not a protest, even if it has some social
or political relevance. Even if any gesture
that opposes the logic in which presence in
public space functions is eventually some
kind of protest, for it proposes another type
of position or presence. However, this was
not channelled towards the obtaining of an
immediate result, it was not a protest for
something.
Notes of the translator:
1. “If you don’t me, I want you” is a famous
line in a historic short story on the second
reign of authoritarian and cruel prince
Alexandru Lăpuşneanu, in the principality of
Moldova, in the 16th century. With these words
he answers, in the story written by Constantin
Negruzzi, to the claims that his return to the
throne is not wanted by his people.
2. Taking place in March-April 2011, “Occupied
CNDB” was a series of sit-ins and actions
related to the loss of the space in the building
of the National Theatre of the National Centre
for Contemporary Dance in Bucharest. The
supporters of and participants to these actions
were not only dancers or choreographers, but
people with different backgrounds, some of
which had not attended many of the activities
at CNDB before. The spirit of the “occupation”
from those days transferred to eventual
actions and groups that were formed in its
aftermath.
3. The monument to the 1989 revolution,
called the “Memorial of Rebirth”, erected as a
result of a controversial public commission in
2005, has gained immediately the nickname
of “the stake”, due to its appearance.

Text published in the online magazine The
Long April. Texte despre artă – no. 2/2011.

Alexandra Pirici, Dacă voi nu ne vreți, noi vă vrem, 2011.
Alexandra Pirici, If You Don’t Want Us, We Want You, 2011.
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Alex Gheorghiță
Mitologii personale

Personal
Mythologies

Lucrările lui Alexandru Gheorghiță descriu situații și relații
insolite, invocând nefamiliarul ca element definitoriu al (re)
construcției structurii mitice, într-un proces de asimilare
‒ ajustare ‒ acomodare, desfășurat la nivelul supra-eului.
Incertitudinea abordărilor, teatralitatea ipostazierilor,
fatalitatea relatărilor, se regăsesc chiar și după schimbarea
cadrului, de la natural la urban.
Cadrul natural, perceput ambivalent ‒ utopic și distopic ‒,
atrage printr-un decor apolinic, acționând în mod sincronic
ca factor anxiogen ce determină existența idealist‒fatalistă a
personajelor. Trecerea de la portretizare la performativitate,
ca mecanism de semnalizare a dualității naturii, deschide un
alt nivel de discursivizare în privința relației personaj-natură.
Revocate de sub egida naturii, personajele, răspund intrepid în
fața unei naturi inexorabile care transformă atmosfera feerică
într-una psihedelică. Defetismul mișcărilor celor oprimați
de natură se compune din gesturi teatrale, consecvente
unui tumult interior, care atestă conștientizarea unui destin
imparabil.
Trecerea către spațiul urban deschide o altă dimesiune
temporală, suprapusă celei diacronice, care (de)scrie și
rescrie relația dintre personaje, determinând nefamiliarul
situațiilor. Fiecare unitate temporală, structural-asincronică,
suferă o fragmentare și o intercalare cu o alta; noua ordine
temporală, astfel înființată, fiind întreruptă de un eveniment
fatal sau supra-natural, anunțat prin orientarea privirii
personajelor către planul superior al lucrărilor. Manifestând
teatralismul ipostazelor în care sunt surprinse, personajele par
a fi sculputuri vii, suspendate într-un timp mitic ce crează o
atmosferă incertă.

Cristina Moraru

Alexandru Gheorghiță’s works describe
unusual situations and relations, invoking
the unfamiliar as a defining element of the
(re)construction of the mythic structure, in
a process of assimilation – adjustment –
accommodation, developed at the level of the
super-ego. The uncertainty of approach, the
theatricality of the stances, the fatality of the
reports can be identified even after changing
the context from nature to city.
The natural environment, perceived with
ambivalence – utopian and dystopian – attracts
through an Apollonian setting, synchronously
acting as an anxiety inducing factor which
determines the idealist-fatalistic existence
of the characters. The transition from
portrayal to performativity as a mechanism
signaling nature’s duality opens another level
of discourse on the relationship between
character and nature. Withdrawn from under
the nature’s patronage, the characters, respond
intrepidly to an inexorable nature, which
transforms the enchanting atmosphere into a
psychedelic one. The defeatism characterizing
the movements of those oppressed by nature,
is composed from theatrical gestures, following
an inner uproar, which attest to the awareness
of an unstoppable destiny.
The transition to the urban space opens
another temporal dimension, overlapping
the diachronic one that describes, writes
and rewrites the relationship between the
characters, determining the unfamiliar
nature of the situations. Every structuralasynchronous temporal unit undergoes a
fragmentation and an intercalation with
another one; the new temporal order thus
established, is interrupted by a fatal or
supernatural event, announced by orienting
the characters’ gaze to the upper part of
the works. Enacting the theatricality of the
stances in which they are represented, the
characters seem to be living sculptures,
suspended in a mythical time that creates an
atmosphere of uncertainty.

Cristina Moraru
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Cosmin Grădinariu
Omul dual: masculin plus
feminin
Bazată pe o interpretare a lucrării lui Diane Arbus, Naked
Man Being a Woman, lucrarea reconstituie o critică asupra
ideologiei conservatoare și pune în discuție subcultura
„devianței sexuale”. Ilustrarea dualității sugerează polaritatea
masculinității și feminității care s-ar putea regăsi în fiecare
om. Într-un registru simbolic, elemente reprezentative ale
masculinității și feminității sunt intercalate, generând o fuziune
ambiguă a celor doi poli. În condițiile estetice ale sugestiei
oglindirii, se conturează un echilibru vizual între două extreme
care, paradoxal, par a se completa reciproc într-o formă
perfect metamorfozată.

The Dual Man:
Masculine Plus
Feminine

Based on an interpretation of Diane Arbus’s
work, Naked Man Being a Woman,this work
reconstructs a critique of the conservative
ideology and discusses the culture of “sexual
deviancy”. The representation of duality
suggests the masculine – feminine opposition
which may be found in every individual.
On a more symbolical level, the elements
representing masculinity and femininity are
added together, resulting in an ambiguous
merger of the two opposing terms. In an
aesthetic framework which suggests the
mirroring, a visual balance emerges between
the two extremes which paradoxically
seem to complete each other in a perfectly
metamorphosed form.

Cosmin Grădinariu, Omul dual: masculin plus feminin, 2011.
Cosmin Grădinariu, The Dual Man: Masculine Plus Feminine, 2011.
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Corina Ilea
23 de kilograme
Proiectul meu pornește de la ideea aducerii aminte cu ajutorul
fotografiei în interiorul comunității de imigranți. Obiectivul lui
este de a evidenția relația intimă pe care o păstrează imigranții
cu locurile din care provin prin imaginile fotografice pe care le
aduc cu ei în bagaj (limita de 23 de kilograme fiind în general
permisă de către companiile aeriene).
Toți acești oameni și-au adus cu sine „bagajul” de proiecții,
vise, așteptari sau frici. Dincolo de diferențe, ei au un lucru în
comun: emigrarea a implicat călătoria fizică dincolo de granițe.
Însă înainte de aceasta, în momentele care le-au precedat
plecarea, au trebuit să selecteze câteva obiecte pe care să le ia
cu sine. Unele dintre acestea erau cu totul și cu totul practice
cum ar fi îmbrăcăminte pentru vreme rece și calduroasă
sau documente obligatorii călătoriei către o țară străină.
Momentele puternic încărcate emoțional care au precedat
relocarea lor au fost acelea marcate de faptul că procesul
emigrației a devenit palpabil. Nicidecum o alegere ușoară.
Nenumărate mici obiecte încărcate de amintiri au fost lăsate
în urmă și abandonate, având în vedere că bagajul permis
la trasport de către majoritatea companiilor aeriene are o
restricție de greutate. În general nu sunt permise mai mult de
23 de kilograme pentru fiecare pasager. 23 de kilograme care
conțin o viață întreagă și identitatea lor pentru o viață viitoare.
Un schimb. Greutatea este mare dacă o comparăm cu bagajul
zilnic pe care oamenii îl poartă cu ei. Ușoră, dacă trebuie să
concentreze efectele personale și obiectele potențial necesare
întâlnirii cu un spațiu necunoscut. Împachetat, îndesat, închis
cu grijă, acest bagaj însumează, de cealaltă parte a graniței,
cele mai familiare și mai dragi obiecte care încă țin de locurile
lăsate în urmă și cu toate acestea înseamnă începutul unei noi
vieți.
În acest bagaj, multi dintre imigranți au introdus câte un
element care nu aparținea niciunei necesități immediate și
niciunui scop practic, și anume fotografiile. Intenția proiectului
meu este aceea de a intra în această lume subiectivă, de a
dezvălui relația acestor indivizi cu lumea pe care au lasat-o
în urmă prin păstrarea unei fotografii care înregistrează un
moment important din trecutul lor. Fotografiile pe care le-au
selectat dintr-o arhivă personală de mari dimensiuni rămân
martori tăcuți care transmit un sentiment palpabil al trecutului.
Dincolo de amintirile pe care le provoacă, aceste fotografii sunt
în timp marcate de călătoria făcută, cu colțuri rupte, pătate
sau uneori cu inscripții pe verso. Ele aparțin trecutului dar în
egală măsura însoțesc curgerea timpului prezent.
Proiectul meu, „23 de kilograme”, investighează natura
imaginară și în același timp concretă a graniței pe care
imigranții trebuie să o treacă pentru a ajunge în America
de Nord. Inainte să părăsească țara natală, granița rămâne
pentru imigranți un prag imaginar. Această graniță devine

23 Kilograms

My project starts from the idea of
remembering through photography within
the immigrant community. Its objective is to
bring to light the intimate relationship that
the immigrants preserve with their native land
through the photographs they brought with
them in their luggage (23 kilogram-weight
limit allowed generally by airlines companies).
Each carried with them their „luggage” of
projections, dreams, expectation or fears.
Nevertheless, different as they might be,
for each of them immigration involved the
physical journey of crossing borders. But,
prior to that, in the very moments preceding
their departure, they had to select a few
number of objects to carry with them. Some
of them were utterly practical, warm weather,
bad weather clothes or documents mandatory
for traveling towards a foreign country. The
very emotionally charged moments preceding
their re-location were the moments when
their process of emigration started to become
material. Not an easy choice. Numberless
little objects charged with past memories
were deserted, abandoned. Because the
allowed luggage to be carried on most airlines
companies involved a weight restriction.
Generally, no more than 23 kilograms for each
passenger. 23 kilograms containing a lifetime,
their identity for a new life. An exchange.
Heavy when compared to a daily, routine
luggage one has to carry along. Light if it is
meant to concentrate one’s belonging and
potential necessities for the encounter with an
unknown space. Packed, stuffed and carefully
zipped up, this luggage represents, on the
other side of the border, the most familiar
object, the closest to them, still pertaining to
the space left behind and yet, the start-up for
their new life. Within this luggage many of the
immigrants introduced an element that did
not belong to any immediate necessity and
practical purpose: photographs. My project is
meant to enter exactly this highly subjective
world, to unveil their intimate relationship
to the world left behind, by keeping a
photograph recording an important moment
of their past. The photographs they have
selected from a large personal archive remain
silent witnesses, rendering a palpable feeling
toward the past. Apart from the memories
they trigger, these photographs became in
time marked by the voyage they have been
through, torn at edges, stained or sometimes
pen-marked on the back; they belong not only
to their past, but they become companions of
the present.
My project, «23 kilograms,» investigates the
imaginary as well as the material nature of
the border that immigrants have to cross in
order to reach North America. Before leaving
their native country, the border remains for
immigrants an imaginary threshold. This
border becomes extremely concrete when they
board a plane to reach the North American
continent. The ocean underneath translates
in precisely the hours before their arriving

Corina Ilea, 23 de kilograme, 2011.
Corina Ilea, 23 Kilograms, 2011.
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extrem de concretă când se îmbarcă în avionul care îi va duce
pe continentul nord-american. Oceanul deasupra căruia zboară
se traduce în orele scurse până la atingerea destinației și
pline de speranțe, temeri și în special de proiecții asupra unui
spațiu necunoscut. Noua lor viață. Însă întinderea de apă stă
fizic vorbind între două continente. Va rămâne întotdeauna la
mijloc, o graniță care va fi mereu pătrunsă de amintiri și dor.
Expoziția va conține: 1. un strat de apă înalt de 20 de
centimetri într-o structura de lemn, acoperind podeaua sălii de
expoziție; 2. fotografiile și obiectele care aparțin imigranților,
expuse sub acest strat de apă și putând fi văzute de către
vizitatori printr-o bucată de sticlă sau plastic care acoperă
containerul cu apă; 3. interviurile video ale imigranților
proiectate pe pereții spațiului expozițional; 4. fotografiile
făcute de mine documentând spațiul de locuit al imigranților;
5. o cameră video cu ajutorul căreia imigranții își pot împărtăși
poveștile și experiențele, construind astfel o arhivă de istorii
orale.
Realizarea acestui proiect depinde de spațiul de expunere. Voi
construi o structura de lemn care va duplica forma camerei;
acesta va avea în general o forma dreptunghiulară, însă dacă
spațiul de expunere conține iregularități, containerul va emula
această formă. Structura mai sus menționată va avea un cadru
de lemn protejat de un material impermeabil, care impiedică
scurgerea apei în exterior. Va fi înaltă de cel puțin 20 de
centimetri. Deasupra acestei structuri, va fi plasată o bucată
de plastic sau sticlă transparentă care va permite privitorului
să vadă ce este dincolo de ea, și care va putea susține
greutatea spectatorilor.
Este important ca spațiul de expunere să nu fie fragmentat,
astfel încât materialitatea și fluiditatea apei să fie percepute
întrutotul: oceanul curge continuu, cu exceptia malurilor care
delimitează continentele, și vieți, în cazul imigranților. Însă

to their destination, filled with their hopes,
fears, and moreover with projections toward
a space unknown. Their new life. But the
water spreading underneath stands physically
in between continents. It will always remain
in between, a border to be pierced back by
memories and longing.
The exhibition will contain: 1.a 20 centimeters
height stratum of water in a wooden structure,
filling up the floor of the exhibition room.
2. Photographs and objects belonging to
immigrants, displayed under this layer of water,
but which can be viewed by visitors through the
plastic and glass sheet that covers the water
container. 3. Videos with immigrants’ interviews
projected on the walls of the exhibition space.
4. Photographs I took, documenting the
immigrants’ living environment. 5. A video
camera where immigrants can share their
own stories about their experience, building
therefore an archive of oral histories.
This project is site-specific. I will build a
wooden structure that will duplicate the shape
of the room; generally, it will have a rectangle
shape, but if the exhibition room contains
irregularities, the container will emulate this
shape accordingly. This structure will have
a wooden frame, protected by impermeable
material, which prevents the water to leak out.
It will have at least 20 centimeters height. On
top of this structure, there will be a transparent
plastic and glass sheet that will permit the
viewer to look through, but which will also be
capable of holding the weight of the spectators.

oceanul conține mai mult decât se poate vedea la suprafață,
o viață ascunsă care rămâne necunoscută din afară. Apa pe
care spectatorii realmente vor pași – pe bucata de plastic sau
sticlă care permite o bună vizibilitate – va dezvălui obiectele
pe care imigranții le-au adus cu ei. Acestea pot fi articole de
îmbrăcăminte, veselă, tacâmuri, fotografii, pantofi – care de
cele mai multe ori sunt complet inadecvați iernilor foarte reci
– sau obiecte cu valoare sentimentală primite de la prieteni
chiar înainte de plecare. Acest mod de expunere, sub picioarele
vizitatorilor, sub apă, va modifica orizontul de așteptări al
publicului care este familiarizat mai degrabă cu o expunere
verticală. În același timp, este o modalitate de aducere a
publicului în contact direct cu lucrarea; privitorii o pot atinge.
23 de kilograme ia o formă poetică, dar în același timp,
contribuie la formarea unei arhive de istorii orale ale comunității
de imigranți, care altminteri ar fi pierdute. Proiectul meu va
aduce în spațiul public povești, obiecte și amintiri care în mod
normal se restrâng la spațiul privat, dar care, chiar și în acest
mediu intim, rămân uneori nerostite. Proiectul meu permite
comunității de imigranți să obțină o voce publică care le
modelează noua identitate colectivă.

water that the spectators will literally step
on – on the plastic/glass sheet that allows for
good visibility – will reveal the objects that
immigrants brought along with them. They can
be garments, pots, cutlery, photographs, shoes
that sometimes were more that inadequate for
rough winters, or objects received from friends
just before leaving, with only a sentimental
value. This modality of exhibiting, underneath
people’s feet, under water, will challenge
audience’s horizon of expectation, more familiar
with a vertical display. At the same time, it is
a modality of bringing the audience in direct
contact with the work; they can actually touch
it.
23 kilograms takes a poetic form, but at
the same time, it contributes to building an
archive of oral histories of the immigrant
community, which would be otherwise lost.
My project will bring into the public space
stories, objects and memories that normally
remain confined to the private space, but
which, even within this intimate environment,
remain sometimes unspoken. My project
allows the immigrant community to acquire a
public voice, which shapes their new collective
identity.

It is important that the space of the
exhibition should not be fragmented, so that
the materiality and fluidity of water to be
fully experienced: The ocean in itself flows
continuously, except for the shores of land on
either site, precisely the shores that delimit
continents, and in the case of immigrants,
that delimit lives. But the ocean contains more
than it is seen on the surface, a hidden life
that remains unknown from the outside. The

Corina Ilea, 23 de kilograme, 2011.
Corina Ilea, 23 Kilograms, 2011.
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Regele Ionescu
Așteptați!
Video color, DVD-PAL, 12’49’’

O performanță devenită video: la un moment dat, supărat de
numeroasele așteptări nesfârșite ale tramvaielor, troleibuzelor
sau autobuzelor am început să îi rog pe controlori să aștepte
și ei să le prezint documentul de călătorie atât timp cât am
așteptat și eu în stație. În această vreme, făceam ce făceam
și în stație: citeam. Unii controlori se amuzau, alții se enervau,
unii au sărit chiar la bătaie, un pseudo polițist de la Aeroportul
Băneasa a sărit în apărarea lor și a cerut ca autobuzul
să fie dus la secție ca să îmi verifice cardul de identitate.
Călătorii erau împărțiți în patru tabere: cei care luau apărarea
controlorilor, cei care îmi luau mie apărarea, indiferenții, cei
care se prăpădeau de râs.

Wait!

Video color, DVD-PAL, 12’49’’

A performance turned into a video: at
a certain point, being annoyed with the
numerous and endless periods of waiting for
the tram, trolley or bus, I started asking the
ticket controller to wait for me to take out my
traveling card for the same time interval I had
waited for the bus to arrive. During this time
I would perform the same action which I had
done while waiting in the bus stop, namely I
would read. Some controllers were amused,
others would get angry, some would even be
aggressive. One time a pseudo-policeman
of the Baneasa Aiport took their side and
demanded that the entire bus was taken to
the police precinct so as he would check my
ID. The other bus occupants were split into
four groups: those who defended the cause of
the controllers; those who defended me, those
who were indifferent to the scene and those
who were laughing their hearts out.

Regele Ionescu, Așteptați!, 2009.
Regele Ionescu, Wait!, 2009.
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Aurora Király
The Red Dress
The Red Dress a pornit de la o bucată de material care m-a
vrăjit într-un magazin. Am cumpărat-o imediat, fără să mă
gândesc ce aș putea face cu el sau dacă mi se potrivește.
Am cusut acea rochie într-o singură zi și, deși are o cusătură
cuminte și simplă, de cum începeam să o port rochia, îmi
dădea o senzație de senzualitate și provocare. Am expus
fotografiile împreuna cu rochia. Așezată pe un umeraș, rochia
roșie nu îmi mai transmitea aceeași senzație ca atunci când o
purtam. Părea drăguță și liniștită, cu o fină linie japoneza la
gât și umeri. Țin doar minte că atunci când am purtat-o pentru
prima oara am văzut în ochii tuturor că intuiția mea inițiala a
fost bună, rochia și materialul acela erau vrăjite.
Am obiceiul de a păstra tot ce îmi place și de a mă juca cu
asamblarea și aranjarea imaginilor. Astfel aceste elemente
se transformă într-o zestre care se marește în fiecare an
cu fiecare călătorie. Fragmentele personale se împletesc cu
peisaje, locuri, obiecte și oameni și, în acest context mai larg,
încep să comunice între ele și să se articuleze în povești.

The Red Dress

The Red Dress started from a piece of fabric
which I saw in a store and which charmed
me instantly. I bought it instantly, without
thinking of what I would do with it or if it
suited me indeed. I sewed that dress in one
day and it seemed to me that, although it had
a simple and serious cut, it gave me a feeling
of provocation and sensuality. I exhibited the
photographs together with the dress. When on
a hanger, it no longer communicated the same
feeling as it did when wearing it. It looked nice
and serene with a fine Japanese line at the
neck and shoulders. I recall that when I wore
it for the first time, I saw in everyone’s eyes
that my intuition had been right. The dress
and the material were charmed.
I save everything I like and I play with
putting together and arranging images. Such
elements thus accumulate like a dowry that
grows every year with every journey. The
personal fragments entwine with landscapes,
places, objects and people and, in this larger
context, start to communicate between
themselves and come together as stories.

Aurora Király, The Red Dress, 2001.
Aurora Király, The Red Dress, 2001.
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Iosif Király

Imaginile din această serie au fost realizate la începutul anilor
90 iar prin ele transpare o anumită frământare specifică
perioadei respective. Astfel este continuată, pe de-o parte,
o anumită practică începută și folosită în deceniul anterior
(corpul ca mijloc de expresie ce performează doar pentru
aparatul de fotografiat), iar pe de altă, sunt forțate granițele
mediului fotografic prin formule de expuneri multiple și tratări
pictorialiste ale suprafeței hârtiei.

The images from this series were produced
at the beginning of the 90s and convey a
feeling of distress specific to those times. I
thus continued a practice begun and employed
in the previous decade (the body as a means
of expression which performs only for the
camera) and on the other hand I pushed
the boundaries of the photographic medium
by multiple exposures and the pictorialist
treatment of paper.

Iosif Király, Fără titlu, 1990-1991.
Iosif Király, Untitled, 1990-1991.
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Iosif
Iosif
Iosif
Iosif

Király,
Király,
Király,
Király,

Convorbiri cu Goethe, 1990-1991.
Conversations with Goethe, 1990-1991.
Fără titlu, 1990-1991.
Untitled, 1990-1991.
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Luminița Liboutet
Les poupées russes
Fulgul de nea cu ramificațiile sale, personaj cu o mie de
povești, bulgărele de zăpadă, care rostogolindu-se din vârful
muntelui și acumulând ajunge uriaș, povești în povești,
sertărașe mici, ascunse în sertare, închise la rândul lor în alte
sertare mai mari din dulapuri misterioase a căror uși își au
cheia în sufletul meu, pe principiul papușilor rusești, acumulez
și povestesc... surprind momentul cu răsuflarea tăiată pentru a
respira prin fotografie.

Les poupées russes

The snow flake with its ramifications, a
character with a thousand stories, a snowball
that falls downhill and becomes enormous,
stories within other stories, small drawers
hidden in other drawers that are in turn
encased in bigger drawers from mysterious
cupboards the doors of which have keys in
my heart. Like a Matryoshka doll I accumulate
and tell stories, I capture the moment
breathless for exhaling through photography.

Luminița Liboutet, Autoportret, 2005.
Luminița Liboutet, Self-portrait , 2005.
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Luminița Liboutet, Lumina, 2008.
Luminița Liboutet, The Light, 2008.
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Gloria Luca
After Gloria Luca
Realizat în perioada de mobilitate Erasmus, în orașul
Nykarleby, Finlanda, 2010, proiectul fotografic AFTER GLORIA
LUCA vine ca reacție împotriva conceptului post-modernist de
apropriaționism. Dacă artiștii post-moderni au atacat cultul
personalității auctoriale, cu referire în special la proiectul
artistei Sherrie Levine intitulat AFTER WALKER EVANS,
proiectul de față este realizat într-o estetică voit personală,
esența atitudinii autorului constând în adaptarea titlului propus
de Levine, cu modificări la nivelul numelui. Cu alte cuvinte,
titlul acestui proiect dublează atitudinea pe care fotograful o
are față de problematica autorului.

After Gloria Luca

Having been made in 2012, within the
Erasmus program, in Nykarleby, Finland, the
photograhic project entitled AFTER GLORIA
LUCA is a reaction against the post-modern
concept of appropriation. The postmodern
artists attacked the cult of the auteur and the
best salient example thereof would be Sherrie
Lavine’s project, AFTER WALKER EVANS.
Conversely, Gloria’s project is executed
in a deliberately personal aesthetics and
the essence of the author’s attitude lies in
adapting Levine’s title by replacing the name.
In other words, the title of this project doubles
the photographer’s attitude towards the
matter of authorship.

Gloria Luca, After Gloria Luca, 2012.
Gloria Luca, After Gloria Luca, 2012.
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Gloria Luca, Impersonal, 2011.
Gloria Luca, Impersonal, 2011.
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The Heart Is a
Lonely Hunter
Entitled The Heart is a Lonely Hunter (the
phrase being taken over from the novel
with the same name, writted by Carson
McCullers), Gloria Luca’s Installation
articulates a double absence at an emotional
and social level, exploring the difficulties of
reinstating subjectivity, the uncertain shape
and aspirations of a generation marked by the
westward emigration of workers and by social
instability. While reconstructing a photo lab as
a private space – both living space and studio
– the work stages a meandering incursion
into the privileged moments of the author’s
life. As a locus of yearning and nostalgia, she
proposes a foray into an imaginary space,
articulated around the absence of a mother
figure and the difficulties to communicate with
those around. The act of taking a photograph
becomes a narcissistic self-reflection and
a way to gain control over one’s own body,
as well as an objectification method which
replaces the diary.

Inima e un vânător singuratic
Concepută sub titlul Inima e un vânător singuratic (un citat din
romanul cu același nume scris de Carson McCullers), instalația
Gloriei Luca articulează o dublă absență de ordin afectiv și
social, explorând dificultățile re-subiectivizării, formarea și
aspirațiile incerte ale unei generații marcate de fenomenul
emigrării forței de muncă în occident și de precaritate
socială. Reconstituind un laborator fotografic ca spațiu
intim, deopotrivă spațiu de locuit și atelier de lucru, lucrarea
înscenează un traseu sinuos printre momente privilegiate ale
existenței autoarei. Loc geometric al aspirațiilor și nostalgiilor,
ea propune o incursiune într-un spațiu imaginar, articulat în
jurul absenței figurii materne și dificultăților de comunicare
cu cei din jur. Actul fotografierii devine o modalitate narcisistă
de autoreflecție și control asupra propriului corp, precum și o
modalitate de obiectivare ce înlocuiește jurnalul.

Gloria Luca, Impersonal, 2011.
Gloria Luca, Impersonal, 2011.
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Petru Lucaci
Umbre
Corpul și umbra, corpul umbrei sau corpul ca “living shadow”
(umbră care trăiește).
Umbra corpului ca trecut și ca viitor, ca mărturie a ceea ce
tocmai a fost sau ca indicație a ceea ce, cu certitudine, va fi.
Umbra ca celălalt corp, umbra ca ego al corpului, corpul ca
cealaltă umbră sau corpul și umbra fiind unul altuia “celălalt”
? Oare azi, atât de concentrați pe corpurile noastre fizice,
îmbrăcate sau dezbrăcate, nu ne-am pierdut tocmai umbra,
adică sprijinul, perechea, oglinda, reperul?

Shadows

The body and the shadow, the body of the
shadow or the body as the “living shadow”
(the shadow that lives).
The shadow of the body as past and future, as
testament to what has been or as indication
for what will certainly be. The shadow as the
other body, the shadow as the body’s ego,
the body as the other shadow or the body
and the shadow interchanging otherness?
Perhaps today, paying so much attention to
our dressed or naked physical bodies haven’t
we lost the shadow, the support, the pair, the
mirror, the landmark?

Petru Lucaci, Umbre, 2011.
Petru Lucaci, Shadows, 2011.
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Petru Lucaci, Umbre, 2011.
Petru Lucaci, Shadows, 2011.
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Bogdan Mateiaș
Texturi corporale

Body textures

Proiecția video pe suprafața corpului uman îi poate schimba
forma, oferind noi perspective estetice. Acum coprul biologic
poate fi corelat instantaneu cu cel estetic, cultural sau social.

The video projection on the surface of the
human body can change its form, offering
new aesthetic perspectives. In this fashion,
the biological body can be instantaneously
correlated with the aesthetic, cultural and
social one.

Bogdan Mateiaș, Texturi corporale, foto performance, 2011.
Bogdan Mateiaș, Body Textures, photo performance, 2011.
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Romana Mateiaș
Satin Intervention as
Glamorous Iulia
Intervențiile chirurgiei estetice reprezintă un sistem invaziv și
agresiv de modificare / corectare / accentuare a trăsăturilor
faciale. Intervențiile realizate cu ajutorul unor produse și
accesorii de beauty makeup sunt soluții noninvazive, lipsite
de agresiuni fizice, modificări carnale sau osoase. Bandajul
care protejează capul în perioada postoperatorie este înlocuit
de panglica colorată de saten. Panglica sugerează intervenția
nonagresivă a unor modificări estetice ilustrată printr-un
detaliu anatomic excentric semnalat.

Satin Intervention
as Glamorous Iulia

Plastic surgery is a system of invasive
and aggressive procedures for modifying,
correcting and accentuating facial features.
Changes based on makeup products or
accessories are non-invasive solution lacking
physical aggression or flesh and bone
reshaping. The bandage which protects the
head during the recovery period is replaced
with a satin ribbon. The ribbon suggests
such aesthetic modifications that lack
aggressiveness and that are illustrated by an
anatomical detail insistently pointed out.

Romana Mateiaș, Satin Intervention as Glamorous Iulia, foto performance, 2012.
Romana Mateiaș, Satin Intervention as Glamorous Iulia, photo performance, 2012.
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Dan Mihălțianu
La révolution dans le boudoir
Video color, DV-PAL, stereo, 22’54’’

La révolution dans
le boudoir

Video color, DV-PAL, stereo, 22’54’’

„La révolution dans le boudoir” este o reflectare a mișcărilor
sociale și a implicațiilor lor pe termen lung asupra vieții
colective și individuale, folosind Revoluția Română ca model și
șablon pentru recentele evenimente internaționale.

“La révolution dans le boudoir” is a reflection
on social movements and their long term
implication on collective and individual life. It
is using the Romanian revolution as model and
pattern for recent international developments.

Cum se întelege, titlul se referă la opera lui Sade, „La
philosophie dans le boudoir”, ca omagiu adus acelui moment
de „libertate” în gândirea europeană.

As understood, the title refers to Sade’s “La
philosophie dans le boudoir” as homage to
a braking moment of “liberty” in European
thinking.

Lucrarea video juxtapune inregistrari audio live, de la RadioTeleviziunea Română din decembrie 1989 în București, cu
imagini ale vieții cotidiene – toaleta matinală a unui om ce
încearcă să înțeleagă ceva de neințeles ce se petrece în jur.

The video juxtaposes live audio recordings
from Romanian Radio and Television during
the December 1989 events in Bucharest with
images of daily life – the morning ritual of
a man grooming himself, in an attempt to
understand the unaccountable.

1999, zece ani mai târziu, totul pare a se fi reîntors la normal,
oamenii, orașul, societatea, dar cheia la ceea ce s-a întâmplat
cu adevărat în acele zile, lipsește. Ceea ce a ramas este un
scenariu de teatru absurd.
Fundalul audio condenseaza în 22 minute timpul scurs între
fuga Ceușeștilor și execuția cuplului prezidențial. 22 minute
este de asemenea și timpul real necesar cuiva de a se pregăti
pentru o nouă zii: Ziua Revoluției!

1999, ten years later, everything seems to
have returned to normality, the people, the
city, the society, but clues as to what really
happened in those days are still missing. What
is left resembles an absurd theatre play.
The audio track condenses in 22 minutes
the time between Ceausescu’s flight and
the execution of the presidential couple. 22
minutes is also the real time for someone to
prepare himself for a new day: The Day of the
Revolution!

Dan Mihălțianu, La révolution dans le boudoir, video stills, 1999.
Dan Mihălțianu, La révolution dans le boudoir, video stills, 1999.
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Wanda Mihuleac & Birgit Pleschberger
Anonyme XXI

Anonyme XXI

Anonyme XXI este numele unui grup variabil de artiști, din
diferite culturi care în mod deliberat au ales, într-o anumită
perioadă de timp să se asocieze și să pună între paranteze
„stilul personal”. Într-un fel este o facilitate față de problema
„label-izării” artistului contemporan, în relațiile cu galeriile și
agenții comerciali de artă.
În cazul acestei expoziții la București, Wanda Mihuleac &

Anonyme XXI is the name of a variable
artist group belonging to different cultures
and having deliberately chosen to associate
themselves and to leave their personal style
aside for a certain period time. In a sense this
is a facility towards resolving the issue of the
contemporary artist’s labeling by galleries and
commercial art agents.
In the case of this exhibition in Bucharest,
Wanda Mihuleac & Birgit

Pleschberger present several works from
a series of 12 large digital photographs: a
mise-en-scene of the young Austrian artist,
Birgit Pleschberger, with elements connoting
childhood but also sexuality; the most often
used elements are plush bunnies signifying
a transfer of innocence but also of prolificity,
a symbol of the Easter celebrations in
German culture but also a symbol of sexual
performance in the current French language –
“chaud lapin”.

Birgit Pleschberger prezintă cîteva lucrări dintr-o serie de 12
fotografii numerice de mari dimensiuni: o punere în scenă a
tinerei artiste austriece B.P. cu elemente de conotație infantilă,
dar și sexuală; elementul cel mai folosit fiind iepurașii de
catifea – tranfer de inocență, dar și de prolificitate, simbol
în cultura germanică a sărbătorilor de Paște, simbol al
performanțelor sexuale, în limbajul curent francez – „chaud
lapin”.

The ambiguity of such images is the result
of certain social, political, philosophical and
aesthetic reflections on the controversial
matter of “feminism”.

Ambiguitatea acestor imagini este rezultatul unor reflexii
socio-politice, filozofice si estetice pe teritoriul controversat al
„feminismului”.

These works also denote the transgenerational character of the two artists’
endeavors, engendered by the age difference
and the different perceptions of childhood,
adolescence and maturity.

Aceste lucrări denotă și caracterul transgenerațional al
demersului artistic a celor două artiste, determinat de
diferența de generație, de diferența de percepție a copilăriei, a
adolescenței, a maturității.

In addition to the similarities of European
culture, one can distinguish between differing
standpoints in relation to the DUCTILITY of
concepts such as: inDUCTion

Pe lângă similitudinile culturii comune europeene, se pot
distige punctele de vedere divergente în ceeace privește
DUCTIBILITATEA conceptelor de inDUCȚie

proDUCTion

proDUCȚie

reproDUCTion

reproDUCȚie

and finally seDUCTion.

si în cele din urma de seDUCȚie.

Wanda Mihuleac & Birgit Pleschberger, SANS/CENT TITRE (S), 2006.
Wanda Mihuleac & Birgit Pleschberger, SANS/CENT TITRE (S), 2006.
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Wanda Mihuleac & Birgit Pleschberger, SANS/CENT TITRE (S), 2006.
Wanda Mihuleac & Birgit Pleschberger, SANS/CENT TITRE (S), 2006.
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Valeriu Mladin
Poliția e cu noi

The Police are on
our side

Performance - 3 artiști, 8 polițiști, 4 pistoale, 4 pistoale
automate, 3 catușe, 2 mașini de poliție

În anul 1991, după Revoluție, s-a simțit o puternică criză în
cultură. Sălile de spectacole erau goale iar la vernisaje nu mai
venea nimeni. Toți erau interesați doar de aflarea adevărului
legat de această revoluție: CINE A TRAS IN NOI?
M-am gândit că aducerea noastră cu catușe la mâini, cu două
mașini de poliție, ar aduna lumea la vernisajul unei expoziții de
grup: Carmen Paiu, Constantin Răducanu și Valeriu Mladin, la
Galeria Helios din Timișoara.
Într-adevăr s-au adunat mulți curioși la auzul înspăimântător
al sirenelor mașinilor de poliție.
Artiștii au fost aduși cu 30 de minute întarziere și nici măcar
Adriana Babeti, cea care a deschis expoziția, nu a știut nimic
înainte.
Jurnalul TV al postului de televiziunie Timișoara, din acea
seară, începea cu imagini necomentate ale acestei acțiuni.
În zonă, evenimentul a avut atunci un foarte puternic impact.

Performance - 3 Artists, 8 Policemen, 4
Pistols, 4 Automatic Pistols, 3 Handcuffs, 2
Police cars

In 1991, after the revolution, we experienced
a great cultural crisis. The theaters were
empty and no one came to exhibition
openings. People were solely interested in
finding out the truth about the revolution:
WHO SHOT US?
It occurred to me that being brought to the
exhibition space on opening night with two
police cars and in handcuffs would effect in
attracting visitors to our group show at the
Helios Gallery in Timisoara featuring Carmen
Paiu, Constantin Raducanu and Valeriu Mladin.
Indeed, many onlookers have gathered at the
hearing of frightening police sirens. The artists
were brought 30 minutes later than scheduled
and not even Adriana Babeti, who opened the
show, did not know anything about what we
were planning.
The news program of the Timisoara TV station
started that evening with images of our
performance unaccompanied by journalistic
comments.
In the Timisoara area, our event had a very
strong impact.

WHO SHOT AT US?

This ample installation was made together
with my wife, Carmen Paiu, for the
international exhibition entitled “The Earth”,
hosted by the Art Museum in Timisoara in
1992 and curated by Ileana Pintilie.
Being displayed in two rooms without ceiling,
doors or windows, in an non-renovated wing
of the museum and being located in the
square where revolutionaries have died in
1989, the installation comprised 22 life-size
human sculptures made of various materials
and with clay hands and faces. The number 22
was a reference to December 2, 1989, the day
on which the revolution spread to Bucharest
after having started in Timisoara.
22 dead crows with open wings had been
nailed to one of the walls separating the two
rooms.
Two of the sculptures laid on the floor were
the authors who, after passing unnoticed
at first by those who invaded the exhibition
space, rose at a certain point, giving away the
lighted candles placed on the chest of the 22
sculptures.
The image of those stretched bodies covered
in clay, with the tips of their feet apart
and their hands crossed on their chest,
accompanied by the odor of the nailed birds,
created the impression of reality.
Very few photographs of this work have
survived after a flood which destroyed the
negatives. However, there are sufficient video
recordings.
Ten years after the Revolution, I felt the
need to approach this theme again in a new
project executed and exhibited at the National
Museum of Art in Romania. I exhibited an
installation comprising 8 life-size human
sculptures made of germinated wheat, a 30
sqm canvas painting, prints and the list of
1052 dead identified by then.

Valeriu Mladin, Poliția e cu noi, 1991.
Valeriu Mladin, The Police Are on Our Side, 1991.
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WHO SHOT AT US?
Această amplă instalație, a fost realizată împreună cu soția
mea, Carmen Paiu, pentru expoziția internațională PĂMÂNTUL,
găzduită de Muzeul de Artă din Timișoara, în anul 1992,
curator Ileana Pintilie.
Expusă în două săli fără tavan, uși și ferestre, într-o aripă
nerenovată a amintitului muzeu, chiar în piața unde s-a murit
în timpul Revoluției, instalația cuprindea 22 se sculpturi umane
la scară reală, realizate din materiale diverse, având mâinile
și fețele din lut. Numărul 22 făcea evidentă trimitere la 22
decembrie 1989, ziua când a izbucnit în București ceea ce cu o
săptămână înainte se declanșase în Timișoara.
Pe unul dintre pereți, cel care despărțea parțial cele două
încăperi, au fost bătute în cuie, cu aripile deschise, 22 de ciori
moarte.
Două dintre acele sculpturi întinse pe pardoseală, erau
chiar autorii, care deși la început neobservați de cei ce au
invadat acel spațiu la vernisaj, s-au ridicat la un moment dat,
împărțind lumânările aprinse ce se aflau pe pieptul celor 22 de
personaje.
Imaginea acelor trupuri întinse, mânjite cu lut, cu vârfurile
picioarelor depărtate și cu mâinile încrucișate pe piept, însoțită
și de mirosul cadaveric al păsărilor țintuite, crea o senzație
extrem de reală.
S-au păstrat puține fotografii cu această lucrare datorită
unei inundații care a distrus negativele, însă există suficiente
captări video.
La 10 ani de la Revoluție, am simțit nevoia să reiau această
temă într-un nou proiect realizat și expus la Muzeul Național
de Artă al României. Am expus atunci o instalație cuprinzând
8 sculpturi umane în mărime naturală realizate din grâu
germinat, o pictură pe pânză cu o suprafață de 30 metri
pătrați, print-uri și lista numelor celor 1052 de morți,
identificați atunci.

Valeriu Mladin, WHO SHOT AT US?, 1992.
Valeriu Mladin, WHO SHOT AT US?, 1992.
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Colecția lui Mengele

Mengele’s
Collection

Colecția lui Mengele este un proiect început în anul 1994,
expus într-o variantă mai restrânsă la „134 Gallery”, Ceski
Krumlov, Cehia, și una mai dezvoltată, în același an, la „Trench
Art Festival”, Galeria de Artă din Sfântu-Gheorghe.
În anul 1997 am finalizat acest proiect participând cu el
la Bienala de la Veneția, făcând parte din grupul care a
reprezentat România la acea ediție.

Mengele’s Collection is a project begun
in 1994 and exhibited in 1994 in a more
concentrated form at „134 Gallery”, Ceski
Krumlov, Cehia and in an ample form at
„Trench Art Festival”, Galeria de Artă in
Sfântu-Gheorghe in the same year.
In 1997 I concluded this project and I
participated with it at the Venice Biennial
as part of the artist group who represented
Romania for that edition.

Colecția lui Mengele este o instalație care conține peste 100
de fotografii dentare realizate de mine la subiecti de diferite
vârste și cateva sute de mulaje dentare pictate.
Întreaga serie de fotografii se află în colectia Muzeului Național
de Artă.

Mengele’s Collection is an installation
comprising over 100 photographs featuring
the mouth cavity of subjects with different
ages and several hundred painted dental
impressions.

Nest

Hosted by the „S. P. A. C. E.” Gallery of the
International Center for Contemporary Art in
Bucharest, in 2002, the NEST exhibition was
unusual on account of the fact that visitors
were invited in an empty space. Only the four
upper corners of the room were the support
and part of the installation, which, through
the nests made by me from clay and straws
and through the feminine figures outlined with
duct tape on the wall, spoke of maternity.
The sound which backed the installation
was also devised by me by means of digitally
processing sound recordings which imitated
bird song and which were produced with a
traditional clay flute.
The dictionary text completed and gave
meaning to the exhibition.

Cuib
Găzduită de Galeria „S. P. A. C. E.” a Centrului Internațional
pentru Artă Contemporană, București, în anul 2002, expoziția
CUIB surprindea prin faptul că aparent erai invitat într-o
galerie cu pereții goi. Doar cele patru colțuri de sus ale
încăperii erau suport și parte a instalației, care prin cuiburile
realizate de mine din lut și paie și siluetele feminine trasate cu
bandă adezivă direct pe perete, încercau să vorbească despre
maternitate. Fundalul sonor care susținea demersul, era
realizat deasemenea de mine, cu prelucrari digitale ale unor
înregistrări de sunete care imitau cântecul păsărilor, pe care
le-am interpretat cu un fluier (cuc) popular de lut cu apă.
Textul din DEX, completa și umplea de sens acea expunere.

The entire series is in the collection of the
National Museum of Art.

Valeriu Mladin, Colecția lui Mengele, 1997.
Valeriu Mladin, Mengele's Collection, 1997.
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Valeriu Mladin, Cuib, 2002.
Valeriu Mladin, Nest, 2002.
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LIGHTS

LIGHTS is for now just a repetition of certain
early experiments the negatives of which
have not survived the passage of time. Who
has not played with light and long exposure
photography? Certainly no one more original
than Andreas Feninger, Gjon Mili și Picasso...
LIGHTS is part of the recovered personal
project series which, from various reasons,
were left unarchived.

Pădurea din frumoasa adormită
Pădurea din frumoasa adormită este o lucrare care poartă
numele expoziției găzduite de Galeria Căminul Artei în anul
2003, titlul a fost preluat de la poetul Ștefan Foarta de curatorul
acestei expoziții, criticul de artă Aurelia Mocanu. Tot ea, cu
vreun an înainte, găsise pe stradă o cutie plină cu rebuturi
fotografice aruncate de un laborator. A selectat pe teme acele
fotografii și le-a arătat câtorva prieteni artiști printre care m-am
numarat și eu, îndemnându-i să facă ceva cu ele.
Am ales atunci 4 imagini reprezentând două tinere, pe care
le-am prelucrat pe computer oarecum în tehnica xografiei sau
a colajelor lui Jiri Kolar. Print-urile obținute (100 x 200 cm.)
le-am presat între doua plăci transparente ondulate din plastic,
care permit selectarea separata a celor două imagini alternate
în fâșii, privite din lateral. Ambele lucrări se află într-o colecție
particulară.

LIGHTS este deocamdată doar o reluare a unor experimente
de tinerețe nepăstrate din păcate, datorită deteriorării
negativelor. Cine nu s-a jucat cu lumina și fotografia cu timp
lung de expunere? Cu siguranță nimeni mai original decât
Andreas Feninger, Gjon Mili și Picasso...
LIGHTS face parte din seria de proiecte personale recuperate,
care din diverse cauze au rămas nearhivate.

Sleeping Beauty

This is a work which bears the name of the
exhibition hosted by Galeria Căminul Artei
in 2003. The title had been taken over from
the poet Stefan Foarta by the curator of this
show, the art critic Aurelia Mocanu. I year
before, Stefan was walking down the street
with Aurelia and found a box with discarded
photographs from a photo lab. He broke them
down on themes, showed them to some artist
friends including myself and asked them to
create something therewith.
I chose four images featuring two young
women and I digitally processed them in a
manner similar to xography and Jiri Kolar’s
collages. I pressed the resulting prints (100 x
200 cm) between two transparent and wavy
plastic sheets which allow for the individual
selection of the two images alternating as
image strips when seen from the side. Both
works are in a private collection.

Valeriu Mladin, Pădurea din frumoasa adormită, 2003.
Valeriu Mladin, Sleeping Beauty, 2003.
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LIGHTS

Valeriu Mladin, LIGHTS, 2010.
Valeriu Mladin, LIGHTS, 2010.
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Oglindiri
Este un proiect în desfășurare, care este evident marcat de
una dintre cele mai cunoscute fotografii ale lui Henri Cartier
Bresson: „Behind the Gare Saint Lazare”.
Proiectul a început cu realizarea unor autoportrete dublate în
oglinda bălților din București și va continua și cu alte persoane
sau obiecte oglindite în bălți.
M-a fascinat de copil imaginea răsturnată a lumii în balțile de
pe mijlocul sau de la marginea drumurilor. Am ajuns să mă
bucur când ploua. Și ploaia în sine e frumoasă însă ce se poate
trăi după ce răsare soarele și oglinda bălților se limpezește,
când lumina cade la răsărit sau poate și mai frumos, la apus,
razant scoțând puternic volumul corpurilor, acea senzație
de imponderabil, de plutire între cerul de deasupra și cel de
dedesupt este greu de redat în cuvinte și de aceea încerc să o
redau în fotografie și în pictură.

Mirroring

This is an ongoing project which is evidently
influenced by one of the most famous
photographs of Henri Cartier Bresson “Behind
the Gare Saint Lazare”.
The project began with self-portraits mirrored
on the surface of rain puddles in Bucharest
and will continue with other persons or objects
reflected in puddles.
Ever since I was a child, I felt fascinated with
the upside down image of the world in the
puddles on the street. From this reason I am
glad when it rains. The rain in itself is also
beautiful, but I feel arrested by experience
after the rain stops, the sun comes out and
the surface of the puddles clears, when the
sun rises or, even better, sets, emphasizing
the volume of the bodies, making them seem
imponderable, floating between the sky above
and the one below. This impression is difficult
to convey into words and this is why I try to
translate it in photography and painting

Valeriu Mladin, Oglindiri, 2011.
Valeriu Mladin, Mirroring, 2011.
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Christian Paraschiv
Negrul este culoarea
limbajului

Black Is the Color
of Language

Performance, Paris, 2000

Performanță, Paris, 2000
Black is the color of language

Negrul este culoarea limbajului
- mumificarea
- protecția corpului

- mummification
- the protection of the body
- the immortality of the image
- the mark of the imprinted sign

- imortalitatea imaginii

- writing on the body

- marca semnului bătut

- the body as object

- scrierea pe corp

- the aggression of writing

- corpul ca obiect

- writing on writing

- agresiunea scrierii
- scriere pe scriere
- singurătatea semnului

- the loneliness of the sign
- the immobile loneliness of lead
- the lead which takes the shape of the body,
protective and negative at the same time

- singurătatea imobilă a plumbului

- the image of the burial which reflects on the
lead stripes

- plumbul care ia forma corpului, protectiv și negativ în același
timp

- the action of preparing memory / the
complexity of memory

- imaginea înmormântării care se reflectă pe benzile de plumb

- culture defending against death

- acțiunea de preparare a memoriei / complexitatea memoriei
- cultura care apără de moarte
- înfășurare / desfășurare
- blocajul respirației

- wrapping / unraveling
- the cease of breath
- inhaling / exhaling, the continuity of
exchange
- airborne exchange

- inspirație / expirație, continuitatea schimbului

- the gas state of matter / community
exchange

- schimbul prin aer

- the democratic state of air

- starea gazoasă a materiei / schimbul comunitar

- the democracy of matter

- starea democratică a aerului
- democrația materiei
- corpul care oprește transformarea
- corp obiect / corp memorie
- scrierea mecanică și scrierea directă pe și în corp
- înmormântarea înainte și după corp

- the body which stops transformation
- the body object / the memory object
- mechanical writing and writing directly onto
and in the body
- the burial before and after the body
- anticipating death by subtretarea corpului
- protecting / preserving the body
- the body’s double

- anticiparea morții prin subtretarea corpului

- writing as protection

- protecția / prezervarea corpului

- the protection of writing

Christian Paraschiv, Negrul este culoarea limbajului, 2000.
Christian Paraschiv, Black Is the Color of Language, 2000.
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- dedublarea corpului

- negative – positive

- scriere în protecție

- ongoing process, memory

- protecția scrierii
- negativ – pozitiv
- proces în desfășurare, memoria
- proces în desfășurare, femeia ca gardian al memoriei

- ongoing process, the woman as a guardian
of memory
- the process of the body’s transformation fetish
- fetishism as the second state of life
- the rite / the acceptance of time

- procesul transformării corpului – fetiș

- space burdened by the double of the body

- fetișismul ca a doua stare a vieții

- the expansion of a given moment

- ritul / acceptarea timpului

- space burdened by the double of the body
through the lead stripes

- spațiul încărcat prin dedublarea corpului

- glimpsing the memory of the body

- dilatarea unui moment dat

- the absorption and neutrality of lead

- spațiul încărcat prin dedublarea corpului prin benzile de plumb

- ‘soft’ as thinking state of the body

- a întrevedea memoria corpului

- the woman as a stance of the act

- absorbția și neutralitatea plumbului
- ‘moale’ ca stare de gândire a corpului
- femeia ca ipostază a actului
- femeia ca unic martor
- femeia ca alegorie a morții prin viață

- the woman as sole witness
- the woman as allegory of death through life
- the mark of time / the mark obtained by
dating and by protecting useful things (the
body)
- the memory of the body’s futility; I wash my
hands and my name

- marca timpului / marca prin datare și prin protecția
utilitarului (corpul)
- amintirea inutilității corpului; îmi spăl mâinile și numele

Christian Paraschiv, Negrul este culoarea limbajului, 2000.
Christian Paraschiv, Black Is the Color of Language, 2000.
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Dan Perjovschi
Acțiunea Copac
1988, lângă Oradea, fotografie Ion Budureanu.

The Tree
Performance

1988, near Oradea, photo by Ion Budureanu.

În 1988 ca sa eviți cenzura comuistă și să încerci o exprimare
liberă aveai trei posibilități. Să nu faci nimic, să expui acasă
pentru prieteni sau să ieși în natură să performezi pentru
aparatul foto.

In 1988, in order to avoid censorship and
attempt free speech, one had three choices.
Doing nothing, exhibiting at home for friends
or go out in nature and perform for the
camera.

Asa am făcut în acțiunea Copac. Eram în perioada în care
învățam să folosesc fortografia ca un mediu artistic.

This is what I did in the case of the Tree
action. That was the period when I was
learning to use photography as an artistic
medium.

Am plecat cu Ion Budureanu și undeva în afara Oradiei, am
identificat un copac care avea o scorbura cât un stat de om
pe care l-am ambalat în hârtie (timp de vreo trei ore) pînă la
nivelul scorburei. Pe urmă m-am lasat înfășurat înauntru ca să
sparg hârtia și să ies în slow motion pentru aparatul foto. Un
corp care iese dintr-un copac îmbălsămat. Un soi de naștere
inversă. Un alt eu. Ceva în afara școlii de artă și a tot ceea ce
vedeam atunci pe simeze.
După ce am terminat acțiunea și insist pe acest termen (nu
happening, nu performance ci acțiune) am developat filmul și
după ce am aruncat cadrele ratate sau mișcate am ramas cu 9
imagini. Am fost un om fericit.
Între timp (24 de ani) Ion a murit, filmul l-am pierdut, din ce
poze aveam n-am mai gasit decit vreo 5. Le-am vândut și pe
ălea. Asa ca nu mai am nimic decât amintirea faptului că am
acționat cumva într-o țară înțepenită.

I went with Ion Budureanu somewhere outside
Oradea, we selected a hollow tree with an
opening that could fit a man. We proceeded to
wrap the tree in paper (for three hours) up to
the level of the hollow. Afterwards I let myself
be wrapped inside so as to break through
the paper and get out in slow motion for the
still camera. A body that exits an embalmed
tree. A sort of inverted birth. Another self.
Something different from what the art school
produced and what was shown in galleries.
After finishing the action – and I stress this
term (not happening, not performance but
action) – I processed the film and I selected 9
images after discarding the bad or out of focus
frames. I was a happy man.
In the mean time (24 years) Ion died, the film
was lost and I could only find 5 photographs
from this series. I sold those too. So I am
left only with the memory of the fact that I
somehow acted in a numb country.

Dan Perjovschi, Copac, 1988.
Dan Perjovschi, Tree, 1988.
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Marilena Preda Sânc
Pumnul
Video de Marilena Preda Sânc
Camera & procesare digitală Răzvan Mihalachi

Pumnul se constituie ca un clip video în care apar mai multe
texte cu caracter educativ, adevărate slogan-uri ce îndeamnă
femeia să se autoperfecționeze. Imaginea finală reprezintă
un pumn într-o secvență de lovituri repetate. Video-ul
simbolizează, într-o notă plină de ironie și sarcasm, atitudinea
societății falocratice care adesea minimalizează sau anulează
competențele unei femei prin forță brutală și intoleranță.

The Fist

Video by Marilena Preda Sânc
Cinematography and video processing Răzvan
Mihalachi

The Fist is a video featuring several
educational texts which function as slogans
and urge women to self-develop. The final
image shows a fist during a sequence of
repeated punches. On a backdrop of irony and
sarcasm, this video symbolizes the attitude of
a phallocratic society which often downplays
or annuls women’s competencies through
brutal force and intolerance.

Marilena Preda Sânc, Pumnul, 2012, procesare digitală de Răzvan Mihalachi.
Marilena Preda Sânc, The Fist, 2012, digital processing by Răzvan Mihalachi.
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Decebal Scriba

Decebal Scriba (născut în 1944 în Brașov, România) trăiește și
locuiește în Avon, Franța. Lucrează pe fotografie conceptuală,
aparatură, performanță, fotografie, tehnică mixtă. Participă
în expoziții de artă în Brazilia, Franța, Germania, Polonia,
România, Slovenia. Este prezent la colecții publice și private în
Europa și Statele Unite ale Americii.

Decebal Scriba (born 1944 in Brasov,
Romania) lives and works in Avon, France.
His works involve conceptual photography,
installation, performance, photography, multimedia. He participated in art exhibitions in
Brazil, France, Germany, Poland, Romania,
Slovenia. His works are included in numerous
public and private collections in Europe and
the USA.

„What can be shown cannot be said.”

„Ce poate fi arătat nu poate fi spus.”
Ludwig Wittgenstein

Ludwig Wittgenstein

În anii 70 am fost un grup de prieteni care studiam arte
plastice, teatru, muzică, lucrând împreună din când în când la
proiecte imaginare; a fost nou, diferit, îndrăzneț și ne-a ajutat
să visăm la o altă lume și un stil de viață diferit. Deci, a fost ca
o dorinta naturală/firească de a experimenta cu noile mijloace
media (foto, video, sunet) precum și cu noile forme de artă –
am discutat foarte mult despre unele proiecte interdisciplinare
/ trans disciplinare și am crezut că nu mai există frontiere
între arte – a fost de asemenea o provocare, dovedindu-ne
faptul că am fost capabili să comunicăm folosind noul limbaj
contemporan. Și a fost desigur, un fel de refuz al artei oficiale
și o formă de contestare a politicii culturale.

In the 70s we were a group of friends
studying fine arts, theatre, music, working
together from time to time on imaginary
projects; it was new, different, daring, and it
helped us dream about a different world and
a different lifestyle. Therefore it grew from a
natural wish to experiment with new media
(photography, video, sound) and new forms
of art – we would discuss at length about
some interdisciplinary / trans-disciplinary
projects and believed that there were no
more frontiers between the arts. It was
also a challenge, proving ourselves that we
were able to communicate using the new
contemporary language. And it was of course,
a sort of rejection of the official art and a form
of contestation of the cultural policy.

Una dintre aceste idei noi a fost „procesul este opera de
artă” implicând prezența artistului ca un fapt esențial pentru
recunoașterea/validarea procesului.

One of these new ideas was „the process as
work of art” entailing the presence of the
artist as an essential fact for the recognition
and validation of the process.

Am fost foarte interesați și de definirea/redefinirea naturii artei
și de identificarea de noi modalități de a comunica prin artă.
În acest fel, am fost interesați și de punerea în discuție a artei
tradiționale/oficiale și a artei „burgheze” precum și de relația/
legătura dintre aceste forme de artă și public. Arta oficială
la acea vreme în România a fost doar un caz particular al
problemei, refuzat nu doar de artiști, ci de asemenea, de către
o parte importantă a publicului. Am experimentat cu privire
la dificultatea de a obține reciprocitate în comunicare și de
stabilire a unei relații dintre artă și viață.

We were very much interested in defining or
redefining the nature of art and in identifying
new ways to communicate by means of art.
In this way we were interested in inquiring
upon the traditional or official art and the
„bourgeois” art as well as upon the relation
between these forms of art and the public.
The official art at that time in Romania
was just a particular manifestation of the
problem, refused not only by artists, but also
by an important part of the public. We were
experimenting with the difficulty of achieving
reciprocity in communication and establishing
a relation between art and life.

(Răspunzând Kristinei Stiles, mail, 1998)

(Answering to Kristine Stiles, mail, 1998)

Decebal Scriba, Măști, 1973-1976.
Decebal Scriba, Masks, 1973-1976.
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Decebal
Decebal
Decebal
Decebal
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Scriba,
Scriba,
Scriba,
Scriba,

Semne, 1974.
Signs, 1974.
Figuri, 1982.
Figures, 1982.
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Ioana Stanca
In Both Sharp and Soft Focus
Mi-e greu să scriu și texte lângă imaginile mele. Mi-ar fi
probabil mai simplu să le fotografiez, asa cum fotografiez un
corp, o plantă. Să le găsesc și să înțeleg imediat că sunt ceea
ce-mi trebuie. Mă ghidează indeciziile, ezitările, „nu acum”,
ușile întredeschise, orice s-ar putea metamorfoza într-o
fracțiune de secundă.

In Both Sharp and
Soft Focus

I find it difficult to write texts for my images.
It would probably be easier to photograph
them like I photograph a body or a plant. To
find them and to understand them as what
I need. I am rather guided by indecision,
hesitation, “not-nows”, ajar doors or anything
that may transform in a split second.

Ioana Stanca, In Both Sharp and Soft Focus, 2009.
Ioana Stanca, In Both Sharp and Soft Focus, 2009.
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Roman Tolici
NOBODY
Multe dintre exercițiile critice aplicate producției contemporane
ne conduc astăzi la formularea unui repertoriu al „marilor
întrebări”, dat fiind interesul – dacă nu chiar urgența –
artiștilor de a tranșa definitiv relația noastră atât cu istoria
recentă, cât și cu prezentul imediat. Suntem cu toții provocați
să chestionăm sensul și consecințele interacțiunii noastre cu
o lume infinit mai amplă, adusă în vedere printr-un sistem
informațional greu de anticipat până odinioară, ce face posibilă
înregistrarea deopotrivă a unei catastrofe, cât și a celui mai
mic detaliu cotidian, adeseori prin intruziune în sfera privată,
amprentând astfel imaginația colectivă. Colectăm observații
și intuiții, desenăm și să evaluăm scenarii posibile pentru un
context socio-politic exterior, străin nouă, pentru a modela
o nouă înțelegere a geografiei umane. Parcurgem, uneori
involuntar, un labirint al economiilor afective. Bombardați de
date și ideologie, ne plasăm, uneori forțați, în situații insolite,
tocmai pentru a testa cantitatea de autentic livrată de media,
de tehnologie. Suntem tot mai conștienți că, în chip paradoxal,
odată cu „pasiunea pentru real” a secolului XXI, sintagmă care
descrie în opinia teoreticianului Alain Badiou o violentă dorință
de a dezvălui adevărul, devenim și susținători ai unei „politici a
suspiciunii”. Imperiul dubitativ al ultimilor douăzeci de ani face
treptat loc articulării unei perspective critice față de realitate
și reprezentare. „Specificitatea timpului nostru, scrie David
Joselit într-un articol recent publicat în Artforum (septembrie
2011), rezidă într-un grad de saturare al imaginii ce n-ar fi fost
de gândit de-a lungul secolului trecut. Așa cum ni se spune
constant, astăzi consumăm imagini 24 de ore pe zi, 7 zile pe
săptămână: pe telefonul mobil, în lift, în taxi etc. În aceste
condiții, tacticile moderniste ale traumei sau defamiliarizării
nu mai sunt eficiente”. În ultimii ani, conceptul de spectacol
al lui Guy Debord este afirmat drept condiție cvasi-totalitară a
dominației vizualului.
Multe dintre aceste chestiuni și teme de reflecție revin în
discuțiile mele cu Roman Tolici, un artist a cărui practică
artistică o urmăresc de mai bine de zece ani, încă de la prima
lui expoziție personală. Informat, conștient și matur, Roman
Tolici mărturisește și el preocuparea pentru înțelegerea relației
dintre realitate și reprezentare, dintre societate și media:
„Ne sunt expuse constant reportaje, sondaje și concluzii ale
unor statistici, pentru exemplificare ne sunt prezentate mase
amorfe de oameni aflați pe stradă, în care uneori ne putem
regăsi cu surpriză. Asta pentru că suntem supravegheați
continuu, cu permisiunea noastră tacită. Astea sunt furnicile
care trebuie studiate, traseul lor trebuie dictat. Identitatea,
atitudinea, comportamentul, opțiunea lor – toate acestea
trebuie măsurate, ajustate, modelate. Odată cu seria Nobody
am înregistrat și transcris statistici imagistice personale,
supuse rigorilor și motivațiilor de ordin personal, încercând
definirea graniței în ecuația eu – ceilalți”.

NOBODY

Much critical commentary of contemporary
artistic production allows us to create a
repertoire of “grand themes”, this given the
interest – if not urgency – among artists in
resolving, once and for all, our relationship
with both recent history and the immediate
present. We are challenged to question the
meaning and consequences of our interaction
with a world that has grown infinitely larger
and is made possible by an information
system, until recently difficult to foresee,
that makes it possible to document both a
catastrophe as well as the smallest detail
of everyday life, often by intruding into
the private sphere, thus leaving a mark on
collective imagination. We collect observations
and intuitions, we create and evaluate possible
scenarios for an external socio-political
context that is new to us, in order to forge a
new understanding of human geography. We
pass, often involuntarily, through a maze of
affective economies. Bombarded by data and
ideology, we place ourselves, often against our
will, in unexpected situations precisely so that
we might gauge the quantity of authenticity
delivered by the media, by technology. We
become increasingly aware that, paradoxically,
alongside the 21st century’s “passion for the
real” – the phrase which, in the opinion of
the philosopher Alain Badiou, describes a
violent desire to reveal the truth – we are
also becoming supporters of a “politics of
suspicion”. The empire of doubt during the
last twenty years is gradually giving way to
a critical perspective vis-a-vis of reality and
representation. “The specificity of our current
moment,” wrote David Joselit in a recent
article published in Artforum (September
2011), “lies in a degree of image saturation
that was unimaginable throughout most
of the past century. As we are constantly
told, we now consume images 24/7: on our
phones, in elevators, in taxis, etc. Under
these conditions, modernist tactics of trauma
or defamiliarisation are no longer effective.”
In recent years, Guy Debord’s concept of
spectacle has been shown to be a quasitotalitarian condition of the domination of the
visual.
Many of these issues and themes arise in
my discussions with Roman Tolici, an artist
whose work I have been following for over 10
years, ever since his first solo exhibition. Well
informed, aware and mature, Roman Tolici
is also trying to understand the relationship
between reality and representation, between
society and the media: “We are constantly
being exposed to reports, polls and statistics,
we are shown amorphous masses of people
on the street among which we are surprisingly
sometimes able to recognise ourselves. This is
because we are continually under surveillance
with our own tacit agreement. We are the ants
being studied, whose paths must be dictated.
Their identity, attitude, behaviour – all these
things must be measured, tweaked, moulded.
With the Nobody series I recorded and
transcribed my own visual statistics subject

to the rigours and motivations of a personal
nature, trying to define the border in the I/
others equation.”
The method used is similar to that employed
in other series by the artist – e.g. Park
or Action. Somewhere deep down in this
approach we find the same pulsation of
the urban hunt. On the street, while on the
move, photography captures images frontally,
freezes people on the spot, imprints states
of mind. “Nobody”, the artist explained to
me, “is my collection of appearances, my
collection of friends. The unknown people we
see every day, the people around us. Can a
simple man on the street be beautiful? Is he
full of drama and joy? Is he full of symbols
and truths? Then let’s capture him.” A long
process of photographic research is followed
by many hours of viewing in the studio.
A previously anonymous figure spawns
questions and answers; the accidental
encounter with the other takes on meaning.
Confrontation assumes multiple facets. And
because you dwell on this diffuse identity,
you become increasingly convinced of its
existence and proximity. As if through some
mysterious lottery, from out the thousands
of images there emerges a precise, far more
manageable number of faces, faces that
belong to our time, prisoners of the same
process of dissolution which the artist views

Procedeul de lucru este similar celorlalte serii de lucrări ale
artistului – Park sau Action. Undeva în subsolul demersului
regăsim aceeași pulsiune a vânătorii citadine. Pe stradă, din
mers, fotografia captează frontal imagini, oprește oameni
în loc, imprimă stări. „Nobody, îmi mărturisește artistul,
este colecția mea de apariții, colecția mea de prieteni.
Necunoscuții pe care-i vedem zilnic, oamenii de lângă noi.
Este un simplu om de pe stradă frumos? Este el conținător de
drame și bucurii? Este el conținător de simboluri și adevăruri?
Atunci să-l fixăm”. Unui îndelungat proces de documentare
fotografică îi urmează în atelier ore întregi de vizionare.
O figură până atunci anonimă aduce la lumină întrebări și
răspunsuri; întâlnirea accidentală cu celălalt se umple de
sens. Confruntarea ia aspecte multiple. De vreme ce decizi să
întârzii asupra acestei identități difuze, devii tot mai convins
de existența și proximitatea ei. Din miile de imagini, se disting,
ca rezultat al unei loterii misterioase, un număr precis, mult
mai ușor controlabil de figuri, figuri aparținând timpului nostru,
captive aceluiași proces de disoluție, asupra cărora artistul se
oprește fără prejudecăți, fără să caute ceva anume, ci pentru
a le înțelege tragismul, pentru a le accentua o anume eleganță
melancolică. Sunt eliminate definitiv datele contextuale,
spațiul de mișcare se contractă, scena se înjustează. Pictura

Roman Tolici, NOBODY, 2011.
Roman Tolici, NOBODY, 2011.
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înghite în negru orice alt detaliu al zgomotului din jur: ziduri,
mașini, plante sau cer. Simpla dispariție din câmpul vizual
echivalează, în Nobody, cu dispariția în neant. Încă o dată
mărturie a practicii intens autoreferențiale a artistului, această
nouă serie de lucrări vorbește despre identitate și alienare,
despre promisiunile unei lumi plate și impenetrabile, despre
frumusețe și moarte.

Oana Tănase

without prejudice, without seeking anything in
particular, but, rather, in order to understand
their tragedy, to accentuate a certain
melancholy elegance within them. Contextual
data are entirely eliminated, the space of
movement is contracted, the stage shrinks.
The painting sucks into blackness every other
detail of the surrounding noise: walls, cars,
plants or sky. This simple disappearance
from the field of vision is, in Nobody, the
equivalent of disappearing into the void. As
a further statement of the artist’s intensely
self-referential approach, this new series of
works speaks of identity and alienation, of the
promises of a flat and impenetrable world, of
beauty and death.

Oana Tănase

Roman Tolici, NOBODY, 2011.
Roman Tolici, NOBODY, 2011.
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Silvia Trăistaru
Hello Strangers

Hello Strangers

Proiectul Hello Strangers reunește 12 lucrări realizate în datele
stilistice ale hipereralismului și vorbește despre persoanele
care mi-au marcat într-un fel sau altul viața. Fiecare dintre
noi își creează propria experiență a realității prin credințele,
interpretările, acțiunile, gândurile și sentimentele sale. Ideea
proiectului este dezvoltarea cunoașterii de sine și a oamenilor
cu care intri în legatură de-a lungul vieții.

The Hello Strangers project reunites 12
works with a hyper-realistic style speaking of
the individuals who have influenced my life.
Every person shapes one’s own experience
of reality from the perspective of one’s
beliefs, interpretations, actions, thoughts
and sentiments. The idea of the project is
developing an awareness of the self and of
the people with whom one comes into contact
in life.

Portretele reprezintă reflexia stărilor sau a momentelor care
s-au succedat în viața reală și care și-au pus amprenta asupra
mea într-un mod irevocabil.

These portraits transcribe states or moments
which have succeeded in real life and which
have marked me irrevocably.

Silvia Trăistaru, Christmas, 2010.
Silvia Trăistaru, Christmas, 2010.
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Silvia Trăistaru, Mama mea la o înmormântare, 2010.
Silvia Trăistaru, My Mom at a Funeral, 2010.
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Roxana Trestioreanu

În lucrările din ultimii ani mă preocupă realizarea unei
construcții optice care la o primă citire pare realitate virtuală.
Imaginea - interiorul și exteriorul spațiului locuit, corpul sunt
manipulate prin oglindiri și lumină.

My latest works are concerned with executing
an optical construction, which, at a first
glance, appears as virtual reality. The image –
the interior and the exterior of the living space
- and the body are manipulated by mirrors
and light.

Roxana Trestioreanu, Hague-Amsterdam,
Roxana Trestioreanu, Hague-Amsterdam,
Roxana Trestioreanu, Mirror, Curtain and Flowers,
Roxana Trestioreanu, Mirror, Curtain and Flowers,
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Mihail Trifan
Mihail Trifan - Reload
Într-o perioadă destul de „locvace” și mai ales stridentă, în
care varii mimetisme mai mult își afirmă decât își găsesc
cu adevărat locul, Mihail Trifan ne propune coerența unei
gândiri artistice solide, izvorâtă dintr-o continuă și profundă
cercetare nu doar a universului real ci și a celui artistic.
Voluptatea cercetării devine forța motrice a acestor construcții,
spectaculoase în diversitatea lor, care se autoregenerează de la
un eveniment la altul, creând senzația de prospețime. Precum
în pictură, artistul își testează, de ani buni, capacitatea de a
investiga zone cât mai diverse ale expresiei vizuale, nu din
dorința de a distruge limbajul ci pentru a-și defini cu acuratețe
și sinceritate universul său interior, aspirația pentru un discurs
cât mai complet, ceea ce denotă o exemplară libertate și
implicit o bucurie inocentă a jocului. În trecerea la noile forme
de expresie vizuală, comportamentul artistic nu suferă nici
o modificare de fond. El operează cu o maximă dexteritate
în toate limbajele consacrate domeniului. De aceea, privit în
logica sa interioară, parcursul este întotdeauna unul integrator,
în pofida unor schimbări de ton, aparent radicale.
Ca și în manifestările precedente: Dialog, Aventurile lui
Telemah, Înmormântarea lui Pazvante, Mireasa măscărici,
în actuala expoziție, Picto-obiecte și colaje, artistul pornește
aparent de la un fundal epic, pe care îl dezvoltă în varii forme
vizuale : obiect, instalație, colaj, pictură, body painting,
performance. În realitate proiectul lui Mihail Trifan este să
arate că poți crea în afara ideii de proiect. Acesta este susținut
doar de un filon narativ minimal, a cărui unică motivație este
aceea de a-i stimula creativitatea. Astfel, valența principală
a „poveștii” este de catalizator al unor experiențe artistice
care, prin substanța lor intimă, prin personalitatea pe care o
emană, aparțin mai curând orgoliilor de tip avangardist decât
unei auctorialități de expresie post-modernă. El își construiește
spectacolele în afara oricărei premeditări, având drept unic
gând o cât mai fidelă reprezentare a propriei identități, în
ideea că arta nu este subordonată nici unui scop exterior, ci ea
este, indiferent de forma sub care se manifestă, expresia unei
trăiri intense și neintermediate.

Cătălin Davidescu

Mihail Trifan Reload

In a rather „talkative” and especially egregious
period in which various mimetisms claim a place
for themselves rather than truly find it, Mihail
Trifan proposes the coherence of an artistic
thinking sprung from a continuous and profound
research on not only the real universe but also
the artistic one. The voluptuousness of research
becomes the driving force of these constructions
which are spectacular in their variety and which
regenerate themselves from one event to the
other, never loosing their freshness. As in the
case of painting, the artist tested for years his
capacity to investigate visual expressions of a
very wide range, not in view of destroying his
language but in order to accurately and honestly
define his inner universe. This is a yearning
for a complete discourse, denoting a great
example of freedom and implicitly an innocent
joy to play. In the transition to the new forms of
visual expression, the artistic behavior does not
undergo any content modification. It operates
with maximum skill in all languages of the field.
Therefore, the artist’s endeavors – in their inner
logic – are always integrating despite changes of
tone which apparently seem radical.
As in the previous manifests – Dialogue, The
adventures of Telemachus, Pazvante’s Burial,
The Clown Bride – , in the current show,
Painted Objects and Collages, the artist starts
from an apparently epic background which
he develops in various visual forms: object,
installation, collage, painting, body painting,
performance. In fact, Mihail Trifan’s project
shows that one can create outside the idea
of the project. It is supported by a minimum
narrative stream the sole motivation of which
is stimulating creativity. In this way, the main
value of the “story” is that of catalyzer for
certain artistic experiences which, by virtue
of their intimate substance, by their general
outlook, belong to avant-garde pride rather
than post-modern authorship. He constructs
his spectacles outside any premeditation,
being solely concerned with an evermore
faithful representation of his own identity. The
underlying idea is that art is not subordinated
to any exterior purpose, but it is, irrespective
of the shape it takes, the expression of an
intense and unmediated experience.

Cătălin Davidescu

Mihail Trifan, Paiață, 1997.
Mihail Trifan, Clown, 1997.
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Mihail Trifan, Mireasa măscărici, 2010.
Mihail Trifan, Clown Bride, 2010.
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Mireasa mascărici. Trifan cu Violoncel, 2010.
Clown Bride. Trivan with a Cello, 2010.
Mireasa mascărici. Cărucior cu acvilă țipătoare, 2010.
Clown Bride. Cart with a Howling Aquila, 2010.
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Diana Tropoe
Portret iluzie

Illusion Portrait

În celălalt corp îmi ascund frica, rușinea, neputința, nebunia.
Acolo nu tac, spun până la capăt și dincolo de el. Acolo nu
dorm. De acolo încep în sens invers.

In the other body I hide my fear, my shame,
my helplessness, my madness. In it I do not
cease to speak, I utter things fully. In it I
do not sleep. From it I begin the other way
round.

Diana Tropoe, Portret iluzie, 2009.
Diana Tropoe, Illusion Portrait, 2009.
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