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I. Handlung

Is there a difference between actions and
stories? The German term Handlung
serves not so much as a translation for
both words, but much sooner it refers to
the very semantic level. It is impossible to
differentiate ‘actions’ from ‘stories’, both
meanings are intrinsically linked to each
other and generate each other. It is
exactly this ambiguity of Handlung1 that
should be stressed here and be made
productive. The 4th Bucharest Biennale
suggests an experimental set-up to scru-
tinize different modes of action, possible
courses and capabilities of action. It will
try to examine various stories, inter-
weaved plots, and fictions and how all
this is bound to or detached from con-
cepts of agency. How is agency proposed
and what instructions for taking action
are necessary or have to be developed?
We will examine practices that criticize,
rewrite, correct or queer established nar-
ratives as well as yet other forms that
play with the set of conditions of con-
structing narrations and history. It will be
about the appearing of things2 in the
blinding bright light that shines out of the
public realm. With this project, we will
investigate how, who, and where these

Handlung. On Producing Possibilities.

COLUMN

by Felix Vogel

It is because of this already existing web
of human relationships, with its innumer-
able, conflicting wills and intentions, that
action almost never achieves its purpose;
but it is also because of this medium, in
which action alone is real, that it ‘pro-
duces’ stories with or without intention as
naturally as fabrication produces tangible
things. These stories may then be
recorded in documents and monuments,
they may be visible in use objects or art
works, they may be told and retold and
worked into all kinds of material.

Hannah Arendt: 
The Human Condition (1958)
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possibilities of action are produced, how
one can intervene in common patterns
and how other and new possibilities of
Handlung can be generated. In a critical
manner, the set-up of this project will be
based on the urban and spatial organiza-
tion of Bucharest with its different histori-
cal and political layers and thus trying to
examine how urban structures and archi-
tecture act as agents to allow, interdict
and produce Handlungen.

II. The public sphere: 
Action, emancipation and dissent

The public sphere - and therefore our
whole living together - is structured
through various forms of Handlungen.
Handlungen have the very potential to
make things visible, to find a form of com-
municating this, hence Handlungen are
responsible for the becoming of the pub-
lic sphere. In other words it can be said
that every single change, every single
movement is based on different modes of
action, which need to be narrated.
Nevertheless, not everything that is hap-
pening or everything that one can speak
about is automatically Handlung. In her
book “The Human Condition”, published
in 1958, Hanna Arendt distinguishes
between three major human activities:
labor, work and action.3 According to
Arendt, labor corresponds to the human
body and vital necessities, while work
“corresponds to the unnaturalness of
human existence”.4 Only action is “the
only activity that goes on directly between
man without the intermediary of things or
matter, corresponds to the human condi-
tion of plurality”5 and it is also the activity
that allows an entering into the public
realm. This short definition shows that

action is a very open and general con-
cept, but it does not include all activities
and every speech act and is, despite all
similarities in Arendt’s thinking, not
equate to Aristotle’s conception of poli-
tics. Nevertheless, all this happens in the
public realm and consequently the Greek
polis can still be described as the clearest
realization with its division in oikos (pri-
vate household for labor and work) and
agorá (public space of the polis for
action). We will see later how these
parameters of public and private space
have changed and consider possibilities
and necessities of their reactivation. With
Arendt, Handlung can be valued as the
inner logic of emancipation, because it
makes political action possible and finds
a form to narrate it.

Another interesting view - that touches on
the recent state of democracy and on the
possibilities of art in this context - linked
to this is Chantal Mouffe’s conception on
the so-called ‘post-political society’6.
Mouffe’s analysis takes its starting point
at the absence of dissent. She observes
that there is a strong model of consensus
located in the centre of today’s politics,
arguing not only that there are no alterna-
tives, but that the logic of consensus pol-
itics prevents any form of disagreement.
Nevertheless Mouffe observes a never-
ending dimension of conflict and antago-
nism - which she transforms in ‘agonism’
that has a lesser enemy connotation -
which is supposedly ever present in the
‘radical heart of democracy’. This agonis-
tic model can be one possibility in saving
or establishing a radically democratic
society that is based on various layers of
disagreements, which are rationally
accepted as disagreements. If today’s
‘official politics’ is not producing possibili-

ties of actions and if a culture of dissent
became extinct, the question then is:
How can new possibilities of action - new
possibilities of and for Handlung - be pro-
duced and what kinds of interventions are
necessary to interrupt recent (i.e. con-
sensus based) processes? What does
disagreement mean and how can it be
applied? How do we have to imagine and
where can we find those agonistic mod-
els?

III. Fiction, narrative and history

At this point we have to remember that
this text is about an exhibition, about
artistic projects,7 i.e. fictions. However,
fictions become relevant as fictions, if we
recognize the formerly ‘facts’ also as fic-
tions.8 Reality is - as it was stated earlier
- historically constructed and narrated
and therefore also art has the very poten-
tial to create reality too. It is common-
sense to talk about the fact that not only
the whole living together, accompanying
every action, activity and speech act, is
structured through certain rules and reg-
ulations, but also the way how certain
things and circumstances are narrated in
a prearranged way. This distribution of
identifications, representations and sub-
jectivations is also based on a spatial
organization and a distribution of spaces
-be it private housings, public spaces,
parliaments or borders. Art - and more
general: fictions - can produce those nar-
rations, but it allows doing so differently
from the predetermined order, respec-
tively breaking it and producing new
forms as well as different models of iden-
tification. Just recall the numerous
events, which established breaks and
discontinuities in the established order,

not only in the artistic field, but for socie-
ty as a whole: From Flaubert’s novels
over the invention of photography as an
artistic practice (and thus breaking with
established forms of representation) to
such groundbreaking art works as
Jacques-Louis David’s “Death of Marat”.9

Having in mind that those Handlungen
are ruled by contingency, it does not
make a difference, if the outcome of a
particular action or how it is narrated was
predetermined or if it happened sponta-
neously or without any impact on its after-
math. Consequently, it would be mistak-
en to just concentrate on a particular out-
come and the agency that a Handlung
might or might not produce and how the
notion of participation can be productive:
the question of how narrations, and the
resulting narratives, are constructed
seems even more crucial, which also
asks for an investigation in the connec-
tions or connector joints between the dif-
ferent actors and actions. To put the legit-
imacy of a narrative into question exam-
ines the notion of actions at an earlier
stage; it is no longer the ‘substance’ of
the action that is essential for its percep-
tion, but the modality in which it is narrat-
ed that is the examination of that which
leads to and allows its narration.10 To
draw near to this difficulty, the difference
of meaning between history and story
has to be erased: Each history is fictional
and each story is rooted in a particular
‘historical’ set-up. With Hayden White we
can argue that history is a verbal artifact,
a narrative prose discourse: The content
of history is as much invented and imag-
ined as found. History can never be only
factual, found and thus completely “true”,
because at least the context of certain
past events and lived stories (what actu-
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ally occurred) can impossibly be
restored. We can no longer see the “con-
tent” of the past as if it were a series of
(found) stories, but instead have to
regard this as a piece of fiction, because
the former is mistaking the narrative form
in which historians communicate their
knowledge of the past as actually being
the past’s own.11 Hayden White goes
even further and, in describing narrative
as a somehow universal concept for the
sharing of reality, highlights the - without
explicitly mentioning it -the agency that
narratives have: “To raise the question of
the nature of narrative is to invite reflec-
tion on the very nature of culture and,
possibly, even on the nature of humanity
itself. So natural is the impulse to narrate,
so inevitable is the form of narrative for
any report of the way things really hap-
pened, that narrativity could appear prob-
lematical only in a culture in which it was
absent […] or programmatically refused.” 12

It is thus not only necessary to carefully
observe the purpose and “dispositif" of a
certain history - and thus also its object
and speaking position (historian/histori-
ographer) - but also how it is narrated
and put into a form.

IV. The city of Bucharest as
Handlungsraum13

Every Handlung needs its particular spa-
tial framework and produces space
itself.14 In the public sphere there is an
ongoing reciprocity between space that
produces actions and actions that pro-
duce space. It is again Hanna Arendt who
conceptualizes public space as “the
potential space of appearance between
acting and speaking men.”15 The city of
Bucharest shows today’s changes16 and

shifts of public space in an exemplary, but
yet unique manner and tells different his-
tories and stories of how spatial parame-
ters produce, allow and force Handlung.
The way in which Bucharest and its city
structure is perceived today - that is its
often unregulated, autonomous and ram-
pantly amorphous development - goes
back to the very beginning of the city and
to each of its dramatic breaks17. Because
of this deep-rooted historical heritage and
still intact structure, Bucharest can yet (or
again?) be described as a junction of vil-
lage-like city quarters, which were in ear-
lier times called ‘mahala’. This disordered
structure, characterized through unde-
fined boundaries - even in the city centre
huge areas were used for agriculture until
the end of the 19th century - did not
change until mid-19th century, when at
least for the inner city small changes in
the style of Georges-Eugène Hauss-
mann were made. This will to an overall
appearance and structure was again
intensified in the early 20th century.
Unique urban landmarks like Nicolae
Balcescu Boulevard as a coherent mod-
ernist architectural complex in the city
centre have just been possible because
there was no coherent and functioning
old city structure established, which root-
ed in Romania’s belated industrialization.
This absence of regulations and fabrics
made Bucharest an experimental labora-
tory for modern town planners and archi-
tects. Even though many of the ideas got
stuck at an utopian level, the ideas that
were developed in the 1920s and 30s in
Bucharest were often based on models of
communitarian division of space - without
being yet connected to institutionalized
forms of socialist architecture - and gen-
erally the city was understood as a space
of possibilities.

Although, the largest change - for the first
time due to an all-embracing and applied
master plan - for Bucharest’s structure
occurred undoubtedly during Ceaușe-
scu’s period. In the 1970s he propagated
a new way of structuring housing and liv-
ing, which was ‘supported’ by the need
for reconstruction due to a devastating
earthquake in 1977. Supposed to realize
socialist ideals, he proposed a model
called ‘unități structurale complexe’ (com-
plex organizational unit), which is based
on a vision of collective social life that col-
lects habitation, education, leisure, med-
ical care as well as commercial needs - of
course on the lowest level possible - with-
in one common facility.18 Coinciding with
the shift in private space, the perception
of public space changed, too. Due to the
split-up and the missing organizing princi-
ple of city quarters, there has not been
something like public squares and places
earlier; it was the communist regime who
needed them now for representational
use. Ad hoc, they established huge
squares for deployments and parades,
just for the sake to stage and emblemize
the regimes power and authority and thus
spatially limiting and forcing possibilities
of Handlung. Again there was no public
space for the people, meaning a space
where gatherings and meetings can take
place and therefore the possibility of the
visibility of a community - and the becom-
ing of a community - could take place.
After 1989 the city changed again enor-
mously and - once more without much
planning - new structures are rising: Bad
copies of western high-rise buildings in
the centre as well as gated communities
in the periphery are being build; at the
same time communist block of flats are
autonomously transformed according to
the needs of the people and yet different

housing complexes are squatted by
those who cannot afford living space.19

All this should not be viewed as some-
thing bizarre, but as Bucharest’s constitu-
tive urban identity. And it is not the histo-
ry or the typologies of these changes that
are per se interesting, but the transitions
that lie in between this distribution of
space. There are different mentalities and
guiding concept present at the same
time, which offer different concepts and
structures of public space and thus dis-
tinct possibilities of Handlung. It could
even be claimed that the autonomous
and amorphous growing and self-devel-
oping character of earlier Bucharest’s
‘mahala’ is (re-) activated once more.

Also through investigating spatial con-
cepts and configurations of Handlung,
the 4th Bucharest Biennale tries to make
the above mentioned changes and activ-
ities productive. It will raise questions
how established (urban) structures can
be conquered and critically questioned as
well as how interventions through appro-
priation, modification and community-
based participation can take place. How
can Handlung define and defend the pub-
lic realm today?

[11][10]



determine the political area in which action is
possible. 
14. For a more detailed analysis of this relation
see Ludger Schwarte’s text Performative
Architecture: Setting a Stage for Political
Action in this volume (cf. 172)
15. Arendt, p. 200.
16. Boris Groys talks about a double erasure
in Eastern Europe: The first one with the
beginning of socialist and communist regimes
and more recently the introduction of the capi-
talist economic/cultural system.
17. I do not want to spend much time with his-
torical facts and just highlight one of the major
differences to other European cities in the mid-
dle ages, that is the absence of a city wall.
Leaving aside all military consequences here,
this uncommon structure has still some impact
into recent days. Through the nonexistence of
a city wall, it is impossible to constitute the bor-
ders of the city and thus having a relatively dif-
fuse notion of its spatial existence.
18. It has to be mentioned that this conception
is anything but new. Its roots can be found in
modernity, if we think about Le Corbusiers
“unité d’habitation” and later on (but still earli-
er than Ceaușescu) in projects of Team Ten
members.
19. Srdjan Jovanović Weiss describes those
structures and transformation as‚ turbo-archi-
tecture’, according to the popular music genre
‚turbo-folk’, a very fast and eclectic mix of tra-
ditional East European folk music, Western
pop music as well as techno and rock.

Notes:

1. The German word Handlung will be kept -
and its plural form Handlungen - in italic for the
whole text, thus highlighting its different layers
as well as its haziness. It is one of the most dif-
ficult and yet easiest words to translate:
Action, activity, agency and participation, but
progression, act, plot or story would also be
perfect translations, but all of them are limited
to one - and only one - specific meaning and
therefore unable to recall the different layers
that cannot be blanked, because they are per-
manently present. The significations of
Handlung that go more in the direction of
action and activity can be explained in separa-
tion from a more passive and unintended
behaviour as something that is happening
active and deliberately and is focused on
organizing reality. Whereas the term agency
has an even heavier connotation of a thing or
a person to produce a particular result and
could be described as form of existence, which
expresses the terms political implication. On
the other hand side (plot, story, etc.), Handlung
has meanings close to fiction and narration;
respectively they appear as something hap-
pened and something that is reported after-
wards.
2. The definition of ‘thing’ is based on Bruno
Latour’s ideas in his essay “From Realpolitik to
Dingpolitik” (cf. 196), where he advocates for
an “object-oriented democracy”: “For too long,
objects have been portrayed as matters-of-
fact. This is unfair to them, unfair to science,
unfair to objectivity, unfair to experience. They
are much more interesting, variegated, uncer-
tain, complicated, far reaching, heteroge-
neous, risky, historical, local, material and net-
worky than the pathetic version offered or too
long by philosophers. Rocks are not simply
there to kicked at, desks to thumped at. 'Facts
are facts are facts'? Yes, but they are also a lot
of other things in addition.“
3. For the German edition of The Human
Condition, Hannah Arendt translated „action“
as either Handeln or Handlung.  
4. Hanna Arendt: The Human Condition,
Chicago 1958, p. 7.
5. Ibid., p. 7.

6. Chantal Mouffe: On the Political, London
and New York 2005; The Return of the
Political, London 2006; The Democratic
Paradox, London 2000. See also her essay
Agonistic Democracy and Radical Politics in
this volume (cf. 248)
7. If I talk about “artistic projects” here, I under-
stand this in the broadest sense, which
includes all the other aspects and projects that
are taking place within this biennale and is
thus highlighting the interdisciplinary
approach.
8. It would go too far, if we would consider
Blumenberg’s thoughts in extenso, but his
short text “Prospect for a Theory of
Nonceptuality” (in: Hans Blumenberg:
Shipwreck with Spectator, Cambridge 1996.)
gives a good idea about how a feedback
between narrative structures and world good
function.
9. Speaking with Jacques Rancière, these are
the moments in which politics happens.
Rancière speaks about ‘la part de sans-part’,
which becomes visible in those acts of politics,
which are in fact a new “distribution of the sen-
sible”, a new order of different regimes. Cf.:
Jacques Rancière: La Mésentente. Politique et
Philosophie, Paris 1995; The Politics of
Aesthetics: The Distribution of the Sensible,
London 2004. See also Maria Muhle’s essay
“Aesthetic realism, fictional documents and
subjectivation. Alexander Medwedkin. The
Medwedkin Groups. Chris Marker” in this vol-
ume (cf. 151).
10. Cf.: Bruno Latour: Reassembling the
Social: An Introduction to Actor-Network-
Theory, Oxford 2005.
11. Cf.: Hayden White: The Content of the
Form: Narrative Discourse and Historical
Representation, Baltimore 1987; Metahistory:
The Historical Imagination in Nineteenth-
Century Europe, Baltimore 1973.
12. Hayden White: The Value of Narrativity in
the Representation of Reality, in: Critical
Inquiry, Vol. 7, No. 1, On Narrative, (Autumn,
1980), p. 5-27.
13. “Handlungsraum” is again a very powerful
German word to describe spatial conditions of
actions, because it is used as a vocabulary of
narrative theory and theatre as well as to
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condiţii necesare elaborării naraţiunilor şi
istoriei. Ne vom ocupa de apariţia
lucrurilor2 în lumina aceea orbitoare ce se
revarsă dinspre spaţiul public. În cadrul
acestui proiect vom investiga şi felul în
care sînt produse asemenea posibilităţi
de acţiune, unde se produc ele, cum
poate interveni cineva asupra modelelor
încetăţenite şi cum pot fi generate alte (şi
noi) posibilităţi de Handlung. Decorul
proiectului de faţă va fi constituit, în chip
critic, pe organizarea urbană şi spaţială a
Bucureştiului, cu diversele sale straturi
istorice şi politice, încercînd astfel să
analizeze felul în care structurile şi arhi-
tectura acţionează ca intermediari, ca
agenţi care permit, interzic şi produc
Handlungen.

II. Sfera publică: 
Acţiune, emancipare şi dezacord

Sfera publică - şi, prin urmare,
întreg ansamblul traiului nostru comun -
se structurează prin intermediul
diverselor forme de Handlungen. Tocmai
Handlungen au potenţialul necesar pen-
tru a face lucrurile vizibile, pentru a găsi o
formă de a comunica asta, astfel că
Handlungen sînt responsabile de
devenirea sferei publice. Cu alte cuvinte,
s-ar putea spune că absolut fiecare
schimbare şi fiecare mişcare se bazează
pe moduri de acţiune diferite, care trebuie
să fie narate. Cu toate acestea, nu tot ce
se întîmplă sau tot ce se povesteşte este
automat Handlung. În cartea sa Condiţia
umană, apărută în 1958, Hannah Arendt
distinge trei tipuri mari de activităţi
umane: munca, opera şi acţiunea3.
Conform opiniei lui Arendt, munca (truda)
corespunde corpului uman şi nece-
sităţilor vitale, în vreme ce opera „core-

spunde caracterului nenatural al exis-
tenţei umane”4. Acţiunea este „singura
activitate care se manifestă direct între
oameni, fără a fi intermediată de lucruri
sau de materie, şi corespunde condiţiei
umane de pluralitate”5, şi tot ea este şi
activitatea care permite pătrunderea în
spaţiul public. Această scurtă definiţie ne
arată că acţiunea este un concept foarte
deschis şi general, însă nu include toate
activităţile şi fiecare act de vorbire; în
plus, în ciuda tuturor similitudinilor exis-
tente în gîndirea lui Arendt, ea nu con-
sună cu concepţia lui Aristotel despre
politică. Totuşi toate se întîmplă în spaţiul
public, prin urmare polis-ul grecesc încă
mai poate fi descris drept cea mai clară
împlinire a sa, cu împărţirea în oikos
(spaţiul gospodăriei private, pentru
muncă şi creaţie) şi agorá (spaţiul public
din polis, pentru acţiune). Vom vedea mai
jos cum s-au modificat parametrii spaţiu-
lui public şi privat şi vom evalua posibil-
ităţile şi necesităţile reactivării lor. La
Arendt Handlung poate fi valorizat ca log-
ică interioară a emancipării, pentru că
face posibilă acţiunea politică şi găseşte
o formă prin care să o nareze.

O altă perspectivă interesantă -
care are atingere cu starea recentă a
democraţiei şi cu posibilităţile artei în
contextul dat -, una legată de cele spuse
mai sus, este concepţia lui Chantal
Mouffe despre aşa-numita „societate
post-politică”6. Analiza lui Mouffe îşi are
punctul de pornire în absenţa dezacordu-
lui. Ea observă că există un model puter-
nic de consens, plasat în centrul politicii
actuale, şi susţine nu numai că nu există
alternative, ci şi că logica aceasta a
politicii consensului împiedică orice
formă de neînţelegere. Totuşi Mouffe
remarcă o dimensiune infinită a conflictu-
lui şi antagonismului - pe care ea îl

I. Handlung

Există vreo diferenţă între acţiu-
ni şi poveşti? Termenul german Hand-
lung nu este menit să servească drept
traducere pentru ambele cuvinte, ci se
referă mai degrabă chiar la nivelul
semantic. Este imposibil să diferenţiezi
„acţiunile” de „poveşti”, căci ambele sen-
suri sînt legate intrinsec unul de altul şi îl
generează unul pe celălalt. Exact
această ambiguitate a termenului
Handlung1 trebuie subliniată şi valorizată
aici. A IV-a Bienală Bucureşti propune un
cadru experimental în care să se
studieze minuţios diversele moduri de
acţiune, posibilele sale evoluţii şi posibil-
ităţile acesteia. Va încerca să analizeze
diverse poveşti, intrigi întreţesute şi ficţiu-
ni, precum şi felul cum tot acest ansam-
blu este dependent sau detaşat de con-
ceptele instrumentalităţii. Cum se prop-
une instrumentalitatea şi ce instrucţiuni
de punere în acţiune sînt necesare sau
trebuie elaborate? Vom analiza practici
care critică, rescriu, corectează sau nim-
icesc naraţiuni constituite, precum şi
forme care se joacă aici cu setul de

Handlung. Despre producţia posibilităţilor. 

de Felix Vogel

Tocmai din cauza reţelei deja existente
de relaţii umane, cu nenumăratele ei
voinţe şi intenţii conflictuale, acţiunea nu-
şi atinge aproape niciodată scopul; însă,
pe de altă parte, din cauza mediului
acesta, în care doar acţiunea este reală,
ea „produce”, cu sau fără intenţie, poveşti
într-un mod la fel de natural cum manu-
facturarea produce lucruri palpabile.
Aceste poveşti pot fi apoi înregistrate pe
documente şi monumente, pot deveni
vizibile în obiecte utilizabile ori în opere
de artă, pot fi povestite, repovestite şi
transpuse în toate felurile de materiale.

(Hannah Arendt, Condiţia umană, 1958)
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tatea în care este narată, adică analiza a
ceea ce determină şi permite naraţiunea.
Pentru a putea depăşi această dificultate,
trebuie să ştergem diferenţa dintre istorie
şi istorisire: fiecare istorie este ficţională
şi fiecare istorisire, fiecare poveste, îşi
are rădăcinile într-un cadru „istoric” spe-
cific. Putem susţine, în consonanţă cu
Hayden White, că istoria este un artefact
verbal, un discurs narativ în proză, căci
conţinutul istoriei e inventat şi, în egală
măsură, imaginat ca descoperire. Istoria
nu poate fi niciodată pur factuală, aşadar
nici complet „adevărată”, căci cel puţin
contextul anumitor evenimente din trecut
şi al unor istorii trăite (care s-au petrecut
cu adevărat) e imposibil de reconstituit.
De-acum nu mai putem vedea „conţinu-
tul” trecutului ca pe un şir continuu de
poveşti (descoperite), ci trebuie să-l
vedem ca pe o mostră de ficţiune, pentru
că viziunea anterioară considera în mod
eronat forma narativă în care istoricii
comunicau cunoştinţele lor despre trecut
ca fiind de fapt una a trecutului însuşi.11

Hayden White merge chiar şi mai departe
şi, atunci cînd descrie naraţiunea ca pe
un concept întrucîtva universal, folosit la
împărtăşirea realităţii, evidenţiază - fără
să o menţioneze explicit - instrumentali-
tatea implicită a naraţiunilor: „A pune
problema naturii naraţiunii înseamnă a
invita la reflecţie asupra naturii culturii
înseşi şi, poate, chiar asupra caracterului
umanităţii. Atît de natural este impulsul
de a nara şi atît de inevitabilă este forma
naraţiunii pentru orice relatare despre
felul cum s-au petrecut cu adevărat anu-
mite lucruri, încît narativitatea ar putea
părea problematică doar într-o cultură în
care este absentă [...] sau este respinsă
programatic”12. Prin urmare, este nevoie
nu doar să studiem cu atenţie scopul şi
acel „dispositif" al unei anumite istorii - şi,

totodată, obiectul ei şi poziţia vorbitorului
(istoric/istoriograf) - , ci şi felul cum este
ea narată şi turnată într-o anumită formă.

IV. Oraşul Bucureşti ca Handlungsraum13

Fiecare Handlung are nevoie de
un cadru spaţial anume şi produce el
însuşi spaţiu.14 În sfera publică există o
reciprocitate neîntreruptă între spaţiul
care produce acţiunile şi acţiunile care
produc spaţiu. Tot Hannah Arendt este
cea care conceptualizează spaţiul public
drept „spaţiul potenţial al apariţiei între
oamenii ce acţionează şi oamenii ce
vorbesc”15. Oraşul Bucureşti etalează
astăzi modificări16 şi alterări ale spaţiului
public într-o manieră exemplară - şi totuşi
unică - şi narează diverse istorii şi
istorisiri despre modul în care parametrii
spaţiali produc, permit şi impun
Handlung-ul. Felul în care sînt percepute
astăzi Bucureştiul şi structura sa urbană -
adică dezvoltarea sa adesea dezorgani-
zată, autonomă şi incontrolabil de amorfă
- trimite pînă la începuturile acestui oraş
şi la fiecare din dramaticele sale fracturi.17

Din cauza moştenirii sale, cu rădăcini
istorice adînci, şi a structurii încă intacte,
Bucureştiul mai poate încă (sau iarăşi?)
să fie descris drept o împletire de cartiere
urbane cu aspect de sat, care în vre-
murile de odinioară era numită „mahala”.
Structura sa dezordonată, caracterizată
prin hotare nedefinite - căci chiar şi în
centrul oraşului zone foarte întinse erau
folosite pentru agricultură pînă la sfîrşitul
secolului al xIx-lea -, nu s-a modificat
pînă la mijlocul secolului al xIx-lea, cînd
cel puţin în oraşul interior au apărut mici
transformări, în stilul arhitectonic al lui
Georges-Eugène Haussmann. Această
voinţă de a crea un aspect şi o structură

numeşte „agonism”, termen cu o cono-
taţie mai puţin belicoasă - , una ce se pre-
supune că este permanent prezentă
chiar în „miezul radical al democraţiei”.
Acest model agonistic poate constitui o
posibilitate de salvare sau de instituire a
unei societăţi democratice radicale,
bazată pe diverse nivele de dezacorduri,
care să fie acceptate în mod raţional ca
dezacorduri. Dacă „politica oficială” actu-
ală nu produce posibilităţi de acţiune şi
dacă această cultură a dezacordului
piere, atunci întrebarea este: Cum ar
putea fi produse noi posibilităţi de acţiune
- noi posibilităţi de şi pentru Handlung - şi
ce tipuri de intervenţii sînt necesare pen-
tru a face să înceteze procesele recente
(i.e. cele bazate pe consens)? Ce
înseamnă dezacordul şi cum poate fi apli-
cat el? Cum ar trebui să concepem şi
unde am putea să găsim acele modele
agonistice?

III. Ficţiune, naraţiune şi istorie

În acest moment trebuie să ne
aducem aminte că textul de faţă se referă
la o expoziţie, la nişte proiecte artistice7,
i.e. la ficţiuni. Doar că ficţiunile devin rel-
evante ca ficţiuni atunci cînd
recunoaştem în „fapte” de odinioară tot
nişte ficţiuni8. Aşa cum am afirmat mai
sus, realitatea este construită şi narată
istoric, astfel că şi arta deţine întru totul
potenţialul de a crea realitate. Este un
lucru de bun-simţ să spunem că nu doar
convieţuirea în totalitatea sa, ce ne
însoţeşte fiecare acţiune, activitate şi act
de vorbire, este structurată conform anu-
mitor legi şi reglementări, ci şi felul în
care anumite lucruri şi circumstanţe sînt
narate într-un mod prestabilit. Acest mod
de distribuire a identificărilor, reprezen-

tărilor şi subiectivizărilor se bazează şi el
pe o organizare spaţială şi pe o distribuţie
a spaţiilor - fie că e vorba de locuinţe pri-
vate, de spaţii publice, de parlamente
sau de graniţe. Arta (şi, la un nivel mai
general, ficţiunile) poate produce respec-
tivele naraţiuni, dar îşi permite să o facă
altfel decît în ordinea prestabilită, adică
încălcînd acea ordine şi producînd atît
forme noi, cît şi modele diferite de identi-
ficare. Amintiţi-vă numai numeroasele
evenimente care au impus rupturi şi dis-
continuităţi în ordinea instituită, nu doar
în domeniul artelor, ci în întreaga soci-
etate, de la romanele lui Flaubert, trecînd
prin inventarea fotografiei ca practică
artistică (şi astfel rupînd-o cu tradiţia
formelor de reprezentare instituite) şi
pînă la opere de artă inovatoare, precum
“Moartea lui Marat”, pictura lui Jacques-
Louis David.9

Ţinînd cont de faptul că acele
Handlungen sînt dominate de contin-
genţă, nu contează dacă rezultatul unei
acţiuni particulare sau felul cum este ea
narată a fost prestabilit sau a survenit
spontan ori n-a avut nici un impact ulteri-
or. Prin urmare, am greşi dacă ne-am
concentra doar pe un rezultat anume şi
pe instrumentalitatea pe care un
Handlung ar putea sau nu s-o producă,
precum şi pe modul în care conceptul de
participare ar putea deveni productiv.
Problema felului în care sînt elaborate
actul naraţiunii şi naraţiunile rezultate din
acest act pare mult mai importantă, ceea
ce impune o investigare a conexiunilor
sau a articulaţiilor conectoare dintre
diverşii actanţi şi acţiunile respective.10

Punerea sub interogaţie a legitimităţii
unei naraţiuni înseamnă analiza concep-
tului acţiunilor într-o fază primară; „sub-
stanţa” acţiunii nu mai este esenţială pen-
tru percepţia ei, ci importantă e modali-
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apărea întrebări legate de modul în care
pot fi cucerite şi puse sub interogaţie crit-
ică structurile (urbane) consacrate şi
despre felul cum se pot realiza intervenţii
prin apropriere, modificare şi participare
comunitară. Cum se poate defini şi apăra
astăzi spaţiul public prin Handlung? 

de ansamblu s-a intensificat iarăşi la
începutul secolului xx. Repere urbane
unice, cum este bulevardul Nicolae
Bălcescu, un complex arhitectural mod-
ernist coerent aflat în centrul oraşului, au
devenit posibile pentru că, din pricina
industrializării întîrziate a României, nu
se întemeiase o structură coerentă şi
funcţională a oraşului vechi. Absenţa
reglementărilor şi a fabricilor a făcut din
Bucureşti un laborator experimental pen-
tru arhitecţii şi urbaniştii moderni. Deşi
multe din viziuni au rămas la un nivel
utopic, ideile aplicate în Bucureşti în anii
1920 şi 1930 s-au bazat adesea pe mod-
ele de divizare comunitară a spaţiului -
înainte ca oraşul să fie conectat la
formele instituţionalizate ale arhitecturii
socialiste - şi, în general, Bucureştiul a
fost înţeles ca un spaţiu al posibilităţilor.

Totuşi cea mai masivă schim-
bare a structurii Bucureştiului - datorată
pentru prima dată unui plan de ansamblu
amplu, coerent şi atotcuprinzător - s-a
petrecut, desigur, în epoca lui
Ceauşescu. În anii 1970 acesta a promo-
vat un nou mod de structurare a locuirii şi
a traiului, „susţinut” de necesitatea recon-
strucţiei din urma cutremurului devastator
din 1977. Considerînd că împlineşte ide-
alurile socialiste, Ceauşescu a propus un
model numit „unităţi structurale com-
plexe”, bazat pe viziunea unei vieţi
sociale colective ce strînge laolaltă
locuirea, educaţia, distracţia, tratamentul
medical, precum şi necesităţile comer-
ciale - desigur, la cel mai redus nivel posi-
bil - într-o unică structură arhitecturală
comună.18 În paralel cu alterarea spaţiului
privat, s-a modificat şi percepţia spaţiului
public. Din pricina fragmentării şi a lipsei
unui principiu ordonator pentru cartierele
oraşului, în trecut n-au existat spaţii şi
pieţe publice. Apoi regimul comunist a

avut nevoie de ele în scopuri reprezen-
taţionale. Atunci au fost create ad hoc
pieţe imense pentru manifestaţii şi
parade, doar de dragul de a pune în
scenă şi de a ilustra emblematic puterea
şi autoritatea regimului, limitînd astfel
spaţial Handlung-ul şi impunîndu-i posi-
bilităţile. Dar tot nu exista un spaţiu pub-
lic al oamenilor, adică un spaţiu unde să
aibă loc întîlniri şi adunări, aşadar unde
să se poată manifesta posibilitatea evi-
denţierii unei comunităţi - precum şi cea a
devenirii unei comunităţi. După 1989
oraşul s-a schimbat iarăşi enorm şi s-au
înălţat noi structuri - tot fără prea multe
planuri. În centru au fost construite copii
proaste ale unor clădiri occidentale foarte
înalte, iar la periferie - complexe rezi-
denţiale îngrădite. Concomitent, blocurile
comuniste s-au transformat autonom, în
conformitate cu nevoile oamenilor, şi
diverse complexe de locuinţe sînt ocu-
pate ilegal de cei care nu-şi pot permite
un spaţiu de locuit.19

Toate acestea nu trebuie con-
siderate ciudate, ci identitatea urbană
constitutivă a Bucureştiului. Şi nu istoria
sau tipologiile respectivelor schimbări per
se sînt interesante, ci tranziţiile ce apar
intermitent în distribuţia spaţiului.
Mentalităţi şi concepte călăuzitoare
diferite sînt prezente concomitent, ceea
ce oferă concepţii şi structuri diferite ale
spaţiului public şi, astfel, posibilităţi dis-
tincte de Handlung. S-ar putea chiar
susţine că acel specific al mahalalei
bucureştente, definit prin autonomie,
creştere amorfă şi dezvoltare indepen-
dentă, este (re)activat încă o dată. 

De asemenea, prin cercetarea
conceptelor şi configuraţiilor spaţiale ale
Handlung-ului, a IV-a Bienală Bucureşti
încearcă să facă productive schimbările
şi activităţile menţionate mai sus. Vor
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puternic prin care se descriu condiţiile spaţiale
ale unei acţiuni, căci este utilizat ca termen de
specialitate în teoria naraţiunii şi în teatru, dar
şi pentru a determina zona politică în care acţi-
unea este posibilă.
14. Pentru o analiză mai amănunţită a acestui
raport, vezi textul lui Ludger Schwarte,
“Arhitectură performativă - cum se constituie o
scenă pentru acţiunea politică”, în volumul de
faţă, p. 184.
15. Hannah Arendt, op. cit., p. 200.
16. Boris Groys vorbeşte despre o ştergere
dublă petrecută în Europa de Est: prima odată
cu începutul regimurilor socialiste şi comu-
niste, iar cealaltă mai recentă, odată cu intro-
ducerea sistemului economic/cultural capital-
ist. 
17. Nu doresc să pierd mult timp cu eveni-
mente istorice, ci voi evidenţia doar una din
diferenţele majore existente în Evul Mediu faţă
de alte oraşe europene: absenţa unui zid de
apărare al cetăţii. Lăsînd la o parte eventualele
consecinţe militare, această structură neobiş-
nuită mai are şi astăzi un anumit impact.
Neexistînd un zid al cetăţii, este imposibil să
stabileşti graniţele oraşului, fapt ce creează o
concepţie relativ difuză asupra existenţei sale
în spaţiu.
18. Trebuie spus aici că sus-pomenita con-
cepţie nu e în nici un caz nouă. Rădăcinile ei
pot fi descoperite în modernitate, dacă ne
gîndim la acea “unité d’habitation” a lui Le
Corbusier şi, mai tîrziu (dar tot înainte de
Ceauşescu), la proiectele celor din Team Ten.
19. Srdjan Jovanović Weiss numeşte respec-
tivele structuri şi transformări „turbo-arhitec-
tură”, pornind de la un gen de muzică popular,
„turbo-folk”, un amestec foarte rapid şi eclectic
de folclor tradiţional est-european, muzică pop
occidentală, sonorităţi techno şi rock.

Note:

1. Cuvîntul german Handlung va fi scris cu
litere cursive (italice), ca şi forma lui de plural,
Handlungen, evidenţiind astfel atît straturile lui
diferite, cît şi ambiguitatea sa. Este unul dintre
cele mai dificile cuvinte şi totuşi printre cele
mai uşor de tradus. Poate însemna acţiune,
activitate, instrumentalitate, participare - dar şi
progresie, act, subiect sau poveste ar fi tra-
duceri perfecte; doar că toate aceste cuvinte
se reduc la un singur - la doar un singur - sens
specific şi, în consecinţă, nu sînt capabile să
reînvie diferitele straturi existente, ce nu pot fi
nici şterse, deoarece sînt prezente permanent.
Acele semnificaţii ale lui Handlung ce înclină
mai mult în direcţia acţiunii şi activităţii pot fi
explicate separat de comportamentul mai
pasiv şi involuntar, ca reprezentînd ceva ce se
întîmplă în mod activ şi intenţionat şi se con-
centrează pe realitatea sistematizată. În
schimb termenul „instrumentalitate” are o
conotaţie chiar mai puternică, trimiţînd la un
lucru sau o persoană ce produce un rezultat
specific, şi poate fi descris ca o formă de exis-
tenţă, ceea ce le conferă termenilor o impli-
caţie politică. De cealaltă parte (subiect,
poveste etc.) Handlung are sensuri apropiate
de ficţiune şi naraţiune, adică înseamnă ceva
ce s-a întîmplat şi ceva ce a fost relatat ulteri-
or.
2. Definiţia „lucrului” se bazează pe ideile
prezentate de Bruno Latour în eseul “De la
Realpolitik la Dingpolitik” (v. în volumul de
faţă,p. 222), unde acesta susţine conceptul de
„democraţie orientată spre obiect“: „Obiectele
au fost descrise prea multă vreme drept real-
ităţi imediate. E nedrept faţă de ele, nedrept
faţă de ştiinţă, nedrept faţă de obiectivitate,
nedrept faţă de experienţă. Ele sînt mult mai
interesante, mai diversificate, mai incerte, mai
complicate, mai cuprinzătoare, mai eterogene,
mai riscante, mai istorice, mai locale, mai
materiale şi mai relaţionale decît în versiunea
jalnică oferită de atîta vreme de filosofi.
Pietrele nu există doar pentru a le trage şuturi
şi nici băncile doar pentru a le zgîlţîi. «Faptele
sînt fapte înseamnă fapte?» Da, dar înseamnă
multe alte lucruri în plus“.

3. Pentru ediţia germană a Condiţiei umane
Hannah Arendt a tradus „acţiune” fie prin
Handeln, fie prin Handeln.
4. Citat din ediţia americană: Hannah Arendt,
The Human Condition, Chicago, 1958, p. 7.
5. Ibid., p. 7.
6. Chantal Mouffe, On the Political, Londra şi
New York, 2005; The Return of the Political,
Londra, 2006; The Democratic Paradox,
Londra, 2000. 
7. Cînd pomenesc aici de „proiecte artistice”,
mă refer la sensul cel mai larg al sintagmei,
care include toate celelalte aspecte şi proiecte
ce au loc în cadrul bienalei şi evidenţiază ast-
fel abordarea interdisciplinară.
8. Am exagera dacă am lua în calcul ideile lui
Blumenberg in extenso, dar concisul său text
Prospect for a Theory of Nonceptuality (în
Hans Blumenberg, Shipwreck with Spectator,
Cambridge, 1996) ne oferă o imagine clară
asupra bunei funcţionări a feedback-ului dintre
structurile narative şi lume. 
9. Vorbind cu Jacques Rancière, am ajuns la
concluzia că acestea sînt momentele în care
survine politica. Rancière vorbeşte despre „la
part de sans-part”, ce devine vizibilă în respec-
tivele manifestări politice, ele fiind de fapt o
nouă „distribuire a perceptibilului”, o nouă
ordine a unor regimuri diferite. Vezi Jacques
Rancière, La Mésentente. Politique et
Philosophie, Paris, 1995; The Politics of
Aesthetics: The Distribution of the Sensible,
Londra, 2004. Vezi şi eseul Mariei Muhle
“Realism estetic, documente ficţionale şi
subiectivare. Alexander Medwekin. Grupurile
Medwedkin. Chris Marker”, în volumul de faţă,
p.162.
10. Cf. Bruno Latour, Reassembling the
Social: An Introduction to Actor-Network-
Theory, Oxford, 2005.
11. Cf. Hayden White, The Content of the
Form: Narrative Discourse and Historical
Representation, Baltimore, 1987; Metahistory:
The Historical Imagination in Nineteenth-
Century Europe, Baltimore, 1973.
12. Hayden White, The Value of Narrativity in
the Representation of Reality, în Critical
Inquiry, vol. 7, nr. 1 (On Narrative)/ toamnă
1980, p. 5-27.
13. Handlungsraum este un alt cuvînt german
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The 1990 protest episode known as the
University Square Phenomenon consti-
tuted a crucial and contentious episode
for Romania’s political transition from
communism. Analysis of this incident
sheds light on the long-term conse-
quences political protests can have when
they translate into routine politics. More
specifically, such an analysis enriches the
emerging literature on “how social move-
ments matter” by underlining the lasting
impact of the University Square
Phenomenon on Romania’s party system
and political culture. Drawing in part on
the theoretical framework presented in
Doug McAdam, Sidney Tarrow, and
Charles Tilly’s “Dynamics of Contention”,
the analysis of the University Square
focuses on two major processes: identity
formation and contentious repertoires.
This examination shows that the political
identity gained during the University
Square Phenomenon and the repertoire
for political protest it generated played a
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Contentious Politics, Identity Formation,
and the University Square Phenomenon
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Phenomenon emerged as well as the
repertoire of contention it made available
for adaptation in subsequent protest
years. This article concludes with a dis-
cussion about the broad social and politi-
cal implications of the University Square
Phenomenon through an exploration of
the link between this episode, democrati-
zation, and potential “revolutionary trajec-
tories” in the early 1990s.

How Contentious Episodes Can Matter

McAdam, Tarrow, and Tilly’s “Dynamics
of Contention” has been described as
“the most ambitious, and arguably the
most important, book on social move-
ments (and related phenomena) written
in the past two decades” (Tindall 2003:
408; Mische 2003; Peterson et al. 2002).
The main objective of this book is to pro-
vide scholars with new insights into vari-
ous forms of “contentious politics.”
According to the authors, contentious
politics involves widespread - and poten-
tially transgressive - social mobilization.
Contentious politics is different from rou-
tine politics, which gravitates around well-
established bureaucratic, political, and
electoral rules. 

“Dynamics of Contention” proceeds to
stress the similarities that exist within a
wide range of contentious episodes and
to focus on the parallels that exist among
them. The present article takes a similar
approach, countering the criticism of
“Dynamics of Contention” that it cannot
be employed in further studies because,
“in the absence of a deductive structure it
is practically impossible to judge which
theoretical claims make logical sense,
and which do not. Furthermore, it is diffi-

cult to build and extend theory” (Tindall,
2003: 486). Instead, the current analysis
shows the helpfulness of the authors’
approach to understanding the University
Square episode of contention, which falls
outside the scope of grand, overarching
theoretical models for revolutions and for
democratization, although it does exhibit
elements of both. 

Two issues discussed in “Dynamics of
Contention” will be at the center of this
study: identity formation and contentious
repertoires. These issues have been
selected among the list of mechanisms
and processes discussed in this book
because they are especially central for
emphasizing the long-term impact of the
University Square Phenomenon on
Romanian politics and society.

The most radical example of identity for-
mation comes from the French
Revolution and the affirmation that “the
source of all sovereignty resides essen-
tially in the nation,” which all modern
republics have. As the French Revolution
also illustrates, identity, which emerges
from a social movement, is not a constant
but rather the result of an interactive
process (McAdam et al. 2001). This
process is related to a number of causal
mechanisms important for this study: cat-
egory formation, object shift, and certifi-
cation. First, actors frequently link previ-
ously unrelated social sites generating
“new boundaries and connections among
political actors,” (McAdam et al. 2001:
142), which lead to the emergence of
original social and political categories. In
turn, the formation of such categories has
a major role to play in the consolidation of
new political identities. Second, the
actions that take place following the gen-

decisive role in its aftermath and the nais-
sance of a democratic civil society in
Romania. 

Introduction1

In contrast with other Eastern European
countries, Romania witnessed a violent
exit from communist dictatorship. More
than 1,000 people were killed in the
December 1989 Revolution and, in the
first half of 1990, many opposed the par-
ticipation of a neo-communist elite in the
first democratic elections in more than
five decades. It was at this moment that a
crucial yet understudied episode of politi-
cal contention took place: the University
Square Phenomenon. This episode con-
stituted an attempt to liquidate Romania’s
communist legacy and move towards a
genuinely democratic order. The protest
was sparked by a meeting organized on
April 22, 1990, in Bucharest’s University
Square, marking exactly four months
after the 1989 Revolution. The intention
of this protest was to adopt legal meas-
ures preventing corrupt former elites from
running for office and from holding public
functions. A direct corollary of this
demand was the deterring of the Front for
National Salvation (FNS) - a self-pro-
claimed provisional government with
strong links to the former Communist
Party - from running in the May 1990
election. Large-scale discontent and fear
of the FNS (felt especially by intellectu-
als) contributed to the rapid transforma-
tion of this protest episode. Its growth in
intensity and duration allowed the pro-
testers in University Square to become a
symbol not only of the struggle against
neo-communism but also of early
Romanian democratization. The

University Square Phenomenon gave
rise to long-term, ongoing political out-
comes in post-1989 Romania. For exam-
ple, it contributed, albeit indirectly, to the
victory of the Democratic Convention of
Romania (DCR) in the 1996 election and
it generated a repertoire of contention
that can now stand on its own. Today, the
University Square Phenomenon symbol-
izes an episode of contentious politics
that acted as a catalyzing force for the
Romanian opposition, helping it reorgan-
ize itself and eventually win the 1996
election. 

From this perspective, the University
Square Phenomenon points to a major
theoretical question present in the current
political sociology literature: “how do
social movements matter?” Although cru-
cial, this question has received relatively
little systematic attention in the relevant
social science literature (Giugni et al.
1999). In order to explore this question
while reconstructing the development
and the aftermath of a major yet under-
studied contentious episode, the follow-
ing article analyses the role of identity for-
mation and contentious repertoires in the
different phases of the University Square
Phenomenon before exploring its long-
term consequences on contemporary
Romanian politics and society. The dis-
cussion about the contentious episode
itself focuses on these two processes, i.e.
identity formation and contentious reper-
toires, because they are most relevant for
the examination of long-term outcomes
and easy to trace in the aftermath of the
protest. This approach is derived in large
part from “Dynamics of Contention”, and
it has the added benefit of recreating the
original dynamic context in which the
identity of the University Square
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known routines and symbols available to
them. Contentious repertoires feature
routines that are modified over and over
again. Furthermore, in order to reinforce
the interactive aspect of repertoire, the
authors define the concept of contentious
repertoires as “limited ensembles of
mutual claim-making routines available to
particular pairs of identities” (McAdam et
al. 2001: 138). Actors “borrow a theatrical
metaphor - repertoire - to convey the idea
that participants in public claim-making
adopt scripts they have performed
before” (McAdam et al. 2001: 138).
Similar to identity formation, appropria-
tion and interaction are also central to the
working and reworking of contentious
repertoires. Our analysis stresses this
logic through the study of the slogans,
songs, and general claims put forward in
the context of the University Square
Phenomenon as well as the manner in
which the actual University Square loca-
tion continued to remain a site for subse-
quent minor protests. 

Beyond the study of identity formation
and contentious repertoires, the following
empirical section ends with a discussion
about democratization and “revolutionary
trajectories” as discussed in “Dynamics
of Contention”. Although “revolutionary
trajectories” seemed to materialize during
the development of the University Square
Phenomenon, they were never converted
into a revolution. Yet, the absence of an
overarching theoretical model ought not
to prevent the study of such episodes but
rather reinforce the search “for mecha-
nisms that appear variously combined in
all (...) forms of contention” (McAdam et
al. 74). This search becomes particularly
important when, as in the case of
University Square, an episode of con-

tention not only fuels the creation of civil
society but also the formation of a new
political party and its subsequent elec-
toral victory. 

This discussion about the impact of the
University Square Phenomenon leads to
the issue of “how social movements [and
contentious episodes] matter.” Despite
recent attempts to explore such issues
(Amenta 2006; Amenta and Caren 2004;
Giugni 1998), one can still argue that “the
study of the consequences of social
movements is one of the most neglected
topics in the literature. (...) [W]e need
more systematic studies that can shed
light on various aspects of movement
impact, in particular on the potential con-
sequences, on the conditions and cir-
cumstances that favour certain conse-
quences as well as the processes lead-
ing movements to have an impact, and
on the actual effects obtained by past as
well as contemporary movements”
(Giugni et al. 1999: xv). The most realis-
tic, long-term impact of social movements
is the conversion of grievances previous-
ly articulated in a setting of contention
into routine politics. This transformation
into routine politics is usually carried out
by the reorganization of protesters into
civil society organizations, which contin-
ue the protestors’ struggle from within the
system. An illustration of this process is
provided by American feminist groups,
which increased in number from 75 in
1982 to 140 in 1995, and which estab-
lished their presence in Washington,
D.C., from where they advanced “a new
public policy agenda to mobilize support
for legislation” (Gelb and Hart 1999, 153).
Yet, as the current analysis of the
University Square Phenomenon shows,
social movements can surpass other civil

esis of a new political identity can gener-
ate an “object shift”: a displacement of
the object of social and political claims
that affects the original repertoire of con-
tention. Finally, the certification of actors
by external authorities such as foreign
states and international organisations is
the third recurring mechanism of identity
formation. The lack - or the withdrawal -
of external recognition can undermine the
legitimacy as well as the mobilising
capacity of social and political actors
involved in episodes of contention
(McAdam et al. 2001: 142-6). This brief
discussion of the three “identity-trans-
forming mechanisms” shows that collec-
tive identities change during mobilisation
processes, sometimes in a sudden man-
ner, and that identity formation also
involves the appropriation of existing
identities. In addition, following a logic
described by Benedict Anderson (1991),
it involves a selective memory and inter-
pretation of the past in order to create an
image of cohesiveness amongst partici-
pants. Finally, identities created during
such episodes later impact routine poli-
tics: “creation, transformation, and extinc-
tion of actors, identities, and forms of
action in the course of contention alter
the array of actors, identities, and actions
that appear in routine politics and further
contention once the particular episode of
contention has ended” (McAdam et al.
2001: 56). And, while an ideology or an
economic grievance can fuel the creation
of a new political identity such as the pro-
letariat’s or the British labour strikes, it
does not have to. As the analysis of the
University Square Phenomenon shows,
protesters can also be fuelled by an
inherent notion of justice. The University
Square Phenomenon sprang from the
realisation that the Romanian Communist

totalitarian regime was unjust and that
the 1990 government was not committed
to uprooting its vestiges but rather had
demonstrated that it would continue on a
similar path.

The process of identity formation is aided
by repertoires of contention, which imply
that social and political mobilization
involves a set of symbols and codified rit-
uals. Although their impact is variable in
scope, these symbols can become a
major component of identity construction
processes. This is true largely because
repertoires of contention are embedded
in historical memory. For example,
Hannah Arendt writes on the topic of the
spirit of the revolution that “there is noth-
ing that could compensate for its failure
or prevent it from becoming final, except
memory and recollection. And since the
storehouse of memory is kept and
watched over by the poets, whose busi-
ness it is to find and make words we live
by (...) these reflections are significant
enough as they testify to the involuntary
self-discourse, to the joys of appearing in
word and deed without equivocation and
without self reflection that are inherent in
action” (Arendt 1990, 280-1). Thus,
according to Arendt, the preservation
through culture of a revolutionary reper-
toire can provide a political body with the
necessary resources to mobilise resist-
ance against the onset of tyrannical rule.
In the study of social movements the con-
cept of repertoire has been widely dis-
cussed (e.g. Tarrow 1994, Tilly 1986).
Yet, “Dynamics of Contention” gives an
additional dynamic meaning to this idea,
which could wrongly suggest a stable set
of tools and symbols that seldom evolve
over time. In response to their circum-
stances, social and political actors rework
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society organizations as they transform
themselves into political parties and
eventually win elections. Furthermore,
social movements can affect the political
culture of the country in which they oper-
ate. In the case of the University Square
Phenomenon, this translates into the
emergence of powerful anti-communist
symbols that are still present in today’s
Romanian political culture. These find-
ings about the University Square
Phenomenon are especially interesting
because they move the analysis beyond
the traditional focus on policy outcomes
present in the literature to the lasting con-
sequences of social movements and con-
tentious episodes (e.g. Amenta and
Caren 2004). They also correspond to
Marino Diani’s recommendation to con-
centrate “on the structural position occu-
pied by movement actors after phases of
sustained political and/or cultural resist-
ance,” in order to observe “whether they
facilitate the emergence of new networks,
which in turn allow advocacy groups, citi-
zens’ organizations, action comities, and
even single individuals to be more influ-
ential in processes of political and cultur-
al transformations” [emphasis added]
(Diani 2001: 209). 

Understanding the University Square
Phenomenon

Far from presenting a detailed recon-
struction of the University Square
Phenomenon, the following sections
focus on the theoretical elements dis-
cussed above. The objective here is to
shed light on identity formation and con-
tentious repertoires while underlining the
broad social and political impact of this
crucial contentious episode in the mirror

of the routinization of politics that took
place after the episode ended with the
miners’ violent intervention. The chrono-
logical structure of the second part
reflects the four phases of the University
Square Phenomenon: organization,
development, aftermath, and consolida-
tion.

Organization: Identity Formation and
Repertoires in University Square 

Though the University Square
Phenomenon forms an episode of con-
tentious politics on its own, it cannot be
approached without a brief overview of
the historical and political events leading
up to that point. After 45 years of commu-
nist rule, the population of Timişoara initi-
ated the Romanian Revolution, which by
December 22, 1989, had spread to other
cities, particularly Bucharest (Milin 1990).
Unlike other Eastern European move-
ments where the overthrow of former
communist regimes was peaceful, the
Romanian Revolution claimed 1,104
deaths. In the aftermath, the courts,
which should have brought those respon-
sible for the December massacre and for
the 45 years of communist rule to trial,
failed to do so and thus, “the crimes of
December 1989 and those of the
Communist past remained a running sore
on the Romanian body politic” (Siani-
Davies 2000: 17). Added to this was
Dictator Nicolae Ceauşescu’s escape,
immediately after which the Front for
National Salvation (FNS) formed and
made its first public appearance on
national television. The most prominent
spokesman of the FNS was Ion Iliescu, a
former high official of the Romanian
Communist Party at the time virtually

unknown to the general public, who later
became president of the country
(Deletant 2000: 35-59; Osmani 1997).
Despite the FNS’s efforts to deny its con-
nection with the previous Communist
Party, it soon became obvious to many
Romanians that the party’s “anti-commu-
nism was of a more recent vintage”
(Călinescu and Tismăneanu 1991: 40-59;
Hickman 1998: 3). Furthermore, FNS’s
refusal to outlaw the Romanian
Communist Party and the first arrival of
miners on January 29 - followed by
another group on February 18 - to restore
order in Bucharest generated doubts
amongst many Romanian intellectuals
about the success of the 1989 Revolution
(Bellu and Badin, 2005).2 

Further still, the tumultuous days of late
December, in which the FNS proclaimed
itself the provisional government, coincid-
ed with the time when a new enemy of
the Revolution and of the Romanian peo-
ple - “the terrorists” - made their presence
felt. To this day the identities of the terror-
ists remain unknown, under whose
orders they acted, how many people died
because of their actions, and why they
vanished without a trace only a few days
later (Hickman 1998; Siani-Davis 2000:
15). These so-called terrorists were
evoked in the media (particularly on tele-
vision) during those days, and they
brought with them the old Hobbesian
realization that security is more important
than freedom. Under these circum-
stances, the FNS became the govern-
ment of Romania and Ion Iliescu became
president. Soon afterwards, in March
1990, ethnic tensions escalated into vio-
lence in Târgu-Mureş, a Transylvanian
city where ethnic Hungarians form the
majority. The President’s reaction to this

conflict “raised doubts about Iliescu’s
commitment to minority rights. [... T]he
President’s manipulation of state media
[particularly the only TV station in exis-
tence at the time] before the election of
May 1990 raised further doubts about his
democratic credentials” (Light and
Phinnemore 2000: 2). In response to
Iliescu, worker and student association
members held a gathering on March 11,
1990, in Timişoara to adopt the
Proclamation of Timişoara (Călinescu
and Tismăneanu 1991: 53). The
Proclamation, written mainly by George
Şerban and published by the Timişoara
Society (Mungiu 1996: 351) stated: “For
the victory of the Revolution, in
Timişoara, together with the Romanians,
Hungarians, Germans, Serbs and mem-
bers of other ethnic groups died, who for
centuries lived peacefully in our city. [...
We] want to live in a country where toler-
ance and mutual respect are the only
principles that will rule the future Europe
Home” (Proclamation of Timişoara). The
same Proclamation also asserts: “The
Revolution was from its first hours, not
only anti-Ceauşescu but also, categori-
cally, anti-communist.” Of paramount
importance was the eighth point in the
Proclamation of Timişoara, which propos-
es: “an electoral law that forbids former
communist activists and former
Securitate officers for the first three con-
secutive elections from standing for elec-
tion on any electoral list (...) and the inclu-
sion of a special paragraph in the law for-
bidding former communist activists to run
for the office of President.” 

These circumstances prepared the
ground for the University Square
Phenomenon. Thus, on April 22 the
National Peasant Party (NPP), a newly
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formed political party claiming continuity,
via its leaders Corneliu Coposu and Ion
Diaconecu, with the pre-war National
Peasant Party, organized a meeting of
protest “with the intention of deterring
Iliescu and other former communist lead-
ers from running in the May 20 election”
(Osmani 1997: 3). However, the demon-
stration did not terminate at the end of the
day: protesters blocked University
Square with the intention of continuing
the struggle against communism that had
started with the 1989 Revolution. It is no
coincidence that the date chosen for the
protest by the NPP was April 22, a day
exactly four months after the 1989
Revolution. Hence, those who conceived
the Proclamation of Timişoara, as well as
the NPP, became the first actors of the
University Square Phenomenon, while
the actual Proclamation articulated a new
political category whose pillar was “anti-
neo-communism.” These elements are
best understood in the context of reper-
toires of contention, where “previously
created performances” (Tilly 2002: 118)
are borrowed for new purposes. In the
case of University Square, the repertoire
was only four months old and the slogans
that predominated in University Square
were, as they had been four months ear-
lier, “Down with the Communists!” to
which was added “Down with the Neo-
Communists!” 

Two days into the demonstration, on April
25, the protesters abandoned the NPP
identity in favour of a new “University
Square identity” that was to extend from
Bucharest throughout the country, and
which shared the NPP’s opposition to
communism, but did not include a gen-
uine political platform for winning the May
election. Unlike the NPP, the University

Square events were not an attempt to win
the election, only to deter FNS from par-
ticipating in it. In this manner, the protest-
ers could bestow upon themselves a
moral role unfettered by long-term elec-
toral motives. The University Square
events also brought about unintended
consequences by moving beyond the
intent of the NPP, by gaining its own iden-
tity, and by abandoning political ties with
the party that had organized the meeting
in the first place. Furthermore, the issue
of the May 20 election was pushed to the
periphery of their protest while the
Proclamation of Timişoara and the anti-
communist agenda moved to the fore-
front. This switch in agenda could have
aided the University Square identity for-
mation. 

This becomes particularly clear when one
compares the University Square
Phenomenon with the 1996-97 Serbian
student movement, as the two protest
movements share some basic features.
Yet, the raison d’être for the Serbian
protest was and remained narrow in
scope, as it focused on the recognition of
the November 17 municipal elections, in
which the Zajedno opposition alliance
won Belgrade and other major cities. As a
result, Slobodan Milošević was able to
dismantle the fragile anti-Milošević coali-
tion and put an end to the student protest
by simply giving into the opposition’s
demands (Thompson and Kuntz 2004).
Compared to the members of the 1996-
97 Serbian student movement, the
University Square protesters were less
pragmatic; their demands reached
beyond short-term political goals and
aimed at the overly naïve but morally
inspiring process of decommunization
and “trial of communism.” Thus, the

weeks from April 22 to May 20 were suf-
ficient to allow for the emergence of this
new political identity, whose main pillar
was the struggle against communism and
contoured around the “categorically
against communism” stance of the
Proclamation of Timişoara. 

Another element that contributed to the
consolidation of this new political identity
came from the way in which the protest-
ers interpreted the 1989 Revolution.
Essentially, the protesters in University
Square were challenging the victory that
the FNS had proclaimed. Protesters
began referring to the University Square
Phenomenon as the continuation of the
1989 December Revolution. It was this
belief that created for them a “fortifying
myth.” Part of the motivation behind this
interpretation came directly from the
Proclamation of Timişoara, which ends
with the statement: “We, the authors of
this Proclamation, participants at the
events from December 16-22, do not
consider the Revolution finished. We will
continue it firmly. After we faced and tri-
umphed, without anyone’s help, in over-
throwing one of the most powerful and
repressive systems in the world, nobody
and nothing can intimidate us.”
Furthermore, signboards reading “PCR =
FSN” (Romanian Communist Party =
Front for National Salvation) appeared in
University Square, further adding to the
sense of continuity between the 1989
Revolution and the current protest.
Hence, exactly four months after the
Revolution, the people of Bucharest were
once again shouting: “Down with the
Communists,” asserting in University
Square that, for them, the 1989
Revolution was continuing and that the
battle against the communist regime was

still to be won. 

The early days of the University Square
movement included powerful elements of
contention. Most important among these
are the repertoires of contention and the
emergence of a new political identity that
benefited from the way the protesters
depicted the Revolution, allowing political
legitimacy to pass from the 1989
Revolution to the University Square. The
University Square movement formed its
new political identity by retaining the
same slogans and the same goals of
anti-communism from the 1989
Revolution, and by applying them, not to
the former Communist Party, but to the
newly formed provisional government,
FNS. The demonstration organized by
the NPP broke allegiance with the party
only two days later and became an
episode of mass protest with its own
identity and remained this way for the fol-
lowing six weeks. In more theoretical
terms, the action of breaking allegiance
with the NPP marks an “object shift,”
changing the focus of the protest from the
May 20 elections to the anti-neo-commu-
nist and anti-FNS. Those same elements
of the repertoire of contention and politi-
cal identity are also present in the subse-
quent days of the University Square but
in a slightly different form as the political
identity of the University Square gained a
bolder contour.

Development: What was the University
Square Phenomenon?

Two days into the University Square
Phenomenon, the protesters declared
themselves to be peaceful, multicultural
(they included Hungarians and other eth-
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nic minorities), anti-communist, and anti-
neo-communist. They also broke their
allegiance with the NPP, who had organ-
ized the meeting on April 22. Dr. Emil
Constantinescu, acting president of the
University of Bucharest and professor at
the Department of Geology gave protes-
tors the right to use department’s balcony
(Dabija, 2007), which “became the trib-
une from which personalities or average
citizens demanded the democratization
of the country” (Gheorghe and Huminic
1999). On April 24, in a Provisional
Council for National Unity (PCNU) meet-
ing, President Ion Iliescu called those in
University Square golani (thugs), a label
rapidly embraced by the demonstrators
who, in addition to calling themselves
golani, baptized the perimeter they occu-
pied in University Square Golania (Thug
Land) (Gheorghe and Huminic 1999).
This was a particularly poor choice of
words for President Iliescu because only
four months earlier former dictator
Ceauşescu had referred to the protesters
who initiated the 1989 December
Revolution in Timişoara as hooligans.
This new name was quickly stripped of its
derogatory connotation and became a
badge of honour as many “Cambridge,
Sorbonne, and Oxford students declared
themselves ‘thugs.’” Romanian dra-
maturge and member of the French
Academy, Eugène Ionesco, proclaimed
himself an “academician thug,” while
other prominent intellectuals were grant-
ed the title of “honorary thug” (Mungiu
2003: 351; Cesereanu 2003). Thus, the
identity of the University Square was ini-
tially contoured around very nebulous
symbolism but continued to grow through
intense interaction among the protesters.
This identity consolidated even further as
some of the golani decided not to leave

the Square, setting up tents, claiming the
University Square area as a “zone free of
neo-communism” (Tismăneanu 1990: 16-
19) and calling the place “the ‘kilometre
zero’ of freedom and democracy.” By
doing so the protesters not only made
public claims according to their identity
but also made clear they regarded the
provisional government as an object of
contention (McAdam et al. 2001: 134).
University Square was entirely trans-
formed by the protesters and gained “a
somewhat desolate aspect during the
day (being populated mostly by those on
hunger strikes, ardent protesters, and
some indolent ones), [while] the protests
began in the afternoon and gained pro-
portions in the evening and at midnight,
when the spectacle shut down by
itself”(Cesereanu 2003).

Cesereanu was right to describe the
protest as “animated” and as a “specta-
cle.” The University Square was in many
ways a cultural event where artistic
expression in the form of slogans or
songs served the moral and political
goals of the protesters. Their signs
exclaimed, for example, “Yesterday hooli-
gans, today thugs,” “Today in the capital,
tomorrow in the whole country,” “We do
not go home, the dead won’t let us,” and
“We will die but we’ll be free.” Along the
same lines, songs were composed with
the purpose of building continuity with the
1989 Revolution and of overthrowing the
FNS government. Most of the songs and
slogans accused the present government
of the same charges as the 1989
Revolution had the former dictatorial gov-
ernment. The gravest of these was the
murder of innocent people, particularly
the killing of over 1,000 people during the
1989 Revolution. This accusation was

articulated in the lyrics: “God, come God
/ to see what’s left of humans (...) / There
are nights long and sad (...) / And you
don’t even care about those who are not
/ Those who accuse you from there, from
their graves” (Sterian 1990: Line 1, 4,
24). These slogans and songs estab-
lished a spiritual continuity between the
1989 Revolution and the University
Square events of the following year. The
University Square movement even
adopted its own anthem, “Anthem of the
Golani,” whose lyrics were sung from the
Geology Department’s balcony with the
crowd joining in from below: “Better hood-
lum, than traitor / Better golan than dicta-
tor / Better hooligan than activist / Better
dead than communist!” As Steinberg
pointed out, as in the case of the Serbian
student movement, popular music also
served “as a vehicle for sustained social
and political challenge” in the University
Square events (Steinberg 2004). This
cultural expression gave the University
Square events a sense of spectacle while
also framing the protesters’ social and
political identities, allowing them to
protest against the NSF government. If,
as the authors of “Dynamics of
Contention” argue, political identities fig-
ure in both routine social life and con-
tentious politics, the identity that devel-
oped in University Square clearly belongs
to the “political identities [which] originate
or specialize in contention” (McAdam et
al. 2001: 135). Furthermore, during this
period University Square’s identity
gained a bolder contour and clarity in its
scope, being categorically anti-commu-
nist and opposed to the current govern-
ment.

In the case of the University Square this
observation reveals that the protesters

interacted with each other and renegoti-
ated an identity independent from the
political party with which they had once
had allegiance. They first adopted the
new University Square political identity
and then developed an allegiance to this
same identity. In addition, they adjusted
the boundaries they occupied and, as
stated above, called the University
Square a “zone free of neo-communism”
and Golania (Thug Land). The protesters
in University Square modified their
actions in rapid response to the political
environment; they chose the 1989
Revolution as their script and modified it
to fit the new political requirements. Thus,
they improved new forms of collective
action and spoke words no one had
uttered before. Simultaneously, they
responded to their location within the web
of social relations that University Square
embodied. The University Square
Phenomenon adds support to the claim
that “social construction occurs (...)
socially and not in isolated recesses of
individual minds” (McAdam et al. 2001:
135), and that a new political identity can
emerge from a protest movement
through political interaction.

This political identity became even more
perceptible in the actions of University
Square intellectuals such as Ion
Caramitru, Ana Blandiana, Octavian
Paler, Gabriel Liiceanu, Ovidiu Iuliu
Moldovan, Nicolae Manolescu, Marian
Munteanu, Dan Haulica, and notably,
Emil Constantinescu, who acted as rep-
resentatives for the University Square
and asked President Iliescu to accept a
dialogue between the government and
the protestors, which Iliescu refused
(Cesereanu 2003). Moreover, they took
upon themselves the moral role of “orga-
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nizing hope.” In Octavian Paler’s words:
“[i]n December I set aside my usual scep-
ticism and allowed myself to believe that
my country was on the brink of a demo-
cratic future. But my hopes were
crushed. (...) Andre Malraux once said
that to arrive at courage one has to
organize hope; that’s what we will have to
do, organize our hopes” (Paler 1990: 12).
Still, the intellectuals’ roles at that
instance can be defined as actors for the
newly created identity of the University
Square. Furthermore, these people came
to be identified as the principal actors of
the University Square through the inter-
views and editorials they published in
support of the University Square
Phenomenon (Roşca 1996). These indi-
viduals, some of whom had not been
prominent public figures before the
University Square, bestowed upon them-
selves “moral evaluations and responsi-
bilities” (McAdam et al. 2001: 131) that
they were expected to confirm even after
the University Square had ended. This
moralistic component made the
University Square actors not only a sym-
bol of the opposition to the NSF and to
communism, but it also made them, in
the eyes of the protesters, symbols of lib-
eral-democratic values. As became obvi-
ous after the election of their chosen
presidential candidate, Emil Constan-
tinescu, in 1996, the coalition associated
with the University Square legacy had dif-
ficulties rising to their own high moral and
political standards.

The people mentioned above acted time
and again as spokesmen, defenders, and
supporters of the University Square, tak-
ing upon themselves the task of articulat-
ing answers to the questions “What is the
University Square?” and “What does the

University Square claim?” At the begin-
ning of the University Square matters
were less complicated and the questions
were even answered in song: “You ask
us why we’re here? / But the entire coun-
try knows / We support the eight point
from Timişoara” (Cesereanu 2003).
However, the extended time-span of the
University Square demonstration called
for new proposals and explanations for
the continuing marathon protest, which
had supporters, although in much small-
er numbers, in other cities of the country
(Roşca 1996). Actors were required to
express the University Square’s newly
formed political identity. It is not surpris-
ing that these actors had to be
autochthons to the University Square,
particularly because they could no longer
be members of political parties but rather
could only speak - and stand - in
University Square as private individuals.
While these actors remained consistent
with the University Square’s goal of being
independent of any political party, and
while they also spoke at length about “the
purity of the University Square and about
its apolitical character” (Roşca 1996),
they did not unite around a common polit-
ical platform, and, as a consequence,
neither could the mass of people of gath-
ered in University Square. The election of
May 20, 1990, held after one month of
marathon protest, found the political
identity of the University Square formed,
but without being articulated in a political
party, it was politically inoffensive. 

Aftermath: The End of the University
Square and the “Revolutionary
Situations” Issue

The election results of May 1990 proved

to be catastrophic for the University
Square protesters: with an 86.19%
turnout, the FNS garnered 85% of the
popular vote, while the opposition votes
were scattered among 73 parties plus
other independent candidates. Part of
their failure was because the University
Square had not been able to include
every social class into their movement,
with the majority of the protesters being
students and intellectuals (Mungiu 1996:
352) and most of them from Bucharest.
While this is an important factor for
explaining the electoral defeat, the most
crucial one was articulated by Nicolae
Manolescu, a member of the DCR: “We
did not lose because of fraud but
because we were unable to convince the
Romanian electorate that we were better
than the others” (Roper 2000: 75). 

Following the election “the majority of for-
mations that participated in the University
Square (Association 21 December, The
Students’ League, The Group for
Democracy, etc) retreated. (...) Thus,
through this reflux, the University Square
was emptied by a considerable part of its
Golani” (Tismăneanu 1990: 18). The
remaining protesters had to face not only
the police forces but also the miners.3 At
this point, however, the protestors’ appar-
ent legitimacy vanished entirely as for-
eign newspapers, as well as some of the
local ones, claimed that democracy
meant recognizing the elected govern-
ment. This reality illustrates the role of
certification in contentious politics: in the
absence of external support and recogni-
tion, political protests seem less legiti-
mate. In the case of the University
Square, such a decline in legitimacy rap-
idly undermined social and political mobi-
lization. 

Yet, a small number of protesters
remained in University Square. On June
11, Iliescu agreed to engage in negotia-
tions with them but the negotiations
quickly failed. By June 15-16, newly
elected President Iliescu, “instead of
using the legal tools at his command,
appealed [on public television] to an
extralegal force, the coal miners, giving
them his presidential blessing to exert
unbounded terror” (Tismăneanu 1990: 3,
Vasi, 2004). He thus “unleashed (...)
thousands of coal miners armed with
hammers and bats, some visibly intoxi-
cated, who descended upon the protest-
ers and innocent bystanders” (Osmani
1997: 4). Though the miners’ eruption
constitutes a contentious episode of its
own, for the purpose of this study it also
marks the violent end of the University
Square events. The protesters that
remained were beaten with bats, some of
the offices in the Department of Geology
were destroyed, six people were killed,
and more than 560 hospitalized
(Gheorghe and Huminic 1999; Vasi,
2004).

The University Square protest falls
among the cases that feature many ele-
ments of contention but that do not devel-
op into a revolution. According to
McAdam, Tarrow, and Tilly, “few success-
ful cases result from a large sample of
revolutionary situations (McAdam et al.
2001: 195). Although the University
Square Phenomenon never evolved into
a genuine revolution, three typical “revo-
lutionary situations” were present. First,
“the appearance of contenders (...)
advancing exclusive competing claims to
control the state, or some segment of it”
(McAdam et al. 2001: 197), materialized
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from April 22 onwards in the University
Square Phenomenon, as it grew in num-
bers reaching almost 300,000 protesters
in Bucharest alone (Mungiu 1996: 352).
Second, the “commitment to those claims
by a significant segment of the citizenry”
(McAdam et al. 2001: 197) was also
present, especially because many pro-
testers belonged to the social, political,
and cultural elites of Romania. Third, “the
incapacity or unwillingness of rulers to
suppress the alternative coalition”
(McAdam et al. 2001: 197) also occurred
for most of the duration of the University
Square Phenomenon. Iliescu did not take
action to stop the protest until well after
the May 20 election -only on June 13
after most of the University Square pro-
testers had left (only about 250
remained) did the miners intervene
(Gheorge and Huminic 1999). Despite
the coincidence of these three revolution-
ary elements, however, the University
Square Phenomenon was not successful
in continuing the 1989 Revolution, nor
was it able to initiate a new one. What
made the difference in the University
Square was, above all, the election of
May 20, 1990. It was Romania’s first
democratic election in more than fifty
years, and the result could not be com-
promised because, after all, the
University Square, first through the
Proclamation of Timişoara and later
through the articulation of its main actors,
had always declared itself in accordance
with democratic principles. In a way, the
University Square did not become a full-
blown revolution largely because, after
May 20, it would have become an anti-
democratic mobilization incompatible
with its proclaimed democratic goals. 

Consolidation: How the University
Square Phenomenon Mattered 

The concrete impact of social move-
ments and contentious episodes should
not be assessed exclusively in the mirror
of their explicit political goals. Even if a
protest episode fails to reach the goals of
its organizers and participants in the
short run, its long-term effects can have a
considerable bearing on subsequent
political development in terms of policy
outcomes as well as “broader and usual-
ly more durable systematic changes,
both on the structural and cultural levels”
(Giugni et al. 1999: xxi-xxiii). 

In Romania, the end of the University
Square Phenomenon, which culminated
with the miners’ violence, brought about
two cold realizations. First, despite the
connection the FNS had with the former
communist leadership, they won the elec-
tions democratically and with an over-
whelming majority. Second, the election
made it obvious that the opposition
served the role of an opposition only in
principle. In practice the political opposi-
tion was virtually non-existent because it
was not able to present an alternative to
the NFS. In response to this during the
fall of 1990 “discussions [took] place for
the organization of a civil movement in
Romania,” and on November 7 the Civic
Alliance was formed de facto (Civic
Alliance). In this regard, comparable sim-
ilarities exist with the Serbian student
movement, which proved to be another
catalyst for the formation of civil society
organisations, most notably Otpor. Otpor
ran as a political party in the 2003
Serbian election but registered a mere
1.6% of the popular vote. It did, however,

become an influential international civil
society organization promoting student
resistance to undemocratic rule through-
out Eastern Europe. In the case of the
University Square, the civil society organ-
izations remained more local in focus.
Thus, the motto of the Civic Alliance
became “we can only succeed together,”
and Marian Munteanu, a figure who dis-
tinguished himself during the early days
of the University Square Phenomenon,
was elected president of the organiza-
tion. One year later in July, Anna
Blandiana became next president of the
Civic Alliance. Blandiana had been nick-
named an “honorary thug” during the
University Square. Simultaneously, Emil
Constantinescu, former Geology profes-
sor at the University of Bucharest and
prominent speaker in “Thug Land,”
became vice-president of the Civic
Alliance. The appearance of the Civic
Alliance was hailed as being “born direct-
ly from the University Square with the
goal of supporting the process of democ-
ratization, and it marked the moment
when the intellectuals began to under-
stand the necessity of political involve-
ment for the creation of a democratic
society” (Tariuc 1998: 7, Alianta Civica).
Following a “white march” organized on
July 13 to demand the release of those
arrested on June 11-13, Anna Blandiana
confessed “I thought only a few hundred
masochists would show up on Opera
Square - that’s how little hope I thought
was left (...) As it turned out, I was wrong:
some 200,000 people participated in the
march. There still was hope. And if hun-
dreds of thousands of people continued
to hope, then someone had to organize
their hope” (Blandiana 1991: 92). One
day following the commemorative gather-
ing on December 21, 1990, in University

Square, the Liberal National Party, the
NPP, and the Social Democrat Party of
Romania united and formed the National
Convention for the Instauration of
Democracy (NCID). The Civic Alliance
also merged with the Anti-Totalitarian
Democratic Front, followed by the joining
of the NCID with the Anti-Totalitarian
Democratic Front in December 1991
(Civic Alliance). As Zimmerman wrote a
year after the University Square events,
“Civic Alliance [a broad-based opposition
group] which didn’t exist a year ago,
organized commemorative demonstra-
tions. (...) These demonstrations were
significant in that they showed Civic
Alliance’s capacity to organize and coor-
dinate nationwide actions” (Zimmerman
1991: 96). These mergers formed the
Democratic Convention of Romania
(DCR). Emil Constantinescu became
DCR’s candidate, and his main creden-
tials were not his political experience but
the fact that he was “a university profes-
sor outside the circle of the political par-
ties, linked with the University Square
Phenomenon, and a member of impor-
tant civil organizations” (Tariuc 1998).
Constantinescu’s electoral victory was
celebrated at midnight on November 17
in University Square by 80,000 people
waving flags and shouting, “We won.” In
his speech the same night,
Constantinescu told the people who had
gathered there: “In this square we con-
quered liberty. This square is kilometre
zero for democracy in Romania” (Chiriac
1997: 38).

The formation of the DCR shows that the
University Square movement did not van-
ish altogether with the protest itself. The
University Square continues to be
referred to as “a moral victory even if its
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goals were never fully attained”
(Cesereanu 2003), and it is still consid-
ered symbolic of the beginning of democ-
ratization in Romania. If in the spring of
1990 the University Square protesters
were framing their cause in such a way
as to build a continuation with the 1989
Revolution, they were now framing “the
defeat” of the University Square in glorify-
ing terms. This process of “framing the
defeat,” as Kim Voss points out, consists
of “constructing a ’fortifying myth’ and
explanation of defeat that linked current
failure to future triumphs, keeping hope
alive so that activists could mobilize sup-
port when new political opportunities
arose” (Voss 1998: 139), This glorifica-
tion of the University Square, in spite of
its collapse, helped the opposition in the
long run to organize and reorganize the
newly formed DCR. The University
Square Phenomenon, furthermore, pre-
served the University Square itself to
always be ready for another demonstra-
tion. Thus, demonstrations, although they
weaken in intensity, continued to take
place in the University Square: for exam-
ple, December 21, 1990; October 1991;
April 26, 1992; December 1, 1993;
December 16, 1993; November 25, 1994;
February 1999, and June 2003. Also not
without importance is the fact that the
University Square Phenomenon contin-
ues to receive yearly coverage in news-
papers and magazines such as
Cotidianul, România Liberă, and Revista
22 under the heading “we must not for-
get.” It is sufficient to say that the memo-
ry of the University Square survived and
its identity became rearticulated into a
democratic process that increasingly took
the form of routine politics.

The traditional factors accounting for

democratization were present in the
aftermath of the University Square. First,
the democratization of Romania was
brought about by “some groups who
wanted such a shift to take place and
were willing to make vigorous efforts to
effectuate it” (McAdam et al. 2001: 272).
Second, these groups ― including the
Civic Alliance, the Student League, the
Group for Social Dialogue, and other
organizations ― realized the need for a
civil society that was, prior to this time,
“muzzled and mutilated” (Călinescu and
Tismăneanu 1991: 50). These new
groups and organizations were thus ful-
filling the need to bring forth “trust net-
works within society” (McAdam et al.
2001: 275). Third, they acted as counter-
elites and saw themselves in opposition
to ― and eventually became the official
opposition of ― the government in power
(McAdam et al. 2001: 268). The path to
democratization, however, started in
December of 1989 with an explicit desire
to move away from the communist dicta-
torship. In its aftermath, some
Romanians perceived the new provision-
al government as a threat, and they
feared a return to communism before
democracy had had a chance to material-
ize. However, the failure of University
Square aided the cause of those who
opposed the provisional government
more through myth than if it had trans-
formed into the second revolution the
protesters had hoped for. In addition, part
of the long-term ― or rather the very
long-term ― implications of this episode
of contention is the current pressure from
various civil society organizations on the
Romanian government for a lustration
law with serious judicial repercussions. In
their demands for de-communization and
for “the trial of communism,” civil society

organizations continue to draw resources
from the Proclamation of Timişoara and
the 8th point that the University Square
Phenomenon made famous (Cesereanu,
2005a). Moreover, during the 2004 elec-
toral campaign, organizations like the
League of Students and the Civic
Alliance and Group for Social Dialogue
converged to form the Coalition for a
Clean Parliament. Though the primary
focus was to eradicate the Parliament of
corruption, the coalition included
amongst its criteria for evaluating candi-
dates the provision that candidates ought
not to have been an agent of the former
Securitate (Tismăneanu, 2005). This
point resonates strongly with the 8th point
of the Proclamation of Timişoara.

The short-term political failure of the
University Square fuelled the forming of
coalitions that constituted themselves as
political actors, and they remained so
even when excluded from formal political
power. Those coalitions created the
beginning of routine politics in a society
that for more than forty years witnessed
only the “imposition of uniform govern-
mental structures and practices through
the government’s jurisdiction” (McAdam
et al. 2001: 268). Furthermore, the Civic
Alliance, together with the other organi-
zations that emerged from the University
Square, played a crucial role in incorpo-
rating and expanding the newly formed
trust network of the University Square by
embodying the political identity and the
goals of the University Square on their
political or apolitical programs. Thus, a
repertoire of contention that started with
the 1989 Revolution was first adopted
and then transformed during the
University Square protest. Finally, with
the election of 1992 and the DCR gaining

20% of the vote in parliamentary elec-
tions (Popescu and Hannavy 2002),
Romanian society witnessed the “disso-
lution of coercive controls supporting cur-
rent relations of exploitation and opportu-
nity hoarding” (McAdam et al. 2001: 257).
Combined with the DCR victory in the
1996 election, it became clear that politi-
cal inequality could be addressed. This
does not mean that Romania is sheltered
from a detour. It only means that the
analysis of the University Square
Phenomenon and its aftermath allows for
the visualization of the rise of a new polit-
ical identity through contention and the
rapid consolidation of the same identity in
routine politics. Furthermore, this study
shows that the University Square
Phenomenon was not an “experience
from which the political opposition lost”
(Georgescu 2004), as Former President
Ion Iliescu affirmed recently, but rather it
was an experience that served as a cata-
lyst for the unification of the opposition
and which contributed to its electoral suc-
cess in 1996. It additionally contributed to
the naissance of the first civil society
organizations and the consolidation of
democratic practices and principles in the
long run. The University Square
Phenomenon continues to be evoked as
the mass protest which initiated de-com-
munization (e.g. Cesereanu 2005b), a
process which marks a society’s attempt
to come to terms with its authoritarian
past in political as well as in social and
cultural manners.

Conclusion

The University Square Phenomenon had
a significant impact on Romania’s post-
1989 politics. As shown above, most of
its impact ironically stems from its failure.
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Notes

1. Acknowledgement: The authors wish to
thank Angela Kempf and Ali Rezaei for their
comments on earlier drafts of this article.
2. On the miners’ movement see Gledhill,
2005. 
3. The miners from the Jiu Valley continue to
represent a threat to Romania’s attempt to
democratic consolidation The miners were
largely aided in their process of forming a par-
ticipant identity by the privileged status they
enjoyed during the communist era and the
subsequent legitimation, Iliescu bestowed
upon them after 1990. The events from June
1990 mark the third time the miners arrived in
Bucharest, while February 1999 marked their
sixth arrival in the capital. (Vasi, 2004; Fonta,

The powerful identity of the University
Square, however, survives to this day
and many Romanians see this episode
as a major learning experience in a coun-
try where older generations had to redis-
cover democracy, while the newer ones
had to grasp its implications, both in its
contentious and in its routine forms. This
apparent learning process is best cap-
tured in the writings of a young
Romanian: “At the time, I was nine, going
on ten. As my parents attended the meet-
ing, I did the same. I shouted, though I
did not quite understand what it was I
shouted. But there, in the University
Square, I learned freedom existed and
was worth fighting for. (...) I learned I
could say NO to the government. I
learned about common identity, about the
magic of songs. (...) I learned about the
power of masses and mass action”
(Conovici 2004). To some extent, this
romantic view also aided the University
Square’s six-week marathon protest in
forging a lasting repertoire of contention
that now stands on its own.

As this article suggests, the analysis of
social movements does not have to end
with the movement itself because the lat-
ter can have long-term political implica-
tions, which the study of social move-
ments can make explicit if it reaches past
the contentious episode itself. From this
perspective, the analysis of the University
Square Phenomenon sheds light on the
issue of “how social movements matter”
by stressing the impact of this con-
tentious episode on Romanian party for-
mation and political culture. Borrowing
from “Dynamics of Contention”, this
analysis backs the claim that identity for-
mation and contentious repertoires can
matter well beyond the decline of a spe-

cific contentious episode. In the future,
scholars could further explore this issue
by stressing the manner in which social
movements and contentious episodes
can affect political culture and partisan
politics and not only policy outcomes, as
is frequently the case in the existing soci-
ological literature. Overall, this article
shows that, although clean streets and a
return to routine politics point to the end
of a concrete protest episode, its symbol-
ic and political driving force may survive
by other means for a long period of time. 
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generat au jucat un rol decisiv şi mai tîrz-
iu, ducînd la naşterea unei societăţi civile
democratice în România.

Introducere1

Spre deosebire de celelalte ţări
din Estul Europei, România s-a confrun-
tat cu o ieşire violentă din dictatura comu-
nistă. Peste 1.000 de persoane au fost
ucise în Revoluţia din Decembrie 1989,
iar în prima jumătate a anului 1990 mulţi
s-au opus participării elitei neocomuniste
la primele alegeri democratice organizate
după mai bine de cinci decenii. În acel
moment a avut loc un episod crucial, deşi
încă insuficient studiat: fenomenul Piaţa
Universităţii. El a constituit o încercare de
a lichida moştenirea României comuniste
şi de a iniţia apariţia unei ordini cu ade-
vărat democratice. Protestul a fost
declanşat de un miting organizat pe 22
aprilie 1990 în Piaţa Universităţii din
Bucureşti, care marca exact patru luni de
la Revoluţia din 1989. Prin acest protest
se intenţiona adoptarea măsurilor legale
necesare pentru a împiedica fostele elite
corupte să participe la alegeri şi să deţină
funcţii publice. O consecinţă imediată a
acestei cereri a fost încercarea de a opri
Frontul Salvării Naţionale (FSN) - un
guvern provizoriu autoproclamat, cu put-
ernice legături cu fostul Partid Comunist -
să participe la alegerile din mai 1990.
Nemulţumirea şi teama de amploare faţă
de FSN (resimţite mai ales de intelectu-
ali) au contribuit la transformarea rapidă
a acestui episod contestatar. Creşterea
intensităţii şi duratei sale le-a permis
protestatarilor din Piaţa Universităţii să
devină un simbol - nu doar al luptei
împotriva neocomunismului, ci şi al
democratizării recente a României.
Fenomenul Piaţa Universităţii a dat

naştere în România de după 1989 la
efecte politice persistente şi de durată.
De exemplu, a contribuit, chiar dacă indi-
rect, la victoria Convenţiei Democratice
Române (CDR) în alegerile din 1996 şi a
generat o platformă de contestare care
acum se susţine singură. Astăzi
fenomenul Piaţa Universităţii sim-
bolizează un episod din politica de con-
testare care a acţionat ca o forţă cataliza-
toare pentru opoziţia din România,
ajutând-o să se reorganizeze şi în cele
din urmă să câştige alegerile din 1996.

Din această perspectivă,
fenomenul Piaţa Universităţii evidenţiază
o importantă problemă teoretică, prezen-
tă în textele contemporane de sociologie
politică: „În ce fel contează mişcările
sociale?” Deşi este o întrebare crucială, i
s-a acordat prea puţină atenţie sistemat-
ică în scrierile relevante din zona şti-
inţelor sociale (Giugni et al. 1999). Pentru
a studia problema amintită, reconstruind
concomitent evoluţia şi consecinţele unui
episod atît de controversat şi totuşi prea
puţin studiat, articolul de faţă va analiza
mai întîi rolul jucat de formarea identităţii
şi repertoriile contestatare în diverse faze
ale fenomenului Piaţa Universităţii, iar
apoi va investiga consecinţele sale pe
termen lung asupra politicii şi societăţii
româneşti contemporane. Discuţia
asupra respectivului episod contestatar
se concentrează pe aceste două pro-
cese, adică formarea identităţii şi reper-
toriile protestatare deoarece ele au un
grad maxim de relevanţă pentru analiza
efectelor pe termen lung şi sînt uşor de
reperat în consecinţele protestului.
Abordarea de faţă îşi are originea în
mare parte în “Dynamics of Contention”
şi beneficiază în plus de refacerea con-
textului dinamic original în care s-a năs-
cut identitatea fenomenului Piaţa

Episodul protestului din 1990
cunoscut sub numele de “fenomenul
Piaţa Universităţii” a constituit un episod
crucial şi controversat în tranziţia politică
a României de la comunism. Analizele
acestui incident au clarificat consecinţele
pe termen lung pe care le pot avea
protestele politice cînd se transpun în
politici obişnuite. Mai exact, astfel de
analize îmbogăţesc noile lucrări despre
„relevanţa mişcărilor sociale", subliniind
impactul de durată al fenomenului Piaţa
Universităţii asupra sistemului de partide
şi a culturii politice din România. Făcînd
parţial apel la cadrul teoretic prezentat în
“Dynamics of Contention” (“O dinamică a
contestării”), lucrarea lui Doug McAdam,
Sidney Tarrow şi Charles Tilly, analiza
Pieţei Universităţii se concentrează pe
două procese majore: formarea identităţii
şi repertoriile contestării. Această analiză
arată că identitatea politică dobîndită în
timpul fenomenului Piaţa Universităţii şi
repertoriul contestării politice pe care l-a

„Mai bine mort decât comunist!" - 
politici contestatare, formarea 
identităţii şi fenomenul Piaţa
Universităţii din România

de Julia Brotea și Daniel Béland
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crea o „deplasare a obiectului”, o dislo-
care a obiectului revendicărilor sociale şi
politice, care afectează repertoriul con-
testatar original. În fine, cel de-al treilea
mecanism recurent al formării identităţii e
reprezentat de certificarea actorilor de
nişte autorităţi exterioare, cum ar fi
statele şi organizaţiile internaţionale
străine. Absenţa - sau retragerea -
recunoaşterii externe poate submina atît
legitimitatea, cît şi capacitatea de mobi-
lizare a actorilor sociali şi politici implicaţi
în episoade contestatare (McAdam et al.
2001, pp. 142-146). Acest scurt comen-
tariu asupra celor trei „mecanisme modi-
ficatoare ale identităţii” ne arată că iden-
tităţile colective se schimbă, uneori chiar
brusc, pe parcursul proceselor de mobi-
lizare şi că formarea identităţii presupune
şi luarea în posesie a identităţilor exis-
tente. În plus, urmînd un model logic
descris de Benedict Anderson (1991), ea
implică o memorie selectivă şi inter-
pretarea trecutului în aşa fel încît să
creeze o imagine a coeziunii între partic-
ipanţi. În fine, identităţile create pe par-
cursul unor astfel de episoade influ-
enţează ulterior politica obişnuită: „odată
ce episodul contestatar a luat sfîrşit,
crearea, transformarea şi dispariţia acto-
rilor, identităţilor şi formelor de acţiune de
pe parcursul contestării alterează
grupurile de actori, identităţi şi acţiuni
care apar în politica obişnuită şi în con-
testările ulterioare” (McAdam et al. 2001,
p. 56). Şi, cu toate că o ideologie sau o
nemulţumire de ordin economic pot stim-
ula crearea unei noi identităţi politice,
cum ar fi proletariatul sau grevele munci-
torilor britanici, nu e neapărat necesar să
se întîmple aşa. După cum ne arată anal-
iza fenomenului Piaţa Universităţii,
protestatarii pot fi stimulaţi de noţiunea
inerentă de justiţie. Fenomenul Piaţa

Universităţii a izbucnit în urma înţelegerii
faptului că regimul comunist totalitar din
România a fost nedrept şi că guvernul din
1990 nu s-a angajat să îi elimine
rămăşiţele, ci mai degrabă a demonstrat
că intenţiona să urmeze un parcurs simi-
lar. 

Procesul de formare a identităţii
este sprijinit de repertoriile contestării,
care arată că mobilizarea socială şi
politică implică un set de simboluri şi ritu-
aluri codificate. Deşi impactul lor are o
anvergură variabilă, simbolurile respec-
tive pot deveni o componentă majoră a
proceselor de construire a identităţii.
Acest lucru este valabil în mare măsură
pentru că repertoriile contestării se fix-
ează în memoria istorică. De exemplu,
vorbind despre spiritul revoluţiei, Hannah
Arendt scrie că „nimic nu-i poate com-
pensa eşecul şi nici n-o poate împiedica
să devină definitivă, cu excepţia memo-
riei şi a reamintirii. Iar de vreme ce
depozitul memoriei este păstrat şi păzit
de către poeţi, a căror treabă este să
găsească şi să făurească vorbele cu care
trăim, [...] aceste reflecţii sînt suficient de
semnificative ca să autentifice discursul
autoreflexiv involuntar şi bucuriile
apariţiei în vorbă şi faptă fără echivoc şi
fără reflexia de sine, ce sînt inerente acţi-
unii” (Arendt 1990, pp. 280-281). Astfel,
conform opiniei lui Arendt, conservarea
prin cultură a repertoriului revoluţionar îi
poate furniza unui corp politic resursele
necesare pentru a-şi organiza rezistenţa
împotriva asaltului unei stăpîniri tiranice.
Conceptul de repertoriu a fost discutat pe
larg în cadrul studiului mişcărilor sociale
(d. ex. în Tarrow 1994, Tilly 1986). Totuşi
“Dynamics of Contention” conferă o sem-
nificaţie dinamică adiţională acestei idei,
care ar putea sugera - în mod eronat -
existenţa unui set stabil de unelte şi sim-

Universităţii, precum şi de repertoriul
contestatar pe care l-a furnizat spre
adaptare în următorii ani de proteste.
Articolul se încheie cu o discuţie despre
implicaţiile sociale şi politice majore ale
fenomenului Piaţa Universităţii, realizată
printr-o explorare a legăturii dintre acest
episod, democratizare şi potenţialele
„traiectorii revoluţionare” de la începutul
anilor 1990.

Cum pot conta episoadele contestatare

“Dynamics of Contention”,
lucrarea lui McAdam, Tarrow şi Tilly, a
fost apreciată drept „cea mai ambiţioasă
şi, poate, cea mai importantă carte pe
tema mişcărilor sociale (şi a fenomenelor
asociate lor) apărută în ultimele două
decenii” (Tindall 2003, p. 408; Mische
2003; Peterson et al. 2002). Ţelul princi-
pal al acestui volum este să le ofere
cercetătorilor noi perspective asupra
diverselor forme de „politici contestatare”.
Conform opiniei autorilor, politica de tip
contestatar implică o mobilizare socială
de amploare - şi potenţial transgresivă.
Politica de tip contestatar e diferită de
politica obişnuită, care gravitează în jurul
unor reguli birocratice, politice şi elec-
torale bine stabilite. “Dynamics of
Contention” se lansează în evidenţierea
similitudinilor ce apar în cadrul unei serii
ample de episoade contestatare şi se
concentrează pe paralelele existente
între ele. Articolul de faţă are o abordare
similară, opunîndu-se criticii aduse
lucrării “Dynamics of Contention”, con-
form căreia ea nu poate fi utilizată în alte
studii, deoarece, „în lipsa unei structuri
deductive, este practic imposibil să jude-
ci care din afirmaţiile teoretice are sens
logic şi care nu. În plus, e dificil să ela-

borezi şi să extinzi teoria” (Tindall 2003,
p. 486). Dimpotrivă, analiza de faţă
dovedeşte utilitatea abordării autorilor în
vederea înţelegerii episodului protestatar
din Piaţa Universităţii, care iese din sfera
modelelor ample şi atotcuprinzătoare de
revoluţii şi de democratizare, deşi
etalează elemente ce aparţin amînduro-
ra.

În centrul studiului vor sta două
probleme discutate în “Dynamics of
Contention”: formarea identităţii şi reper-
toriile contestatare. Aceste probleme au
fost selectate din lista de mecanisme şi
procese discutate în lucrare, pentru că
ele au un rol esenţial în evidenţierea
impactului pe termen lung al fenomenului
Piaţa Universităţii asupra politicii şi soci-
etăţii româneşti.

Cel mai radical exemplu de for-
mare a identităţii ne vine de la Revoluţia
Franceză şi de la afirmaţia că „în esenţă,
naţiunea reprezintă sursa oricărei
suveranităţi”, care apare la toate republi-
cile moderne. După cum ne arată tot
Revoluţia Franceză, identitatea, care se
naşte dintr-o mişcare socială, nu este o
constantă, ci mai degrabă rezultatul unui
proces interactiv (McAdam et al. 2001).
Acest proces este legat de anumite
mecanisme cauzale importante pentru
studiul de faţă: formarea categoriei,
deplasarea obiectului şi certificarea. În
primul rînd actorii pun frecvent în conexi-
une spaţii sociale care anterior erau
neconectate, generînd „noi graniţe şi noi
conexiuni între actorii politici” (McAdam
et al. 2001, p. 142), fapt care duce la
apariţia unor categorii sociale şi politice
originale. La rîndul ei, formarea respec-
tivelor categorii joacă un rol major  în
consolidarea noilor identităţi politice. În al
doilea rînd acţiunile care au loc în urma
genezei unei noi identităţi politice pot
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politici publice, care să mobilizeze sprijin-
ul pentru legislaţie” (Gelb şi Hart 1999, p.
153). Numai că, aşa cum arată analiza
de faţă asupra fenomenului Piaţa
Universităţii, mişcările sociale pot întrece
alte organizaţii ale societăţii civile atunci
cînd se transformă ele însele în partide
politice şi apoi ajung să cîştige alegerile.
Mai mult, mişcările sociale pot afecta cul-
tura politică a ţării în care acţionează. În
cazul fenomenului Piaţa Universităţii
aceasta se traduce prin apariţia unor sim-
boluri anticomuniste puternice, care încă
mai există în cultura politică din România.
Descoperirile legate de fenomenul Piaţa
Universităţii sînt interesante mai ales
pentru că deplasează analiza de la con-
centrarea pe efectele politice, care se
remarcă în lucrările de profil, la ultimele
consecinţe ale mişcărilor sociale şi ale
episoadelor contestatare (d. ex. Amenta
şi Caren 2004). Ele corespund şi reco-
mandării făcute de Marino Diani, de a ne
concentra „pe poziţia structurală ocupată
de actorii mişcării după etapele de rezis-
tenţă politică şi/sau culturală susţinută”,
pentru a observa „dacă aceştia uşurează
apariţia unor reţele noi, care, la rîndul lor,
le vor permite grupurilor de advocacy,
organizaţiilor cetăţeneşti, comitetelor de
acţiune şi chiar indivizilor izolaţi să devină
mai influenţi în procesele de transformări
politice şi culturale” (Diani 2001, p. 209).

Înţelegerea fenomenului Piaţa Universităţii

Următoarele secţiuni nu vor
încerca în nici un caz o reconstrucţie
amănunţită a fenomenului Piaţa
Universităţii, ci se vor concentra pe ele-
mentele teoretice discutate mai sus.
Obiectivul nostru este de a clarifica for-
marea identităţii şi repertoriile contes-

tatare, subliniind în acelaşi timp masivul
impact social şi politic al acestui episod
contestatar crucial în oglinda rutinizării
politicii, petrecută după ce episodul în
discuţie s-a încheiat cu intervenţia violen-
tă a minerilor. Structura cronologică a
celei de-a doua părţi reflectă cele patru
faze ale fenomenului Piaţa Universităţii:
organizarea, evoluţia, consecinţele şi
consolidarea.

Organizarea: formarea identităţii şi reper-
toriile din Piaţa Universităţii

Deşi fenomenul Piaţa Universi-
tăţii constituie un episod individualizat de
politici contestatare, el nu poate fi abor-
dat fără o scurtă trecere în revistă a
evenimentelor istorice şi politice care au
dus la acel moment. După patruzeci şi
cinci de ani de stăpînire comunistă, pop-
ulaţia din Timişoara a declanşat
Revoluţia Română, care pînă în 22
decembrie 1989 s-a întins şi în celelalte
oraşe, dar în special în Bucureşti (Milin
1990). Spre deosebire de celelalte
mişcări din Europa de Est, unde răsturn-
area fostelor regimuri comuniste a fost
una paşnică, Revoluţia Română a provo-
cat 1.104 morţi. Ulterior tribunalele care
ar fi trebuit să-i aducă în faţa judecăţii pe
responsabilii pentru masacrul din decem-
brie şi pentru cei patruzeci şi cinci de ani
de guvernare comunistă nu au reuşit să
facă aşa ceva şi astfel „crimele din
decembrie 1989 şi cele din trecutul
comunist au rămas o rană deschisă pe
corpul politic românesc” (Siani-Davies
2000, p. 17). La asta s-a adăugat fuga
dictatorului Nicolae Ceauşescu, imediat
după formarea Frontului Salvării
Naţionale (FSN) şi prima sa apariţie pub-
lică pe postul de televiziune naţional. Cel

boluri, ce evoluează rareori în decursul
timpului. Cînd reacţionează la condiţiile
lor, actorii sociali şi politici reiau rutinele şi
simbolurile cunoscute, aflate la dispoziţia
lor. Repertoriile contestatare prezintă ruti-
ne ce se modifică necontenit. Mai mult,
pentru a reafirma aspectul interactiv al
repertoriului, autorii definesc conceptul
de repertorii contestatare ca reprezentînd
„ansambluri limitate de rutine revendica-
tive reciproce, disponibile unor perechi
specifice de identităţi” (McAdam et al.
2001, p. 138). Actorii „împrumută o
metaforă teatrală - repertoriu - pentru a
transmite ideea că participanţii la acţiu-
nile de revendicări publice adoptă sce-
narii pe care le-au folosit anterior”
(McAdam et al. 2001, p. 138). Luarea în
posesie şi interacţiunea, acţiuni similare
cu formarea identităţii, au şi ele un rol
fundamental în elaborarea şi reelabo-
rarea repertoriilor contestatare. Analiza
noastră evidenţiază această logică prin
studierea sloganelor, cîntecelor şi reven-
dicărilor de ansamblu utilizate în contex-
tul fenomenului Piaţa Universităţii, pre-
cum şi a modului în care actualul
amplasament al Pieţei Universităţii a
rămas şi pe mai departe un spaţiu al unor
proteste minore ulterioare. Dincolo de
studierea formării identităţii şi a repertori-
ilor contestatare, următoare secţiune
empirică se termină cu o discuţie despre
democratizare şi „traiectoriile rev-
oluţionare”, probleme discutate în
“Dynamics of Contention”. Deşi pe par-
cursul evoluţiei fenomenului Piaţa
Universităţii au părut să se materializeze
anumite „traiectorii revoluţionare”, ele nu
s-au convertit niciodată într-o revoluţie.
Numai că absenţa unui model teoretic
cuprinzător nu trebuie să ne împiedice să
studiem astfel de episoade, ci mai
degrabă să stimuleze cercetarea

„mecanismelor care apar şi se combină
în mod divers în toate [...] formele de con-
testare” (McAdam et al., p. 74). Această
cercetare devine cu atît mai importantă
atunci cînd un episod contestatar nu
stimulează doar crearea societăţii civile,
ci şi formarea unui nou partid politic şi
victoria lui ulterioară în alegeri, aşa cum
este cazul Pieţei Universităţii.

Discuţia despre impactul
fenomenului Piaţa Universităţii ne con-
duce spre problema „modului în care
contează mişcările sociale [şi episoadele
contestatare]”. În ciuda recentelor încer-
cări de a investiga problemele respective
(Amenta 2006; Amenta şi Caren 2004;
Giugni 1998), s-ar putea susţine în con-
tinuare că „studierea consecinţelor
mişcărilor sociale ete una dintre cele mai
ignorate teme din domeniu... Avem
nevoie de studii mai sistematice, care să
clarifice diversele aspecte ale impactului
unei mişcări şi în special consecinţele
sale potenţiale, condiţiile şi circum-
stanţele care favorizează anumite con-
secinţe, precum şi procesele care fac ca
mişcările să aibă impact, dar şi efectele
concrete obţinute de mişcările din trecut,
ca şi de cele contemporane” (Giugni et
al. 1999, p. xv). Impactul de durată cel
mai realist al mişcărilor sociale este con-
vertirea nemulţumirilor manifestate ante-
rior într-un cadru contestatar în politică
obişnuită. Această transformare în politici
obişnuite e realizată de obicei prin reor-
ganizarea protestatarilor sub forma orga-
nizaţiilor societăţii civile, care continuă
lupta protestatarilor, însă din interiorul
sistemului. O ilustrare a acestui proces
ne este oferită de grupurile feministe
americane, al căror număr a crescut de la
75 în 1982 la 140 în 1995 şi care şi-au
statornicit prezenţa în Washington, D.C.,
de unde au lansat „o nouă agendă de
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Universităţii. Astfel, pe 22 aprilie Partidul
Naţional-Ţărănesc, un partid politic
proaspăt creat, ce îşi susţinea continui-
tatea cu Partidul Naţional-Ţărănesc inter-
belic prin liderii săi, Corneliu Coposu şi
Ion Diaconescu, a organizat un miting de
protest, „cu intenţia de a-i împiedica pe
Iliescu şi pe alţi foşti lideri comunişti să
candideze la alegerile din 20 mai”
(Osmani 1997, p. 3). Numai că demon-
straţia nu s-a încheiat la sfîrşitul zilei:
protestatarii au blocat Piaţa Universităţii,
intenţionînd să continue lupta împotriva
comunismului, declanşată odată cu rev-
oluţia din 1989. Nu e deloc întîmplător
faptul că data aleasă de PNŢ pentru
protest a fost 22 aprilie, adică exact la
patru luni după revoluţia din 1989. Aşa se
face că oamenii care au elaborat
Proclamaţia de la Timişoara, precum şi
cei din PNŢ, au devenit primii actori ai
fenomenului Piaţa Universităţii, iar
Proclamaţia anunţa o nouă categorie
politică, al cărei stîlp de sprijin era „anti-
neocomunismul”. Elementele menţionate
se înţeleg cel mai bine în contextul reper-
toriilor contestării, unde „manifestări cre-
ate anterior” (Tilly 2002, p. 118) sînt
împrumutate pentru scopuri noi. În cazul
Pieţei Universităţii repertoriul avea doar
patru luni vechime, iar sloganele ce pre-
dominau în Piaţa Universităţii erau, ca şi
în urmă cu patru luni „Jos comuniştii!”, la
care s-a adăugat „Jos neocomuniştii!”

După două zile de demonstraţii,
în 25 aprilie protestatarii au părăsit iden-
titatea PNŢ în favoarea unei noi „identităţi
a Pieţei Universităţii”, care s-a extins din
Bucureşti pe tot teritoriul ţării şi care avea
în comun cu PNŢ opoziţia faţă de comu-
nism, dar nu includea şi o platformă
politică autentică în vederea cîştigării
alegerilor din mai. Spre deosebire de
acţiunile PNŢ, evenimentele din Piaţa

Universităţii nu urmăreau cîştigarea
alegerilor, ci doar împiedicarea FSN-ului
să participe la ele. Astfel protestatarii îşi
puteau aroga un rol moral, neîngrădit de
scopuri electorale pe termen lung.
Evenimentele din Piaţa Universităţii au
declanşat şi consecinţe neintenţionate,
căci au depăşit intenţiile PNŢ: cei de
acolo şi-au creat propria lor identitate şi
au renunţat la legăturile politice cu par-
tidul care organizase iniţial mitingul. Mai
mult, problema alegerilor din 20 mai a
fost împinsă la periferia protestului lor,
lăsînd să treacă în prim-plan Proclamaţia
de la Timişoara şi programul anticomu-
nist. Această modificare de program a
ajutat la formarea identităţii Pieţei
Universităţii.

Acest lucru se vede şi mai clar
cînd comparăm fenomenul Piaţa
Universităţii cu mişcarea studenţească
sîrbească din anii 1996-1997, căci cele
două mişcări de protest au în comun cîte-
va trăsături esenţiale. Doar că raison
d’être pentru protestul sîrbilor a fost şi a
rămas unul de anvergură redusă, căci se
concentra pe recunoaşterea alegerilor
municipale din 17 noiembrie, în care
alianţa opoziţiei, Zajedno, a cîştigat în
Belgrad şi în alte oraşe importante. În
consecinţă, Slobodan Milošević a putut
să destrame fragila coaliţie anti-Milošević
şi să pună capăt protestului studenţilor
satisfăcînd pur şi simplu cererile opoziţiei
(Thompson şi Kuntz 2004). În comparaţie
cu participanţii la mişcarea studenţească
sîrbească din 1996-1997, protestatarii
din Piaţa Universităţii erau mai puţin
pragmatici. Revendicările lor mergeau
mult dincolo de nişte ţeluri politice de
moment şi aveau ca scop - excesiv de
naiv, dar exaltant de moral - procesul de
decomunizare şi „procesul comunismu-
lui”. Astfel, săptămînile dintre 22 aprilie şi

mai proeminent purtător de cuvînt al
FSN-ului a fost Ion Iliescu, un fost înalt
funcţionar al Partidului Comunist Român,
la acel moment practic necunoscut pub-
licului larg, dar care ulterior a devenit
preşedintele ţării (Deletant 2000, pp. 35-
59; Osmani 1997). În ciuda încercărilor
FSN de a-şi nega legăturile cu fostul
Partid Comunist, în scurt timp pentru
mulţi români a fost clar că „anticomunis-
mul [partidului] era unul de extracţie mai
recentă” (Călinescu şi Tismăneanu 1991,
pp. 40-59; Hickman 1998, p. 3). Mai mult,
refuzul FSN-ului de a scoate în afara legii
Partidul Comunist Român şi prima sosire
a minerilor, în 29 ianuarie - urmată de
venirea unui alt grup, în 18 februarie -,
pentru a restabili ordinea în Bucureşti, a
născut în rîndul multor intelectuali români
îndoieli cu privire la victoria revoluţiei din
1989 (Bellu şi Bădin, 2005).2

Mai mult, zilele tulburi de la
sfîrşitul lui decembrie 1989, cînd FSN-ul
s-a autoproclamat guvern provizoriu, au
coincis cu momentul în care şi-a făcut
simţită prezenţa un nou duşman al rev-
oluţiei şi al poporului român - „teroriştii”.
Nici în ziua de azi nu se cunoaşte identi-
tatea acelor terorişti, la ordinele cui au
acţionat şi de ce au dispărut fără urmă
după doar cîteva zile (Hickman 1998;
Siani-Davis 2000, p. 15). În zilele respec-
tive aşa-numiţii terorişti au fost menţionaţi
în presă (în special la televiziune) şi ei au
determinat înţelegerea vechii idei hobbe-
siene, conform căreia siguranţa e mai
importantă decît libertatea. În condiţiile
date, FSN-ul a devenit guvernul
României, iar Iliescu a devenit preşed-
inte. La scurt timp după aceea, în martie
1990, la Tîrgu-Mureş, un oraş transil-
vănean unde etnicii maghiari constituie
majoritatea populaţiei, tensiunile etnice s-
au transformat în acte de violenţă.

Reacţia preşedintelui la conflictul respec-
tiv „a născut îndoieli privitoare la
acceptarea de către Iliescu a drepturilor
minorităţilor. [...] Manipularea de către
preşedinte a presei de stat [în special a
singurului post de televiziune existent
atunci] înainte de alegerile din mai 1990
a născut alte îndoieli, legate de autentici-
tatea vederilor sale democratice” (Light şi
Phinnemore 2000, p. 2). Ca reacţie la ati-
tudinea lui Iliescu, asociaţiile muncitoreşti
şi studenţeşti au organizat pe 11 martie
1990 un miting la Timişoara, unde au
adoptat Proclamaţia de la Timişoara
(Călinescu şi Tismăneanu 1991, p. 53).
Proclamaţia, scrisă în principal de
George Şerban şi publicată de
Societatea Timişoara (Mungiu 1996, p.
351), anunţa: „Pentru victoria Revoluţiei
din Timişoara s-au jertfit, alături de
români, şi maghiari, şi germani, şi sîrbi, şi
membri ai altor grupări etnice care de
secole conlocuiesc în oraşul nostru
paşnic, în bună înţelegere. [...] Vrem să
trăim într-o ţară în care toleranţa şi
respectul reciproc sînt singurele principii
care vor domni în viitoarea Casă a
Europei” (Proclamaţia de la Timişoara).
Aceeaşi proclamaţie afirma că, încă din
primele ore, revoluţia „a fost categoric
anticomunistă şi nu doar anticeauşistă”.
De o importanţă crucială era punctul 8 al
Proclamaţiei de la Timişoara, care prop-
unea „ca legea electorală să interzică
pentru primele trei legislaturi consecutive
dreptul la candidatură, pe orice listă, al
foştilor activişti comunişti şi al foştilor
ofiţeri de Securitate”, precum şi ca „în
legea electorală să se treacă un paragraf
special, care să interzică foştilor activişti
comunişti candidatura la funcţia de
preşedinte al ţării”.

Aceste circumstanţe au pregătit
terenul pentru fenomenul Piaţa
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misiunea de a folosi balconul catedrei
(Dabija, 2007), care „a devenit tribuna de
la care personalităţi sau cetăţeni obişnuiţi
cereau democratizarea ţării” (Gheorghe
şi Huminic 1999). În 24 aprilie, într-o şed-
inţă a Consiliului Provizoriu de Uniune
Naţională (CPUN), preşedintele Ion
Iliescu i-a numit pe cei din Piaţa
Universităţii „golani”, etichetă adoptată
rapid de demonstranţi, care, pe lîngă fap-
tul că de-acum se numeau singuri
„golani”, au şi botezat perimetrul pe care
îl ocupau în Piaţa Universităţii Golania
(Gheorghe şi Huminic 1999). Cuvintele
preşedintelui Iliescu nu puteau fi mai
prost alese, de vreme ce doar cu patru
luni în urmă fostul dictator Ceauşescu îi
numise „huligani” pe protestatarii care
declanşaseră revoluţia din decembrie
1989 în Timişoara. Acest nou nume a fost
golit rapid de conotaţia sa ofensatoare şi
a devenit o diplomă de merit, căci mulţi
„studenţi de la Cambridge, Sorbona şi
Oxford s-au declarat «golani»”.
Dramaturgul român Eugène Ionesco,
membri al Academiei Franceze, s-a
declarat „golan academician”, iar alţi int-
electuali prestigioşi au primit titlul de
„golan de onoare” (Mungiu 2003, p. 351;
Cesereanu 2003). Astfel identitatea
Pieţei Universităţii s-a modelat de la
început în jurul unui simbolism foarte
ceţos, dar a continuat să se dezvolte
graţie intensei interacţiuni dintre protes-
tatari.

Această identitate s-a consoli-
dat şi mai mult atunci cînd cîţiva dintre
„golani” au hotărît să nu mai părăsească
piaţa, şi-au instalat acolo corturi, au
declarat Piaţa Universităţii „zonă liberă
de neocomunism” (Tismăneanu 1990,
pp. 16-19) şi au numit locul „«kilometrul
zero» al libertăţii şi democraţiei”. Prin
acest gest protestatarii nu numai că şi-au

făcut publice revendicările în conformi-
tate cu identitatea lor, dar au şi arătat clar
că ei considerau guvernul provizoriu
drept obiectul contestării lor (McAdam et
al. 2001, p. 134). Piaţa Universităţii a fost
transformată complet de protestatori şi a
dobîndit „ziua... un aspect oarecum
dezolant (fiind locuită de greviştii foamei,
bişniţari, curioşi, protestatari belicoşi
ori, dimpotrivă, indolenţi), animaţia
[protestele] începînd după-amiază şi
luînd amploare din amurg pînă la miezul
nopţii, cînd spectacolul se stinge de la
sine” (Cesereanu 2003).

Cesereanu are dreptate cînd
caracterizează protestul cu cuvintele
„animat” şi „spectacol”. Piaţa Universităţii
a fost, din multe puncte de vedere, un
eveniment cultural, unde expresia artis-
tică, sub forma sloganelor sau a cînte-
celor, a servit ţelurilor morale şi politice
ale protestatarilor. Pancartele lor clamau,
de exemplu, „Ieri huligani, azi golani”,
„Astăzi Capitala, mîine toată ţara”, „Nu
plecăm acasă, morţii nu ne lasă” şi „Vom
muri şi vom fi liberi”. Au fost compuse şi
cîntece cu o tonalitate similară, al căror
scop era acela de a clădi continuitatea cu
revoluţia din 1989 şi de a răsturna guver-
nul FSN. Majoritatea cîntecelor şi slo-
ganelor acuzau respectivul guvern de
aceleaşi infracţiuni de care fusese acuzat
şi fostul guvern dictatorial la revoluţia din
1989. Cea mai gravă dintre ele era
uciderea unor oameni nevinovaţi şi în
special omorîrea a peste o mie de per-
soane în timpul revoluţiei din 1989.
Acuzaţia era exprimată în versurile
„Doamne, vino, Doamne,/ Să vezi ce-a
mai rămas din oameni/ [...] Sînt nopţi
lungi şi triste/ [...] Şi nici nu vă pasă/ De
cei ce nu mai sînt,/ De cei ce vă acuză/
De-acolo, din mormînt” (Sterian 1990,
versurile 1, 4, 24). Aceste slogane şi cîn-

20 mai au fost de ajuns pentru a permite
naşterea unei noi identităţi politice, al
cărei principal pilon îl constituia lupta
împotriva comunismului şi care se mod-
ela în jurul sintagmei „categoric antico-
munistă” din Proclamaţia de la Timişoara.

Un alt element care a contribuit
la consolidarea acestei noi identităţi
politice a apărut din modul în care protes-
tatarii au interpretat revoluţia din 1989. În
esenţă, protestatarii din Piaţa Univer-
sităţii contestau victoria proclamată de
FSN. Ei au început să se refere la
fenomenul Piaţa Universităţii ca fiind con-
tinuarea revoluţiei din decembrie 1989.
Această convingere le-a creat un „mit
consolidator”. O parte din motivaţia din
spatele interpretării respective vine direct
de la Proclamaţia de la Timişoara, care
se încheie cu declaraţia: „Noi, autorii
acestei Proclamaţii, participanţi la eveni-
mentele dintre 16 şi 22 decembrie 1989,
nu considerăm Revoluţia încheiată. O
vom continua paşnic, dar ferm. După ce
am înfruntat şi am învins, fără ajutorul
nimănui, unul dintre cele mai puternice
sisteme represive din lume, nimeni şi
nimic nu ne mai poate intimida”. Mai mult,
în Piaţa Universităţii au apărut pancarte
pe care scria „PCR = FSN” (Partidul
Comunist Român = Frontul Salvării
Naţionale), întărind sentimentul continu-
ităţii între revoluţia din 1989 şi protestul
de acum. Aşa se face că, la exact patru
luni de la revoluţie, oamenii din Bucureşti
strigau din nou „Jos comuniştii!”,
susţinînd în Piaţa Universităţii că pentru
ei revoluţia din 1989 continuă şi că lupta
împotriva regimului comunist nu a fost
cîştigată încă.

Primele zile ale mişcării Piaţa
Universităţii au inclus elemente contes-
tatare puternice. Cele mai importante din-
tre ele sînt repertoriile contestatare şi

naşterea unei noi identităţi politice, care a
beneficiat de felul în care protestatarii au
descris revoluţia, permiţînd transmiterea
legitimităţii politice dinspre revoluţia din
1989 spre Piaţa Universităţii. Mişcarea
Piaţa Universităţii şi-a format propria
identitate politică, una nouă, păstrînd
aceleaşi slogane şi aceleaşi ţeluri antico-
muniste ca şi cele ale revoluţiei din 1989
şi aplicîndu-le nu fostului partid comunist,
ci proaspăt formatului guvern provizoriu
al FSN. După numai două zile demon-
straţia organizată de PNŢ s-a disociat de
partid şi a devenit un caz de protest de
masă, cu propria sa identitate, menţinîn-
du-se astfel şi în următoarele şase săp-
tămîni. În termeni mai teoretici, acţiunea
de disociere faţă de PNŢ a reprezentat o
„deplasare de obiect”, o modificare a cen-
trului de interes al protestului dinspre
alegerile din 20 mai spre o mişcare anti-
neocomunistă şi anti-FSN. Exact ace-
leaşi elemente ale repertoriului contes-
tatar şi de identitate politică se regăsesc
şi în zilele următoare ale Pieţei
Universităţii, dar într-o formă uşor diferită,
căci identitatea politică a Pieţei
Universităţii căpăta un contur mai ferm.

Evoluţia: Ce a fost fenomenul Piaţa
Universităţii?

La două zile după declanşarea
fenomenului Piaţa Universităţii, protes-
tatarii s-au declarat paşnici, multiculturali
(printre ei se aflau unguri şi alte minorităţi
etnice), anticomunişti şi anti-neocomu-
nişti. De asemenea, ei s-au disociat de
PNŢ, partidul care organizase mitingul de
pe 22 aprilie. Dr. Emil Constantinescu,
rectorul în funcţie al Universităţii din
Bucureşti şi profesor la catedra de
Geologie, le-a acordat protestatarilor per-

[53][52]



trebuie să organizezi speranţa şi asta tre-
buie să facem noi, să ne organizăm sper-
anţele” (Paler 1990, p. 12). Totuşi rolurile
jucate de intelectuali în acel moment ne
permit să-i definim ca actori în cadrul
identităţii proaspăt create a Pieţei
Universităţii. În plus, persoanele respec-
tive au ajuns să fie văzute drept princi-
palii actori ai Pieţei Universităţii, graţie
interviurilor şi editorialelor publicate de ei
în sprijinul fenomenului Piaţa Universităţii
(Roşca 1996). Aceste persoane, dintre
care unele nu fuseseră nişte figuri presti-
gioase înainte de Piaţa Universităţii, şi-au
arogat „responsabilităţile şi evaluările
morale” (McAdam et al. 2001, p. 131), pe
care se cuvenea să le confirme chiar şi
după sfîrşitul Pieţei Universităţii. Această
componentă moralistă a făcut din actorii
Pieţei Universităţii nu doar un simbol al
opoziţiei faţă de FSN şi de comunism, ci
i-a transformat în ochii protestatarilor în
nişte simboluri ale valorilor liberal-demo-
cratice. Dar, cum s-a văzut clar în 1996,
după alegerea în funcţia de preşedinte a
candidatului lor, Emil Constantinescu,
coaliţia asociată cu moştenirea Pieţei
Universităţii n-a prea reuşit să se ridice la
înălţimea propriilor standarde morale şi
politice.

Oamenii amintiţi aici au acţionat
cînd şi cînd ca purtători de cuvînt, apără-
tori şi susţinători ai Pieţei Universităţii şi
şi-au asumat sarcina de a elabora
răspunsuri la întrebarea „Ce este Piaţa
Universităţii?” şi „Ce pretinde Piaţa
Universităţii?” La începuturile Pieţei
Universităţii lucrurile erau mai simple, iar
răspunsul la întrebări se găsea în cîntec:
„Ne întrebaţi ce vrem aici,/ Dar ştie toată
ţara,/ Noi susţinem punctul 8/ De la
Timişoara” (Cesereanu 2003). Numai că
durata extinsă a demonstraţiei din Piaţa
Universităţii impunea noi teme şi expli-

caţii pentru neîntreruptul protest maraton,
care avea susţinători - deşi în număr mult
mai redus - şi în alte oraşe din ţară
(Roşca 1996). Participanţilor li s-a cerut
să exprime proaspăt creata identitate
politică a Pieţei Universităţii. Nu-i de
mirare că respectivii participanţi trebuiau
să fie localnici ai Pieţei Universităţii, mai
ales fiindcă nu mai aveau cum să fie
membri ai unor partide politice, ci puteau
vorbi - şi sta - în Piaţa Universităţii doar
ca persoane particulare. Deşi aceşti
actori au rămas fideli ţelului Pieţei
Universităţii, acela de a nu se asocia cu
nici un partid politic, şi deşi au pomenit
îndelung despre „puritatea Pieţei
Universităţii şi despre caracterul ei
apolitic” (Roşca 1996), ei nu s-au unit în
jurul unei platforme politice comune şi, ca
o consecinţă directă, nici masele de
oameni din piaţă n-au făcut aşa ceva.
Alegerile din 20 mai 1990, defăşurate
după o lună de protest necontenit, au
găsit identitatea Pieţei Universităţii for-
mată, dar, nefiind structurată sub forma
unui partid politic, ea a rămas inofensivă
în plan politic.

Consecinţele: sfîrşitul Pieţei Universităţii
şi „situaţiile revoluţionare”

Rezultatul

Alegerile din mai 1990 s-au
dovedit catastrofice pentru protestatarii
din Piaţa Universităţii: cu un procentaj de
86.19%, Frontul Salvării Naţionale a
strîns 85% din totalul voturilor, în vreme
ce voturile opoziţiei s-au risipit între cele
73 de partide existente, plus cei cîţiva
candidaţi independenţi. O parte din eşec
se datorează faptului că Piaţa
Universităţii n-a reuşit să includă în miş-

tece au creat o continuitate spirituală
între revoluţia din 1989 şi evenimentele
din Piaţa Universităţii, din cursul anului
următor. Mişcarea Piaţa Universităţii a
adoptat pînă şi propriul ei imn, Imnul
golanilor, ale cărui versuri au fost cîntate
de la balconul catedrei de Geologie, în
timp ce mulţimea intona şi ea de jos: „Mai
bine haimana decît trădător,/ Mai bine
golan decît dictator,/ Mai bine huligan
decît activist,/ Mai bine mort decît comu-
nist!” După cum remarca Steinberg, ca şi
în cazul mişcării studenţeşti din Serbia, la
evenimentele din Piaţa Universităţii muz-
ica a servit şi „ca vehicul pentru un
protest social şi politic susţinut”
(Steinberg 2004). Această formă de
exprimare culturală a conferit eveni-
mentelor din Piaţa Universităţii un carac-
ter de spectacol, delimitînd în acelaşi
timp identităţile politice şi sociale ale
protestatarilor şi permiţîndu-le să
protesteze împotriva guvernului FSN.
Dacă identităţile politice apar atît în viaţa
socială obişnuită, cît şi în politica de con-
testare, aşa cum susţin autorii lucrării
“Dynamics of Contention”, identitatea for-
jată în Piaţa Universităţii aparţine „iden-
tităţilor politice [care] îşi au originea sau
sînt specializate în contestare” (McAdam
et al. 2001, p. 135). Mai mult, în decursul
acelei perioade identitatea Pieţei
Universităţii a dobîndit un contur mai ferm
şi a avut parte de o clarificare a anver-
gurii sale, fiind în mod categoric antico-
munistă şi adversară a guvernului acelei
vremi.
În cazul Pieţei Universităţii observaţia de
mai sus arată că protestatarii au inter-
acţionat unii cu alţii şi şi-au renegociat o
identitate independent de partidul politic
căruia i se devotaseră. Mai întîi au adop-
tat noua identitate politică a Pieţei
Universităţii şi apoi şi-au dezvoltat loiali-

tatea faţă de această identitate. În plus,
au sistematizat graniţele pe care le-au
ocupat şi, cum afirmam mai sus, au numit
Piaţa Universităţii „zonă liberă de neoco-
munism” şi Golania. Protestatarii din
Piaţa Universităţii şi-au transformat acţiu-
nile printr-o reacţie rapidă la mediul
politic. Şi-au ales drept scenariu revoluţia
din 1989 şi l-au modificat în aşa fel încît
să se potrivească la noile cerinţe politice.
Astfel au îmbunătăţit noile forme de acţi-
une colectivă şi au rostit cuvinte care nu
mai fuseseră spuse înainte. Concomi-
tent, au reacţionat la plasarea lor în
cadrul reţelei de relaţii sociale
întruchipate de Piaţa Universităţii.
Fenomenul Piaţa Universităţii susţine
ipoteza că „o construcţie socială se man-
ifestă [...] în plan social şi nu în tainiţele
izolate ale minţilor individuale” (McAdam
et al. 2001, p. 135) şi că o mişcare de
protest poate da naştere, prin interacţi-
une politică, la o nouă identitate politică.

Această identitate politică a
devenit şi mai vizibilă în acţiunile intelec-
tualilor din Piaţa Universităţii, cum ar fi
Ion Caramitru, Ana Blandiana, Octavian
Paler, Gabriel Liiceanu, Ovidiu Iuliu
Moldovan, Nicolae Manolescu, Marian
Munteanu, Dan Haulică şi mai ales Emil
Constantinescu, care au acţionat ca
reprezentanţi ai Pieţei Universităţii şi i-au
cerut preşedintelui Iliescu să accepte un
dialog între guvern şi protestatari, lucru
pe care Iliescu l-a refuzat (Cesereanu
2003). Mai mult decît atît, aceştia şi-au
asumat rolul moral de „a organiza sper-
anţa”. Conform spuselor lui Octavian
Paler, „în decembrie am lăsat deoparte
obişnuitul meu scepticism şi mi-am per-
mis să cred că ţara mea era în pragul
unui viitor democratic. Dar speranţele
mele au fost zdrobite [...] André Malraux
spunea odată că pentru a ajunge la curaj,
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şi culturale din România. A treia situaţie,
„incapacitatea sau lipsa voinţei conducă-
torilor de a suprima coaliţia alternativă”
(McAdam et al. 2001, p. 197), a fost şi ea
prezentă aproape pe tot parcursul
fenomenului Piaţa Universităţii. Iliescu nu
a acţionat pentru a opri protestul decît
mult după alegerile din 20 mai: minerii au
intervenit abia pe 13 iunie, după ce
majoritatea protestatarilor din Piaţa
Universităţii plecaseră (mai rămăseseră
aproximativ 250 de persoane) (Gheorge
şi Huminic 1999). Totuşi, în ciuda coexis-
tenţei acestor trei elemente rev-
oluţionare, fenomenul Piaţa Universităţii
nu a reuşit să continue revoluţia din 1989
şi nici nu a fost capabil să declanşeze
una nouă. Elementul care a schimbat
complet situaţia în Piaţa Universităţii a
fost reprezentat de alegerile din 20 mai
1990. Erau primele alegeri democratice
din România după mai bine de cincizeci
de ani, iar rezultatul lor nu putea fi com-
promis, pentru că, la urma urmei, Piaţa
Universităţii se declarase permanent -
mai întîi prin Proclamaţia de la Timişoara,
iar apoi prin afirmaţiile principalilor săi
actori - conformă cu principiile democrat-
ice. Într-un fel, Piaţa Universităţii nu a
devenit o revoluţie în toată puterea cuvîn-
tului în mare măsură pentru că, după 20
mai, s-ar fi transformat într-o adunare
antidemocratică, incompatibilă cu ţelurile
democratice asumate de ea.

Consolidarea: în ce fel contează feno-
menul Piaţa Universităţii

Impactul concret al mişcărilor
sociale şi al episoadelor contestatare n-
ar trebui evaluat exclusiv prin prisma
ţelurilor lor politice explicite. Chiar dacă
pe termen scurt un episod protestatar nu

izbuteşte să atingă ţelurile asumate de
organizatori şi participanţi, efectele sale
pe termen lung pot avea un impact con-
siderabil asupra evoluţiei politice ulte-
rioare în ceea ce priveşte efectele politice
şi „schimbările sistematice mai ample şi,
de obicei, mai durabile, atît la nivel struc-
tural, cît şi cultural” (Giugni et al. 1999,
pp. xxi-xxiii).

În România sfîrşitul fenomenului
Piaţa Universităţii, care a culminat cu
agresiunea minerilor, a provocat două
dezvăluiri seci. Mai întîi, în ciuda legăturii
FSN-ului cu fosta conducere comunistă,
acest partid a cîştigat alegerile în mod
democratic şi cu o majoritate copleşi-
toare. În al doilea rînd alegerile au arătat
clar că opoziţia a jucat rolul de opoziţie
doar ca idee. În realitate opoziţia politică
a fost practic inexistentă, deoarece nu a
reuşit să ofere o alternativă la FSN. Ca
reacţie la acest fapt, în toamna lui 1990
au avut loc „discuţii pentru organizarea
unei mişcări civice în România”, iar în 7
noiembrie s-a creat de facto Alianţa
Civică. Din perspectiva aceasta există
certe similitudini cu mişcarea stu-
denţească din Serbia, care s-a dovedit şi
ea un catalizator pentru crearea organi-
zaţiilor societăţii civile, cea mai cunos-
cută din ele fiind Otpor. Otpor a candidat
la alegerile din Serbia din 2003 ca partid
politic, dar nu a obţinut decît 1.6% din
voturi la nivel naţional. A devenit totuşi o
organizaţie civică influentă pe plan inter-
naţional, ce promovează opoziţia faţă de
guvernarea nedemocratică în toată
Europa de Est. În cazul Pieţei
Universităţii centrul de interes al organi-
zaţiilor societăţii civile a rămas unul
intern. Astfel, mottoul Alianţei Civice a
devenit „Nu putem reuşi decît împreună”,
iar Marian Munteanu, un personaj care s-
a remarcat în primele zile ale fenomenu-

carea sa toate clasele sociale, căci
majoritatea protestatarilor erau studenţi
şi intelectuali (Mungiu 1996, p. 352), iar
cei mai mulţi dintre ei erau bucureşteni.
Acesta este un element important în
explicarea înfrîngerii în alegeri, dar fac-
torul crucial a fost formulat de Nicolae
Manolescu, un membru al Convenţiei
Democratice Române (CDR): „Nu am
pierdut din pricina fraudelor, ci pentru că
nu am fost în stare să convingem elec-
toratul românesc că sîntem mai buni
decît ceilalţi” (Roper 2000, p. 75). După
alegeri „majoritatea formaţiunilor care au
participat la Piaţa Universităţii (Asociaţia
21 Decembrie, Liga Studenţilor, Grupul
pentru Democraţie etc.) s-au retras. [...]
Astfel, în urma acestui reflux, Piaţa
Universităţii s-a golit de o parte consider-
abilă din golanii ei” (Tismăneanu 1990, p.
18). Protestatarii rămaşi au trebuit să se
confrunte nu doar cu forţele de poliţie, ci
şi cu minerii.3 În această fază însă evi-
denta legitimitate a protestatarilor a dis-
părut complet, căci ziarele străine, pre-
cum şi unele din cele naţionale, au afir-
mat că democraţia înseamnă
recunoaşterea guvernului ales. Reali-
tatea dată aici ilustrează funcţia de certi-
ficare din politica de contestare: în
absenţa unei susţineri şi a unei recunoaş-
teri externe, protestele politice par mai
puţin legitime. În cazul Pieţei Universităţii
un astfel de declin al legitimităţii a submi-
nat rapid mobilizarea socială şi politică.

Totuşi un număr restrîns de
protestatari au rămas în Piaţa
Universităţii. În 11 iunie Iliescu a acceptat
să înceapă negocierile cu ei, dar acestea
au eşuat rapid. În 15-16 iunie preşedin-
tele proaspăt ales Iliescu, „în loc să
folosească instrumentele legale aflate la
dispoziţia sa, a apelat [pe postul public
de televiziune] la o forţă extralegală,

minerii din minele de cărbune, cărora le-
a acordat binecuvîntarea lui prezidenţială
ca să dezlănţuie o teroare fără margini”
(Tismăneanu 1990, p. 3; Vasi 2004).
Astfel el „a dezlănţuit [...] mii de mineri
înarmaţi cu ciocane şi bîte, unii evident
beţi, care s-au năpustit asupra protes-
tatarilor şi asupra trecătorilor nevinovaţi”
(Osmani 1997, p. 4). Deşi năvala miner-
ilor constituie ea însăşi un episod contes-
tatar aparte, pentru scopurile studiului de
faţă ea marchează sfîrşitul violent al
evenimentelor din Piaţa Universităţii.
Protestatarii rămaşi au făst bătuţi cu
bîtele, cîteva dintre sălile catedrei de
Geologie au fost distruse, şase oameni
au fost ucişi şi mai bine de 560 au fost
spitalizaţi (Gheorghe şi Huminic 1999;
Vasi, 2004).

Protestul din Piaţa Universităţii
se numără printre cazurile care prezintă
multe elemente de contestare, dar nu se
transformă într-o revoluţie. Conform lui
McAdam, Tarrow şi Tilly, „dintr-o serie
amplă de situaţii revoluţionare rezultă
puţine exemple de reuşită” (McAdam et
al. 2001, p. 195). Deşi fenomenul Piaţa
Universităţii nu s-a transformat niciodată
într-o revoluţie autentică, acolo au existat
trei „situaţii revoluţionare” tipice. Mai întîi
avem „prezenţa contestatarilor [...] care
ridică pretenţii exclusive şi concurente la
controlului statului sau a unei părţi din el”
(McAdam et al. 2001, p. 197), material-
izată din 22 aprilie încolo în fenomenul
Piaţa Universităţii, odată ce numărul
protestatarilor a tot crescut, ajungînd
pînă la 300.000 de persoane doar în
Bucureşti (Mungiu 1996, p. 352). În al
doilea rînd a existat şi „afilierea la acele
pretenţii a unui segment important de
populaţie” (McAdam et al. 2001, p. 197),
în special pentru că mulţi dintre protes-
tatari aparţineau elitelor sociale, politice
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Kim Voss - în „elaborarea unui «mit con-
solidator» şi a unei explicaţii a înfrîngerii
care să lege eşecul prezent de triumfurile
viitoare, păstrînd vie speranţa, astfel încît
militanţii să poată mobiliza sprijinul
oamenilor atunci cînd se ivesc noi oportu-
nităţi politice” (Voss 1998, p. 139).
Această glorificare a Pieţei Universităţii,
în ciuda eşecului mişcării, pe termen lung
a ajutat opoziţia să organizeze şi să reor-
ganizeze nou-creata CDR. Mai mult,
fenomenul Piaţa Universităţii a menţinut
pregătită chiar Piaţa Universităţii pentru o
altă demonstraţie. Aşa se face că demon-
straţiile au continuat în Piaţa Universităţii,
chiar dacă intensitatea lor a scăzut: de
exemplu, în 21 decembrie 1990, în
octombrie 1991, în 26 aprilie 1992, în 1
decembrie 1993, în 16 decembrie 1993,
în 25 noiembrie 1994, în februarie 1999
şi în iunie 2003. De asemenea, nu este
lipsit de importanţă nici faptul că despre
fenomenul Piaţa Universităţii continuă să
apară în fiecare an diverse materiale în
publicaţii precum Cotidianul, România
liberă şi revista 22, sub titlul „Nu trebuie
să uităm”. E suficient să spunem că
memoria Pieţei Universităţii a
supravieţuit, iar identitatea ei a fost
rearticulată în cadrul unui proces demo-
cratic care a luat din ce în ce mai mult
forma politicii obişnuite.

Factorii tradiţionali care au con-
tribuit la democratizare se regăsesc şi în
consecinţele Pieţei Universităţii. Mai întîi
democratizarea României a fost realizată
de „anumite grupuri care voiau ca o ast-
fel de schimbare să aibă loc şi erau dis-
puse să facă eforturi susţinute ca s-o
ducă la îndeplinire” (McAdam et al. 2001,
p. 272). În al doilea rînd aceste grupuri -
printre care Alianţa Civică, Liga
Studenţilor, Grupul pentru Dialog Social,
precum şi alte organizaţii - au înţeles

necesitatea unei societăţi civile, care
anterior era „amuţită şi mutilată”
(Călinescu şi Tismăneanu 1991, p. 50).
Aceste noi grupuri şi organizaţii împlin-
eau astfel necesitatea de a impune
„reţele de încredere în interiorul soci-
etăţii” (McAdam et al. 2001, p. 275). În al
treilea rînd aceste organizaţii au acţionat
ca nişte contra-elite şi s-au considerat în
opoziţie - în cele din urmă devenind chiar
oficial opoziţia - faţă de guvernul aflat la
putere (McAdam et al. 2001, p. 268).
Calea spre democratizare a fost totuşi
deschisă în decembrie 1989, cu dorinţa
explicită de a scăpa de dictatura comu-
nistă. După încheierea ei, unii români au
perceput noul guvern provizoriu ca pe o
ameninţare şi s-au temut de o întoarcere
la comunism înainte ca democraţia să
aibă posibilitatea să se materializeze.
Oricum, cauza celor care se opuneau
guvernului provizoriu a fost susţinută mai
bine de eşecul Pieţei Universităţii,
fenomen devenit mit, decît dacă
fenomenul s-ar fi transformat în acea a
doua revoluţie la care sperau protes-
tatarii. În plus, o parte din implicaţiile pe
termen lung - sau mai degrabă pe termen
foarte lung - ale acestui episod contes-
tatar o constituie presiunea exercitată în
prezent de diverse organizaţii ale soci-
etăţii civile asupra guvernului României
pentru adoptarea unei legi a lustraţiei cu
repercusiuni juridice serioase. În
apelurile lor la decomunizare şi la un
„proces al comunismului”, organizaţiile
civice continuă să-şi extragă resursele
din Proclamaţia de la Timişoara şi punc-
tul 8 al acesteia, pe care fenomenul Piaţa
Universităţii l-a făcut faimos (Cesereanu,
2005a). Mai mult, pe parcursul campaniei
electorale din 2004, organizaţii precum
Liga Studenţilor, Alianţa Civică şi Grupul
pentru Dialog Social s-au asociat şi au

lui Piaţa Universităţii, a fost ales preşed-
intele organizaţiei. În anul următor, în
luna iulie, funcţia de preşedinte al Alianţei
Civice i-a revenit Anei Blandiana.
Blandiana fusese numită „golan onorific”
în timpul Pieţei Universităţii. În acelaşi
timp Emil Constantinescu, fost profesor
de geologie la Universitatea din Bucureşti
şi o voce prestigioasă a „Golaniei”, a
devenit vicepreşedintele organizaţiei.
Apariţia Alianţei Civice a fost primită cu
entuziasm, despre ea spunîndu-se că „îşi
are originile direct în Piaţa Universităţii,
urmăreşte susţinerea procesului de
democratizare şi marchează momentul
cînd intelectualii au început să înţeleagă
necesitatea implicării politice, în vederea
creării unei societăţi democratice” (Tariuc
1998, p. 7, „Alianţa Civică”). După un
marş de protest organizat în 13 iulie, pen-
tru a cere eliberarea celor arestaţi pe 11-
13 iunie, Ana Blandiana mărturisea: „Am
crezut că în Piaţa Operei or să vină doar
cîteva sute de masochişti. Atît de puţină
speranţă credeam că a mai rămas. [...] S-
a dovedit că mă înşelam: la marş au par-
ticipat în jur de 200.000 de oameni. Încă
mai exista speranţă. Iar dacă sute de mii
de oameni continuă să spere, atunci
cineva trebuia să le organizeze speranţa”
(Blandiana 1991, p. 92). În ziua de după
adunarea comemorativă de 21 decem-
brie din 1990, în Piaţa Universităţii,
Partidul Naţional Liberal, Partidul
Naţional-Ţărănesc şi Partidul Social-
Democrat din România s-au unit şi au
format Convenţia Naţională pentru
Instaurarea Democraţiei (CNID). Alianţa
Civică a fuzionat şi ea cu Forumul
Democratic Antitotalitar, după care, în
decembrie 1991, CNID s-a aliat cu
Forumul Democratic Antitotalitar (Alianţa
Civică). După cum scria Zimmerman la
un an după evenimentele din Piaţa

Universităţii, „Alianţa Civică [un grup de
opoziţie cu o audienţă largă], care acum
un an nu exista, a organizat demonstraţii
comemorative. [...] Semnificaţia acestor
demonstraţii era de a arăta capacitatea
Alianţei Civice de a organiza şi coordona
acţiuni la nivel naţional” (Zimmerman
1991, p. 96). Fuziunile amintite au dat
naştere Convenţiei Democratice din
România (CDR). Emil Constantinescu a
devenit candidatul prezidenţial al CDR,
iar principalele sale acreditări nu erau
reprezentate de experienţa sa politică, ci
de faptul că era „un profesor universitar
din afara sferei partidelor politice, asociat
cu fenomenul Piaţa Universităţii şi mem-
bru al unor importante organizaţii civice”
(Tariuc 1998). Victoria în alegeri a lui
Constantinescu a fost sărbătorită în
noaptea de 17 noiembrie, în Piaţa
Universităţii, de 80.000 de oameni care
fluturau steaguri şi strigau „Am învins!” În
discursul său din acea noapte
Constantinescu le-a spus oamenilor
adunaţi acolo: „În această piaţă ne-am
cîştigat libertatea. Această piaţă este kilo-
metrul zero al democraţiei în România”
(Chiriac 1997, p. 38).

Crearea CDR dovedeşte că
mişcarea Piaţa Universităţii nu a dispărut
odată cu protestul însuşi. Piaţa
Universităţii continuă să fie numită „o vic-
torie morală, chiar dacă scopurile con-
crete ale protestelor n-au fost atinse
niciodată” (Cesereanu 2003), şi e văzută
în continuare ca un simbol al începutului
democratizării României. Dacă în primă-
vara anului 1990 protestatarii din Piaţa
Universităţii îşi articulau cauza în aşa fel
încît să construiască o legătură cu rev-
oluţia din 1989, acum îşi articulau „înfrîn-
gerea” din Piaţa Universităţii în termeni
eroici. Procesul acesta de „articulare a
înfrîngerii” constă - după cum subliniază
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implicaţiile, atît sub forma ei contestatară,
cît şi sub cea normală. Acest proces evi-
dent de învăţare este ilustrat cel mai bine
de cuvintele unei tinere din România: „La
vremea aceea aveam nouă ani,
mergeam pe zece. Cum părinţii mei au
participat la miting, am făcut şi eu la fel.
Am strigat, deşi nu înţelegeam prea bine
ce strigam. Însă acolo, în Piaţa
Universităţii, am învăţat că libertatea
există şi că merită să lupţi pentru ea. [...]
Am învăţat că poţi să-i spui NU guvernu-
lui. Am învăţat despre identitatea
comună, despre magia cîntecelor. [...] Am
învăţat despre puterea maselor şi despre
acţiunea de masă” (Conovici 2004). Într-
o oarecare măsură, protestul maraton de
şase săptămîni din Piaţa Universităţii a
fost ajutat şi de această perspectivă
romantică să-şi făurească un repertoriu
durabil al contestării, care acum se
susţine de la sine. 

După cum o sugerează articolul
de faţă, analiza mişcărilor sociale nu tre-
buie să se încheie cu mişcarea însăşi,
pentru că ea poate avea implicaţii politice
de durată, pe care studiul mişcărilor
sociale le poate explica după ce
depăşeşte episodul contestatar în sine.
Din această perspectivă, analiza
fenomenului Piaţa Universităţii clarifică
problema „felului în care contează
mişcările sociale”, subliniind impactul
avut de acest episod contestatar asupra
formării partidelor din România şi a cul-
turii sale politice. Analiza de faţă, inspi-
rată de lucrarea “Dynamics of
Contention”, susţine afirmaţia că for-
marea identităţii şi repertoriile contes-
tatare pot avea impact mult timp după
încheierea unui anumit episod contes-
tatar. Pe viitor cercetătorii ar putea să
analizeze mai profund problema, evi-
denţiind felul în care mişcările sociale şi

episoadele contestatare pot afecta cul-
tura politică şi politica partizană, nu doar
efectele politice, aşa cum se întîmplă
frecvent în lucrările sociologice existente.
Pe ansamblu, articolul acesta arată că,
deşi străzile curate şi revenirea la politica
normală sugerează finalul unui episod de
protest concret, forţa sa motrice simbol-
ică şi politică poate supravieţui prin alte
mijloace o perioadă lungă de timp.

Note:
1. Mulţumiri: Autorii ţin să le mulţumească
Angelei Kempf şi lui Ali Rezaei pentru comen-
tariile lor asupra schiţelor anterioare ale arti-
colului de faţă.
2. Pentru mişcarea minerilor vezi Gledhill
2005.
3. Minerii din Valea Jiului continuă să reprez-
inte o ameninţare la adresa efortului României
de consolidare a democraţiei. În procesul de
formare a identităţii lor participative, minerii au
fost ajutaţi în mare măsură de statutul privile-
giat de care s-au bucurat în anii comunismului
şi de legitimarea lor ulterioară, pe care le-a
acordat-o Iliescu după 1990. Evenimentele din
iunie 1990 marchează a treia venire a miner-
ilor la Bucureşti, în vreme ce februarie 1999
reprezintă a şasea venire a lor în capitală (v.
Vasi 2004; Fonta 1999).

format Coaliţia pentru un Parlament
Curat. Cu toate că scopul lor principal era
eliminarea corupţiei din parlament, coal-
iţia a inclus printre criteriile de evaluare a
candidaţilor în alegeri o clauză conform
căreia candidaţii nu trebuie să fi fost
agenţi ai fostei Securităţi (Tismăneanu,
2005). Ideea rezonează puternic cu
punctul 8 al Proclamaţiei de la Timişoara.
Eşecul pe termen scurt al Pieţei
Universităţii a stimulat formarea unor
coaliţii care s-au constituit în actori politi-
ci şi au rămas astfel chiar şi atunci cînd
au fost excluse din planul puterii politice
oficiale. Coaliţiile respective au creat
începuturile politicii normale într-o soci-
etate care, vreme de mai bine de cincize-
ci de ani, a avut parte doar de „opre-
siunea structurilor şi practicilor guverna-
mentale uniforme, prin intermediul
autorităţii guvernului” (McAdam et al.
2001, p. 268). Mai mult, Alianţa Civică,
împreună cu alte organizaţii născute din
Piaţa Universităţii, a jucat un rol crucial în
incorporarea şi extinderea proaspăt cre-
atei reţele de încredere din Piaţa
Universităţii prin asimilarea identităţii
politice şi a ţelurilor Pieţei Universităţii în
programele lor politice şi apolitice. Astfel,
un repertoriu contestatar început odată
cu revoluţia din 1989 a fost mai întîi
adoptat, iar apoi transformat pe parcursul
protestului din Piaţa Universităţii. În cele
din urmă, odată cu alegerile din 1992 şi
cîştigarea de către CDR a 20% din voturi
în alegerile parlamentare (Popescu şi
Hannavy 2002), în România s-a produs
„disoluţia mijloacelor de control coercitiv,
care susţineau relaţiile curente de
exploatare şi control al resurselor”
(McAdam et al. 2001, p. 257). Toate
acestea, combinate cu victoria CDR în
alegerile din 1996, au arătat clar că ine-
galitatea politică poate fi soluţionată. Asta

nu înseamnă că România este ferită de o
întoarcere din drum. Înseamnă doar că
analiza fenomenului Piaţa Universităţii şi
a consecinţelor sale permite vizualizarea
apariţiei unei noi identităţi politice prin
intermediul contestării şi consolidarea
rapidă a aceleiaşi identităţi sub forma
politicii normale. Mai mult, studiul de faţă
arată că fenomenul Piaţa Universităţii nu
a fost o „experienţă din care opoziţia
politică a pierdut” (Georgescu 2004), aşa
cum afirma recent fostul preşedinte
Iliescu, ci mai degrabă o experienţă ce a
servit drept catalizator al unificării opoz-
iţiei şi a contribuit la succesul ei electoral
din 1996. În plus, pe termen lung el a aju-
tat şi la crearea primelor organizaţii ale
societăţii civile, şi la consolidarea practi-
cilor şi principiilor democratice.
Fenomenul Piaţa Universităţii este evo-
cat în continuare ca protest de masă ce a
declanşat decomunizarea (d. ex. la
Cesereanu 2005b), proces ce
marchează o încercare a societăţii de a
ajunge la un acord cu trecutul ei autoritar
atît în politică, cît şi în comportamentul
social şi cultural.

Concluzie

Fenomenul Piaţa Universităţii a
avut un impact semnificativ asupra
politicii din România de după 1989. După
cum am arătat mai sus, impactul respec-
tiv îşi are sorgintea, în mod paradoxal,
tocmai în eşecul său. Totuşi puternica
identitate a Pieţei Universităţii a
supravieţuit pînă astăzi şi mulţi români
consideră acel episod drept o experienţă
educativă majoră dintr-o ţară în care gen-
eraţiile mai vîrstnice au trebuit să
redescopere democraţia, pe cînd cele
mai tinere au fost nevoite să-i înţeleagă
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helped and guided by skilled workers, who
were working three shifts. Their work time
amounted to 1.396.000 hours in just three
months.

The factory was set in motion in April 28,
1948, and it was inaugurated three days
sooner than the stipulated term for the offi-
cial handover. The opening ceremony took
place in May 1 (May Day, International
Workers’ Day), and enjoyed the presence of
the general secretary of the Romanian
Communist Party himself, the man whose
name was given to the factory: Gheorghe
Gheorghiu-Dej. At first the factory was
equipped with 1024 sewing machines, it
operated with 1600 workers, and 90% of
them were women. In the following period
the factory was extended with a new, identi-
cal hall and new wings, designed for the
fashion exhibitions, fitting rooms and fashion
design offices, with over 18.000 women
employees working three shifts. The indus-
trial complex included also a canteen, a
kindergarten, mini-markets and retail out-
lets, recreational spaces, and it functioned
as a miniature city. APACA was already
regarded as the jewel of the Romanian light
industry and a model of success for the
forced industrialization. Here was the place
where the export luxury attires or the clothes
for the system’s favoured were made.

In its first period of activity, the enthusiasm
stirred by the gigantic Bolshevik-Stalinist
propaganda system gave rise to a competi-
tive spirit among the women workers, who
were ready to do anything, even to risk their
health, only to exceed the absurd production
quota established by the communist system,
in order to report great achievements. The
administrative and party structures granted
the women various money prizes for their
immense efforts; afterwards, the workers
were used as propagandistic examples in
the media of that period. In the same time,
the exceeded production quotas raised the

level of the compulsory production plans,
thus shortly afterwards the working quotas
became impossible to attain. These impossi-
ble production norms lead to fake reports
and statistics sent to the Party (as the same
kind of reports was used in all the industrial
centers). The experimentation of various
Soviet working techniques was another type
of pressure applied on the women workers,
who became the victims of their own enthu-
siasm. APACA women changed into the
sewing machines they worked with. Any
grain of humanity vanished. Their daily
schedule didn’t offer them any spare time:
after eight hours of incessant work, they had
to honour their housewife obligations
imposed by the party doctrine. Their exis-
tence was practically reduced to a set of
mechanical gestures. They have no time left
for live; they had quotas at work and quotas
at home. The Housewife’s Guide was the
Bible of their pseudo-existence. In the facto-
ry the women were making the garments
they would have liked to wear, but they
could reach them only illegally (for example,
they stole a T-shirt or managed to obtain it
using their personal relations with other
workers). Obviously, they were living their
own dehumanization. The severe control
practised by their supervisors and the repre-
sentatives of the party cell limited their
actions, but also their judgement. Self-
respect was replaced by compliance with
the rules, and their own ambitions were
replaced with the system’s platitudes.

After the 1966 decree, the one that forbade
abortion up to a minimum four children per
family (as the women with more than four
children were called “hero mothers”), the
things got worse for the APACA women. The
concept of intimacy disappeared completely.
The single women - and especially the sin-
gle mothers, with illegitimate children - were
rejected by the system, lost their job and
were publicly humiliated; their cases were
used as negative examples in the party

In 1948 Gheorghe Gheorghiu-Dej (the first
general secretary of the Romanian
Communist Party) initiated a development
plan for Bucharest, the capital of the new
socialist Romania. As part of the develop-
ment and industrialization plan, it took only
97 days to accomplish “the miracle from
Cotroceni hills”, the clothing factory
Gheorghe Gheorghiu-Dej, later known as
APACA (“Atelierele de Producție ale Armatei
- Confecții și Ambalaje” - Army Production
Workshops - Clothing and Wrapping).

The factory had existed from the times of
Alexandru Ioan Cuza (Hospodar of
Romania - more precisely, of the United
Principalities of Wallachia and Moldavia -
between 1859 and 1866). It comprised a
group of insanitary military barracks, where
the workers (most of them being women)
were making low quality military suits for the
Romanian army low-ranking officers.

The new factory hall was 180 meters long
and 18 meters wide, and it was designed by
Emil Prager (construction engineer of the
period, who used reinforced concrete in the
Romanian constructions), who drew sketch-
es by hand right on the site, during the con-
struction. It was built with the help of 1150
volunteers, all of them brigade members
and UTM members (U.T.M. - “Uniunea
Tineretului Muncitoresc”, Union of Working
Youth, later renamed U.T.C. - “Uniunea
Tineretului Comunist”, Union of Communist
Youth). They strove day and night and were

by Andrei Crăciun

The Women from APACA

It is a strange and sad story, that remains
to be told and remembered.

Hannah Arendt
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all the festivities honouring Ceaușescu
spouses.

Although they were expected to have a dif-
ferent kind of reaction after 1989, the
APACA workers continued to support the
neocommunist system that went on func-
tioning in Romania. During the street riots
from University Square, in Bucharest, in the
fights between revolutionaries and the state
forces, the miners engaged in the battle
against the students, as ordered by the
president Ion Iliescu. At that moment APACA
women got out in the streets, acclaiming the
miners and their violent interventions, with
many wounded and dead people. They were
also chanting “Death for the students!” and
“Death for the intellectuals!”, while they
enjoyed watching the miners beating up,
coldbloodedly, any youngster that seemed
to be a student.

After 1992 most of the APACA sectors
closed down or privatized, and the vast
majority of the workers was forced to search
for a new job. The women still working at
APACA have now children who have
become students (as those they wanted
dead a few years ago), but they still accept
to be the victims of the political and election
campaigns; they still sell their vote for a
flower at Woman’s Day or a concert with the
manelists of the day, that bring tears in their
eyes. (A manelist is a manea singer; the
manea is a sinister combination between the
gipsy fiddler music and Oriental tunes, pro-
moting a basic and primitive lifestyle, cen-
tered upon material values - luxurious cars,
wealthy husbands, big houses, etc.)
The APACA women’s case can stand as an
example for the way it functioned - and it is
still functioning - the manipulation in the
communist regime, in the neocommunist
one, and then in the capitalist regime. Using
the systematic repression, the permanent
control and the restriction of any independ-
ent action, all the systems have managed to

transform the human beings into auxiliary
machines of the system - of any system.
This type of systematic and highly aggres-
sive oppression came from the system, was
accepted by most of the citizens, and
exhausted all the personal resources for
many Romanians, apparently leaving them
without any other option, except the social
compliance and mimetism.

Why did those women continue to assume
their function as instruments of a system
that, theoretically, had ceased to exist after
1989? Why did the APACA women reject,
with such hatred and contempt, the new
democratic concepts and the new kind of
morality, based on individuality and freedom
of expression? The answer may be found in
their own history, which overlaps the history
of the system they protected: the failure to
cope with progress and change. Obstructing
the access to general information, to enter-
tainment or religion was an important ele-
ment of the oppression, and the final result
was the involuntary rejection of the new val-
ues, brought by the new capitalist and dem-
ocratic system. As they lived in a world that
denied any kind of moral value, the APACA
women (who were, essentially, illustrative for
an entire society) developed a high level of
social frustration and an inability to perform
in the new democratic society. Even if this
time it was enveloped in the attractive wrap-
ping of capitalism, and projected on them in
a different manner, it is the same kind of
repression that preserved the function of
political instruments for those apparently
ostracized.

Before the revolution they were the victims
of the communist system and their own tor-
turers; starting with 1990, they were the rev-
olutionaries’ torturers and their own victims.

This text was originally published in "Exploring the
Return of Repression", the publication in the frame of
the exhibition with the same title, curated by Răzvan
Ion, 2009.

meetings and the factory square meeting (a
communist informal and systematic meeting
form, where all the members of a facility
were amassed to formed a square formation
with an open side; the workers were praised
or criticized in front of all the other people,
including for their personal life). Now the
APACA workers had to justify at their work-
ing place not only their professional activity,
but also their personal life. The decree gave
men the possibility to free themselves of any
responsibility concerning their family life,
except the financial support. As the access
to contraceptive methods was prohibited,
the women became children production
units, and they took automatically the
responsibility for the children’s education.

The women comrades from the factory
could trust no one any longer, as anybody
might be an informer. They had no chance to
avoid the system; their only option was to
obey the rules. The stress was governing
their lives, although was known in the com-
munist block as ‘the capitalism disease”. In
the ‘70s APACA was among the few facto-
ries that were still functioning at full capaci-
ty, so as to set a good example for the
Romanian industry.

The repression in a primitive vulgarity
became their only retreat, and it was
propped up by envy and hatred towards the
intellectuals and those who managed to iso-
late from the rules ad the restrictions of the
system and who assumed their freedom
(insofar as this was possible). This way, they
had an opportunity to ignore their problemat-
ic existence. Their social life was reduced to
tattling on the social life of those they
despised.

The APACA women took part in all the pan-
egyrical marches and shows that acclaimed
the Ceau[escu spouses and the “achieve-
ments” of the Romanian party and people.
Their conformism provided them with the

comfort granted by the lack of personal con-
cerns, transforming them into easily manip-
ulated propaganda agents. The factory was
often visited by high officials of the
Communist Party, and it functioned as a lab-
oratory for experimenting social control pro-
grams; the workers reacted mimetically, as
they were expected to.

For the Party APACA kindergarten was
another object of pride. The new commu-
nists were forged here. Șoimii Patriei
(approx. “Fatherland’s Falcons”, communist
form of organization for the school and pre-
school Romanian children between 4 and 7,
founded in 1976) was meant to contribute to
the ethical and civic education of the chil-
dren, in the spirit of humanity, love for the
fatherland and the people, for the Romanian
Communist Party. Women brought their chil-
dren here every Monday morning and took
them back home only in Sunday evening.
Because of the exhausting work schedule,
rarely a mother visited the children during
the week. The position achieved by the chil-
dren from APACA kindergarten was a very
special one: they were favoured by the
model citizen files that their parents had
(PCR had files for all the Romanian citizens,
and they determined the individuals’ social
position and status). Children of low extrac-
tion, from modest worker families, without
any academic degrees, were preferred by
the Party; it was thought they would accom-
plish the New Man ideal, so they grew up in
very special conditions, better than in their
homes. They never lack indoor heating,
while other children of their age were freez-
ing in cold, dilapidated kindergartens; they
were permanently fed with meat products,
eggs, and milk, even though one couldn’t
find such stuff in any store. Over 500 chil-
dren between 2-8 years were educated to
become trusted men of the system right in
that factory, the former military barracks. Of
course, they were constantly visited by the
high officials’ wives, and they participated at
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care lucrau în trei schimburi. Au totalizat
1.396.000 de ore de lucru în doar trei luni
de zile.

În 28 aprilie 1948 fabrica și-a
început activitatea, fiind inaugurată cu trei
zile înaintea termenului final de predare a
lucrării. La data de 1 Mai (cu ocazia Zilei
Internaționale a Muncii) a avut loc cere-
monia de deschidere, la care a participat
însuși secretarul general al Comitetului
Central al Partidului Comunist Român
(PCR), cel al cărui nume îl purta fabrica:
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Inițial fabrica,
utilată cu 1024 de mașini de cusut,
funcționa cu 1600 de lucrători, peste 90%
dintre aceștia fiind femei. În perioada
următoare fabrica s-a extins printr-o hală
identică și noi corpuri destinate expozițiilor
de modă, săli de probă si birouri de
design, în care lucrau peste 18.000 de
femei în trei schimburi. Complexul, dotat
cu cantină, grădiniță, puncte comerciale și
spații de recreere, funcționa ca un mini-
oraș. APACA era deja considerată bijuteria
industriei ușoare din Romania, model de
succes al industrializării forțate. Aici se
confecționau articole vestimentare de lux
pentru export sau îmbrăcăminte pentru
preferații sistemului. 

În prima perioadă de funcționare
entuziasmul indus de sistemul uriaș de
propagandă bolșevic-stalinistă a născut
un spirit competitiv între lucrătoare, care
făceau orice, distrugîndu-și sănătatea, ca
să depășească normele de lucru impuse
absurd de sistemul comunist, ce trebuia
să raporteze realizări mărețe. Pentru efor-
turile lor imense femeile erau premiate cu
sume de bani de către organele adminis-
trative și de partid, fiind folosite ca exem-
ple propagandiste în presa vremii. În ace-
lași timp, normele depășite ridicau cotele
planurilor de producție impuse, în scurt
timp ajungîndu-se la norme de lucru
imposibil de atins. Aceste limite imposibile

au dus la raportarea unor date și statistici
false către partid (acest stil de rapoarte
exista în toate centrele industriale).
Experimentarea diver-selor tehnici de
lucru sovietice, tipul de activitate fiind per-
manent schimbat, era un alt fel de pre-
siune exercitată asupra lucrătoarelor, care
deveniseră victimele propriului lor entuzi-
asm. Femeile de la APACA s-au transfor-
mat în mașinile de cusut la care lucrau.
Orice urmă de umanitate dispăruse.
Programul zilnic nu le permitea timp liber:
după opt ore de muncă neîntreruptă, erau
nevoite sa-și onoreze obligațiile de
gospodină impuse de doctrina partidului.
Practic, existența lor era redusă la o sumă
de gesturi automate. Nu mai aveau timp
să trăiască; aveau de realizat norme la
locul de muncă și norme acasă. Ghidul
gos-podinei era Biblia pseudo-existenței
lor. În fabrică femeile confecționau pro-
dusele vestimentare pe care și-ar fi dorit
să le îmbrace, dar la care nu aveau acces
decît prin metode ilegale (furau cîte un tri-
cou sau reușeau să și-l procure prin relați-
ile personale cu alte muncitoare). Trăiau,
evident, propria dezumanizare. Controlul
aspru efectuat de superiorii lor și de
reprezentanții celulei de partid le limita
modul de a acționa, dar și de a gîndi.
Respectul de sine a fost înlocuit cu
respectarea regulilor, iar propriile ambiții
au fost înlocuite cu șabloanele sistemului. 

După decretul din 1966, care
interzicea avortul pînă la o normă de min-
imum patru copii/familie (femeile cu mai
mult de patru copii se numeau "mame
eroine"), pentru femeile de la APACA
lucrurile s-au înrăutățit. Noțiunea de intim-
itate a dispărut în totalitate. Femeile sin-
gure, în special femeile cu copii nelegitimi,
erau respinse de sistem, își pierdeau locul
de muncă și erau umilite în public, cazurile
lor fiind utilizate ca exemplu negativ în
cadrul ședințelor de partid sau a careurilor

În 1948 Gheorghe Gheorghiu-
Dej (primul secretar general al Partidului
Comunist Român între 1945-1965) iniția
programul de dezvoltare a Bucureștiului,
capitala noii Românii socialiste. Ca parte
a programului de dezvoltare și industri-
alizare s-a înfăptuit, în doar 97 de zile,
"miracolul din dealurile Cotroceniului",
fabrica de confecții Gheorghe Gheorghiu-
Dej, cunoscută ulterior ca APACA
(Atelierele de Producție ale Armatei -
Confecții și Ambalaje).

Întreprinderea funcționa din vre-
mea lui Alexandru Ioan Cuza (domn al
României - mai exact, al Principatelor
Unite - între anii 1859-1866) într-un
ansamblu de barăci militare, în condiții
insalubre, în care lucrătorii, majoritatea
femei, confecționau costume militare de
proastă calitate pentru subofițerii armatei
române.

Noua hală a fabricii, avînd 180 m
lungime și 18 m lățime, a fost proiectată
de Emil Prager (inginer constructor din
acea perioadă, care s-a făcut remarcat
prin utilizarea betonului armat în con-
strucțiile din România), cu schițe desenate
de mînă chiar pe șantier, în timpul real-
izării construcției. A fost ridicată cu ajutorul
a 1150 de brigadieri voluntari ai UTM
(Uniunea Tineretului Muncitoresc,
devenită ulterior Uniunea Tineretului
Comunist), care lucrau zi și noapte, ajutați
și  îndrumați de 600 de muncitori calificați

de Andrei Crăciun

Femeile de la APACA

Este o poveste stranie și tristă, ce
rămâne sa fie spusă și rememorată.

Hannah Arendt
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lucrătoarelor de la APACA, ele au rămas
un element de susținere a sistemului neo-
comunist care a continuat să funcționeze
in România. În timpul luptelor de stradă
petrecute în Piața Universității din
București între revoluționari și forțele de
stat care apărau interesele sistemului
neocomunist, minerii au intervenit împotri-
va protestatarilor la ordinul președintelui
Ion Iliescu. Atunci femeile de la APACA au
ieșit în stradă, aclamînd minerii și inter-
vențiile lor violente, finalizate cu morți și
răniți. Tot ele scandau "Moarte stu-
denților!" și "Moarte intelectualilor!" în timp
ce se uitau încîntate cum minerii îi băteau
cu sînge rece pe toți tinerii care păreau a
fi studenți.

După 1992 majoritatea secțiilor
de la APACA s-au închis ori s-au privati-
zat, o mare parte din lucrătoare fiind
nevoite să-și găsească un alt loc de
muncă. Femeile care încă mai lucrează la
APACA au acum copii studenți (exact ca
aceia pe care îi doreau morți cu cîțiva ani
în urmă) și încă acceptă să fie victimele
campaniilor politice și electorale, vînzîndu-
și votul pentru o floare de Ziua Femeii și
concerte cîntate de maneliștii la modă,
care le sensibilizează pînă la lacrimi.
(Maneaua este o combinație sinistră între
muzica lăutărească țigănească și ritmurile
orientale, care promovează un stil de viață
primar, simplu, bazat pe valori materiale
de genul mașină, soț cu bani, casă mare
etc.)

Cazul femeilor de la APACA
poate reprezenta un exemplu al modului
în care manipularea sistemului comunist -
și, ulterior, neocomunist - , apoi a celui
capitalist, au funcționat și mai
funcționează. Toate sistemele, prin
asuprire sistematizată, control permanent
și limitarea oricărui fel de a acționa inde-
pendent, au reușit să transforme ființele
umane în mașini de susținere a sistemu-

lui, oricare a fost acela. Acest tip de opri-
mare sistematizată și extrem de agresivă,
venită din partea sistemului și aceptată de
cei mai mulți dintre cetățenii săi, a epuizat
toate resursele proprii ale multora dintre
români, aparent lăsîndu-i fără altă opțiune
în afară de conformismul și mimetismul
social. 

De ce după 1989 au continuat
să-și asume rolul de instrumente ale unui
sistem care, teoretic, nu mai exista? De ce
femeile de la APACA au respins cu atîta
ură și dispreț noile noțiuni democratice și
un alt tip de moralitate, bazată pe individ-
ualism și liberă exprimare? Răspunsul
poate veni din propria lor istorie, care coin-
cide cu cea a sistemului oblăduit de ele:
neputința de a face față progresului,
schimbării. Un element important al opre-
siunii a fost blocarea accesului la infor-
mații generale, divertisment sau religie, iar
asta a dus în final la respingerea involun-
tară a noilor valori impuse de sistemul
capitalist democratic. Trăind într-o lume
care nega orice tip de valoare morală,
femeile de la APACA (în esență modele
reprezentative pentru o întreagă soci-
etate) și-au dezvoltat un grad acut de frus-
trare socială și o incapacitate de a acționa
în noua societate democratică. Același tip
de represiune, dar sub ambalajul atrăgă-
tor al capitalismului, proiectat asupra lor
într-o altă manieră, a menținut funcțiunea
de instrumente politice a celor aparent
ostracizați. 

Înainte de revoluție au fost vic-
time ale sistemului comunist și propriii lor
torționari, începînd cu 1990 au fost
torționari ai revoluționarilor și propriile lor
victime.

Acest text a fost tipărit pentru prima dată în
publicația "Exploring the Return of
Repression", in cadrul expoziției cu același
nume, 2009.

din fabrică (obicei comunist de a forma,
înaintea intrării în fabrică, un pătrat uman
fără o latură, în fața căruia erau lăudați
sau criticați muncitorii, inclusiv pentru
viața lor personală). Lucrătoarele de la
APACA trebuiau acum să răspundă la
locul de muncă nu numai pentru activi-
tatea lor profesională, dar și pentru viața
personală. Decretul a oferit bărbaților
posibilitatea să se sustragă de la orice
responsabilitate legată de viața de familie,
în afara celei de a o susține financiar.
Neexistînd acces la metode contracep-
tive, femeile s-au transformat în fabrici de
copii, asumîndu-și automat toată respons-
abilitatea pentru educația lor.

Tovarășele de la fabrică nu mai
puteau avea încredere în nimeni, căci
oricine putea să fie informator. Pentru ele
nu mai exista nici o posibilitate să evite
sistemul: singura opțiune era să se con-
formeze. Stresul, despre care în blocul
comunist se spunea că ar fi "boala capital-
ismului", le guverna viața. În anii '70
APACA era printre singurele fabrici care
încă mai funcționau la capacitatea max-
imă de producție, pentru a oferi un bun
exemplu industriei române.

Refularea într-o vulgaritate pri-
mară, susținută de invidie și ură față de
intelectuali și de cei care, în măsura în
care se putea, au reușit să se detașeze de
normele și restricțiile sistemului și și-au
asumat libertatea, a devenit singurul lor
refugiu, căci le oferea posibilitatea să
ignore problematica lor existență. Viața lor
socială se rezuma la a comenta viața
socială a celor pe care îi disprețuiau.

Femeile de la APACA participau
la toate marșurile și spectacolele de elo-
giere a soților Ceaușescu și a "succe-
selor" partidului și poporului român.
Conformismul le oferea confortul lipsei de
preocupări personale, transformîndu-le în
agenți de propagandă foarte ușor de

manipulat. Fabrica era foarte des vizitată
de oficialități din partid și funcționa ca un
laborator de experimentare a programelor
de control social, iar lucrătorii reacționau
mimetic, conform așteptărilor.

Grădinița fabricii APACA era un
alt motiv de mîndrie pentru partid. Aici
erau formați noii comuniști. {oimii Patriei
(organizație comunistă a copiilor români
preșcolari și școlari, în vîrstă de 4-7 ani,
înființată în 1976) avea scopul de a con-
tribui la educarea moral-civilă a copiilor în
spiritul umanismului, al dragostei față de
patrie și popor, față de Partidul Comunist
Român. Femeile își aduceau copiii luni
dimineața și îi luau acasă sîmbătă seara.
Din cauza programului de lucru extrem de
obositor, foarte rar se întîmpla ca o mamă
să-și viziteze copiii în timpul săptămînii.
Cazul copiilor de la grădinița APACA era
cu totul special: ei erau privilegiați de
dosarul de cetățean model al părinților
(PCR le făcea dosare tuturor cetățenilor
României, iar în funcție de ele se stabilea
rolul și statutul lor în societate). Copiii din
familiile modeste de muncitori, fără studii
superioare, erau favorizați, fiind consider-
ați de partid cei care vor atinge idealul
omului nou, astfel că ei creșteau in condiții
cu totul speciale, mai bune ca acasă.
Beneficiau tot timpul de căldură, în timp ce
alți copii de vîrsta lor degerau în gră-
dinițele mizere și friguroase din restul țării,
și mîncau zilnic preparate din carne, ouă
și lapte, deși asemenea produse nu se
găseau în magazine. Cei peste 500 de
copii, cu vîrste cuprinse între 2 ani și 8 ani,
erau instruiți ca viitori oameni de bază ai
sistemului în fabrica aceea, fostă cazarmă
militară. Bineînțeles, primeau constant
vizite de la soțiile înalților oficiali și partici-
pau la toate festivitațile organizate în cin-
stea soților Ceaușescu. 

După 1989, deși ar fi fost de
așteptat un alt tip de reacție din partea
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ty expresses itself with vigour in the mas-
sive growth and concentration of working-
class labour in all its materiality. Does the
realism of artistic expression (between
Courbet and Cézanne, for instance) dis-
play this new historical condition of work?
I think it is possible to answer affirmative-
ly if we consider the force with which the
denaturalization of the real and the struc-
tural materiality of the subject begin to
appear in this realism, precisely in corre-
spondence with the first great episodes of
industrial and metropolitan centralization
in the exploitation of labour-power.

The period of impressionism, between
1871 and 1914, corresponds instead to
policies on the side of the bosses that
deepen the division of labour and its spe-
cialization policies to which there corre-
sponds, on the workers side, a subversive
project aiming at the self-management of
production. We witness a first great
episode in the emancipatory overdetermi-
nation by the professional worker of the
conditions for the accumulation of capital-
ist production. Labour becomes aware of
the fact that its enemy, the capitalist
world, may be dissolved and possibly
reconstructed if one grasps (that is, if one
reappropriates) the key to production:
labour itself, within the mode of produc-
tion. It is in labour that the world is dis-
solved and reconstructed and possibly
the artworld too. This is the slogan of this
first phase of artistic transformation in the
history of the present: creation consists in
dissolution.

Then comes the October Revolution. As
the tsunami of revolutionary thought and
subversive action spreads around the
world; as capital, in order to respond to
the challenge, finds itself obliged to
enforce further proletarian growth and
concentration in the productive base, to
establish new norms of worker consump-
tion (welfare), to push abstraction to the

highest level, and to introduce scientific
management into the organization of
labour well, it is then that, in the aesthetic
field too, the abstract form of artistic pro-
duction prevails. This abstraction is at one
and the same time the representation of
the abstraction of labour and from the
workers standpoint the material for an
alternative imagination. What, in fact, is
socialism if not the project autonomously
to organize the abstraction of labour?

From 1917 to 1929, from the storming of
the Winter Palace to the Great Crisis, this
is an expressionist abstraction, in the
sense that it heroically defies the real and
current determinations of exploitation
while violently anticipating, aggressively
advancing and seeking to overturn its
degree of abstraction. This abstraction
traverses the figurative, destroys and
reconstructs it, experiencing revolutionary
passion and the desire for a constructive
aesthetics in epic excess.

Then, having been led back to the market
and the circulation of commodities,
abstraction takes ever more analytical
forms forms that remain abstract, but are
precisely analytical, multifarious, some-
times ephemeral, often open to experi-
mentation and to each of the innovations
that the crisis (and the ensuing renewal of
the capitalist mode of production) makes
possible, and which the development of
proletarian struggle demands. After 1929,
the only artistic production is the one
expressed by the mass-artist, embodied
in his constructive capacity, as though
artistic production constituted the form of
this capacity. And this is the story which,
amid constant experimentation, leads us
all the way to 68. This is the period in
which abstraction and production are
intertwined: the abstraction of the current
mode of production and the representa-
tion of possible worlds; the abstraction of
the image and the use of the most varied

To begin with, let us try, from a materialist
standpoint, to situate historically the con-
cept of plastic and figurative art in other
words, the definition of its historically
determinate link, if there is one, to the
development and structure of modes of
production. Can this be done? Obviously,
once were obliged to speak of art and
immaterial labour, this is a useful thing to
do; in fact, its immaterial character does
not strip labour not even in its relationship
to artistic production of its historical cen-
trality, and does not drain labouring activ-
ity of that economic energy and ontologi-
cal power which must indeed exist in
order for labour to be exploited under
capitalism. So is such a definition possi-
ble? I think so. In fact (notwithstanding
the superficiality and flimsiness of art
markets that is, of artistic phenomena tied
to the circulation of capital), we can out-
line a somewhat crude but nevertheless
effective correspondence between the
different epochs of artistic activity (styles
and poetics), on the one hand, and the
forms of capitalist production and organi-
zation of labour, on the other. In what fol-
lows, I would like to sketch out the figures
taken by this relation.

Let us go back, then, to the period that
witnessed the increasing centrality of
working-class struggle to capitalist devel-
opment. From 1848 to 1870, this centrali-

Metamorphoses

by Antonio Negri
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duction and reproduces it that is, it either
produces or challenges it, endures or
destroys it. Artistic activity is a mode, a
singular form of labour-power. Not by
chance, every product of artistic activity
can thus become a commodity, just as,
conversely, the selfsame product can be
elevated by presenting itself as an inven-
tion or in any case as a sui generis pro-
duction and an irreducible singularity. Like
every object of production in the era of
capital the artwork is two things: a com-
modity and an activity. It is on the basis of
this twofold character of productive activi-
ty that we can grasp what I would like to
identify here as the internal reality of the
artistic relationship, current and/or con-
temporary: not only, therefore, that mode
of producing art which comes under the
production of commodities, but that mode
of producing art which is nothing other
than the figure, the power of being cre-
ative in the world. Labour-power as a free
bird in the forest of life.

In this regard artistic labour gains the
ontological relevance possessed by all
forms of labour in their creative facet. This
is all the more so to the extent that artistic
labour, through the very evolution of
modes of production, becomes indistin-
guishable from cognitive labour. Artistic
labour takes on the characteristics of cog-
nitive labour: leading the production of
commodities back to the circulation of
commodities, the linguistic analysis of
reproduction, virtual valorization, net-
works and cooperation, and so on and so
forth. This ontological relevance has long
been emphasized in studies on art.
Particularly important in my view is the
contribution of the Vienna School, at the
end of the nineteenth and beginning of
the twentieth century, when, analysing
along with Alois Riegl late Roman and/or
Byzantine artistic industry, its authors
delineated the set of forces and social
models involved in artistic doing, and

were thus able to grasp its ontological
overdetermination: Kunstwollen; that is
the singular will of art-making, the turning
of every technique back on the one who
uses it, as well as the blurring through
production of subject and object in the
historical process. In other words, we are
dealing with an overdetermination of
labour: Kunstwollen animates industry
and industry breathes in Kunstwollen.
Now, in every one of the eras we’ve men-
tioned what was experienced in the late-
romantic period lives again. It is also
worth underlining that the Kunstwollen is,
on the one hand, of comprehensive signif-
icance for the era it describes and, on the
other, singular in terms of the form
through which it combines materials, the
modes of production it employs, and the
needs and tastes it mobilizes.
Kunstwollen is an intentionality which in
its realization does not lose its spatio-tem-
poral impact, but instead renews it. It
develops it, here and now, in a cognitive
manner, showing work to be the formative
form of the living. The technical medium is
spiritual, and vice versa. Lets take two
more references from the history of art
criticism, from the works of Wilhelm
Dilthey and Michel Foucault, respectively.
The uses of this discussion will become
clear as we proceed. Now, in Dilthey the
relationship between the mode of produc-
tion and artistic experience initially seems
to be articulated in a very different man-
ner from the Vienna School: the artwork is
the product of an individual Erlebnis and
artistic experience has strong psychologi-
cal connotations. Little by little, however,
Dilthey’s aesthetics or, better, his analy-
ses of the singular poetics of romantic
and post-romantic authors  develops the
concepts of historical structure, expres-
sive technique and the singularity of artis-
tic perception, concepts which issue into
a vision that is very close to that of the
Vienna School. But Dilthey goes further:
in artistic production, the exchange

materials; the simplification of the artistic
gesture and the geometric destructuring
of the real, and so on and so forth.
Picasso and Klee, Duchamp and
Malevich, Beuys and Fontana,
Rauschenberg and Christo: we recognize
in them artists sharing the same creative
experience. A new subject and an
abstract object: a subject capable of
demystifying the fetishized destiny
imposed by capital.

And then? What can we draw from this?
68 comes and we reach a moment when
contemporary art confronts new ques-
tions. How does the event arise? How can
passion and the desire for transformation
develop here and now? How is the revo-
lution configured? How can man be
remade? How can the abstract become
subject? What world does man desire and
how does he desire it? What are the
forms of life taken by this extreme gesture
of transformation?

Lets sum up. First, we have the phase of
reappropriation and self-management
(1848-1914), dominated by the develop-
ment of the professional worker, his strug-
gles, his utopia and his revolution.
Following the Paris Commune, this phase
splits, in what concerns artistic trends,
into the two directions of realism and
impressionism. Then comes the revolu-
tionary phase beginning in 1917 and end-
ing in 1968, all of it internal to the abstrac-
tion of labour-power, which in turn divides
after 1929 into expressionism and
abstract experimentation; this is a period
during which the mass worker comes for-
ward as the hegemonic subject
over/against the abstraction of labour and
undertakes the project of its socialist
management. We then arrive at a new
period the constitutive period of the social
worker and cognitive labour-power. But
constitutive of what, when, where? 

Immaterial?

It is worth asking ourselves right away if
the phrase immaterial labour is apposite.
Today, paradoxically, saying immateriality
no longer means saying abstraction, but
rather concreteness; no longer vision and
spirituality, but rather immersion into bod-
ies, expression of the flesh. Immaterial
labour constructs material products, com-
modities and communication. It is socially
organized through (very material) linguis-
tic, electronic and cooperative networks
and through multitudinous movements
and associations. This is a fleshy immate-
riality, that is to say a mobile and flexible
materiality, an ensemble of bodies. Here,
then, (from the artistic standpoint) is the
final paradox of this story: artistic devel-
opment transforms the abstraction of the
social relations in which we are immersed
into corporeal figures, releasing the vitali-
ty of the flesh into images that move and
inflect themselves, in a process of contin-
uous transformation. From Bacon through
Warhol to Nam June Paik, the artist imag-
ines a thick space, a molten turmoil, and
looks fearlessly to a world freed from its
internal architecture. Artistic development
now takes place not so much in immateri-
al as in biopolitical terms. The attempt to
traverse social communication, to catch
one of its figures on the wing, is accompa-
nied by an immersion into the chaotic and
productive tumult of forms of life. Todays
artistic paradox consists, intensively as
well as extensively, in wanting to produce
the world (as well as bodies and move-
ments) otherwise, from within a world that
refuses to recognize any worlds other
than the existing one, and in knowing that
this outside to be constructed must be the
other of an absolute inside.
Obviously, what I’ve said up to now does
not intend to be a new narration of the his-
tory of art. It suffices for us to establish the
fact that artistic activity always takes
place within the (existent) mode of pro-
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constitution. It is played out between the
subject and the technical object, and the
latter also posits itself as subject.
Following Stiegler, human becoming,
through man’s prostheses, constitutes the
ultimate fate outlined by cognitive labour.
Metamorphosis is a figure for the ontolog-
ical relevance of artistic action.

But we need to introduce a further ele-
ment. We have begun to perceive the effi-
cacy of immateriality and cognitive labour
with regard to art. We identified this shift
in the postmodern turn, and in its unifica-
tion of anthropogenesis and technogene-
sis. But (for a number of reasons which
we won’t go into here) today the situation
has been stabilized. We are no longer
moving towards the postmodern, or
rather, we have already moved beyond
every post-. We exist in contemporaneity
and this contemporaneity has further
intensified the transformation of labour.
From being immaterial, cognitive, affec-
tive, it is becoming ever more bios: it is
biopolitical labour, an activity that repro-
duces forms of life. Labour is thereby
infused with a series of new attributes.

First, it presents itself as event that is as
a vital excess beyond measure. The
event detaches itself from the continuity
of life’s customary horizon, but it is simul-
taneously internal to it, dwelling at its cen-
tre. It exists in that artificial depth which
characterizes every immersion into the
world of immanence; that is, in a thor-
oughly constructed world where nothing
natural exists any longer. The event is not
an outside, but an explosion in the inside,
where the impossibility-ofan-exit
announces a creative excess.

Second, biopolitical labour presents itself
as a multitudinous event. We have
already spoken of the ontological rele-
vance of artistic labour and of how this
ontological relevance was always marked

by the Kunstwollen, overdetermined by
an episteme. But the event that we identi-
fy and interpret in the production of biopo-
litical labour has the same collective and
cultural characteristics within contempo-
rary industry. The multitudinous character
of cognitive labour is thus reconfirmed.
However, this multitudinous character
does not simply express a concept of
interactive cooperation. The various
hermeneutic schools (from Gadamer to
Jauss, passing through Eco) have insist-
ed on this effect; Simondon’s interindivid-
ual or transindividual approach described
its figure and movements in the very con-
stitution of technical objects. But all of this
does not suffice to understand and grasp
the peculiar consistency of the artistic
phenomenon produced by cognitive
labour. In effect, it reveals itself to be
something that goes beyond itself, which
transcends (in this world that knows no
outside) the independence and autonomy
of its own production. In other words, it is
given as a multitudinous excess.

So, third, still seeking that ontological rel-
evance which the Vienna School had
already so powerfully presented as the
interpretive mark of the artistic phenome-
non, we find ourselves specifying the mul-
titudinous event as an excess open onto
the common. Artistic production traverses
industry and constitutes common lan-
guages. Therefore, every production is an
event of communication, and the common
is constructed through multitudinous
events. Consequently, this is how the
capacity to renew the regimes of knowl-
edge and action that in the era of cogni-
tive labour we call artistic is determined.

There’s a final point that is worth dwelling
on. By insisting on the biopolitical we are
reminded, retracing the history of ancient
poetics, of Ovid’s Metamorphoses. I sug-
gest rereading them: you will find your-
selves immersed in a mythical configura-

between the agent and what is acted
upon becomes ever deeper and serves
as the motor behind the ontological trans-
formation of agents.

As for Foucault, he offers the episteme as
the linchpin of the interpretation of an era,
but at the same time he exposes the
development of the era itself to the edge
of innovation and the rhythm of disconti-
nuity. He insists especially on the
hybridization and interface processes
within which the transformations of the
episteme take place. To the question,
“What is an author?”, Foucault already
replied in 1969: “qui importe qui parle!”
(“who cares who’s speaking!”). In 1971,
with reference to Manet, Foucault sets
down the forms taken by the metamor-
phosis of the artistic gesture: Manet
tableau-objet “the fundamental precondi-
tion in order one day to be freed from rep-
resentation itself and to allow for the play
of space with its pure and simple proper-
ties, its own material properties.”

Why, then, are these authors, Dilthey and
Foucault who represent a before and after
vis-ŕ-vis the shift that introduces us to
postmodernity and the hegemony of
immaterial labour over the artistic scene
so important? Because here ontology and
history are intimately tied together. The
biopolitical is announced at this cross-
roads.

Biopolitical labour

Lets return to where we began this reflec-
tion; that is, at the point where we stopped
tracking the course of art history, around
1968, in terms of that turn which we iden-
tified in the end of the era of the mass-
worker. Lets now enter the new phase
that opens up here. Dominated as they
are by globalization and the saturation of
the experience of life under capitalism,

both art and labour, as we saw, have
become abstract; nevertheless, subject
and object refer back to one another in
the play of production, where every out-
side has vanished. But how can we iden-
tify the emergence of the beautiful in the
passage from modern to postmodern?
How can the will to make art allow us to
traverse its abstraction? In order to
reopen the discussion we will need to
underline that a mutation has already
taken place, perhaps even an anthropo-
logical metamorphosis. In this existence
of ours, creating has likely lost all links to
any kind of nature, and leaving all precon-
ceptions aside it is no longer even a sub-
limation: rather, it is something beyond
measure, an excess that discovers forms
for a surplus of productivity. When labour-
power is cognitive, the desire for artistic
expression is to be found everywhere;
when the mass of workers is transformed
into a multitude of singular producers,
artistic activity affects the forms of life and
these forms become the flesh of the
world.

Bernard Stiegler, following in the foot-
steps of Leroi-Gourhan and Simondon,
has depicted this shift very effectively. He
captures the tendency towards a unifica-
tion of anthropogenesis and technogene-
sis, as the world exposes itself to a verita-
ble machinic turn. Cognitive labour pro-
duces objects that modify the subject. No
longer in metaphysical (Heideggerian)
terms but in critical (Kantian) ones, cogni-
tive labour illuminates or unveils through
technology that secret of truth which sub-
jects produce through constant interrela-
tion. Depth is discovered when it is intro-
duced into the circle of inside and outside,
constitutive and constituted. Ultimately,
the Kantian schematism the definitive
impasse of modern philosophy around
which the death of man ferments and is
eventually recognized does not issue into
the sublime but rather into the circle of
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sion into true reality. We find ourselves
partaking in the composition of the swarm
of singularities. These singularities want
to converge in the common while keeping
their freedom.

The second stage is reflexive. It presents
itself as the moment of the recognition of
the common. Here we act as a reconsti-
tuted swarm, not merely as a multitude
but as a swarm that organizes the figures
of flight and movement, the manner in
which it is delineated as a viable and/or
volatile direction, the materialist telos that
surges up from below, from each and
every one of its singularities. Thus the
impoverished immersion (of the lone sin-
gularity) into the multiplicity of the swarm
finds here the direction and cohesion of
love. Through love that is, through that
force which Spinoza saw as forming itself
out conatus and cupiditas the solidarity of
bodies and decisions of the spirit is con-
structed. A veritable metamorphosis thus
takes place within the complex multiplicity
that constructs the swarm.

Immaterial labour has finally found an eth-
ical legitimacy that is structurally bound to
the way it reinvents itself as form of life.
Art defines itself as form of life, character-
ized by poverty at its base, and by revolu-
tionary will at the apex of the becoming-
swarm. We have now reached the third
stage of this movement. Some time ago,
Paolo Virno, anticipating many of the
insights and concepts that were later
expressed with respect to immaterial
labour, defined the performances of this
labour in terms of the masterwork (cap-
olavoro). This hermeneutic anticipation by
Virno should be given its due. But it
should be developed further, once the
homology between the formation of the
multitudinous swarm and the operational-
ity of immaterial labour (as well as cogni-
tive and affective labour) is recognized.
The common that has developed within

artistic forms must now be embodied in a
collective decision, in a common govern-
ment. Or, better, it should be organized by
a governance of/on/in the forms of life that
have been constructed. The highpoint is
to be found in this construction of the
ethico-political limit of the common, in this
internal government of agency; that is,
when the experience of the common in
opposition to any illusion of community
expresses free and rich forms of life.

To take up again the image of the beauti-
ful which, as we recalled above, the
Kantian schematism began to formulate,
we could say that beyond a sublime that
organizes itself at the limit of the mathe-
matical infinite and a second model of the
sublime that is elevated by the immensity
of nature, there is a third model which
hinges on ethical action, on the constitu-
tion of the multitudinous telos. This third
model of the sublime takes shape at the
limit constructed by amor (in Spinoza) as
it completes the movement of cupiditas.
The common as ethical sublime, the com-
mon as aesthetic sublime: against every
spiritualist mystification there stands here
that intersection of anthropogenesis and
technogenesis identified by Stiegler and
which we had considered with reference
to the constitution and disclosure of the
common.

Translated by Alberto Toscan
First published in Radical Philosophy 149
(March/April 2008), translated
here with permission.

tion of life which destroys all of its param-
eters of necessity; you will be lost in a
labyrinth of animal figures, of human and
divine vicissitudes, of natural and techni-
cal prostheses that fill every space in the
narrative. That is what cognitive labour
(and every mode of production linked to it)
manages to do. Every mythical reso-
nance that this doing had in Ovid has van-
ished. Consequently, in this disenchanted
world in which we find ourselves we fre-
quently come up against things which are,
as it were, too real: this world of ours
sometimes fills up with monsters, and we
end up trembling. We would like this not
to be true, but it is: that is the contempo-
rary. We recognize this each and every
time we deal with the monsters that our
action and work produce and that rela-
tions of domination cause to proliferate.
And the monster as we saw when we
reflected on the reversibility which is
always created in the relation between
machinic subjects and objects the mon-
ster lives inside us, or is one of our pros-
theses, and it can turn back on us and
partake in our metamorphosis. This is all
the more reason for us to recognize the
danger, every time we highlight the phys-
ical character of immaterial labour, the
flesh of cognitive labour in brief, the com-
mon of life, the biopolitical, which consti-
tutes us. Yet another paradox? Of course.
In effect, moving within abstraction and
immateriality, confronted by monsters, we
are increasingly required to determine
testing criteria that will have a bearing on
corporeality that is, on the vital modalities
of existential critique.

Artistic production today

The discovery that contemporaneity, and
the mode of production that prevails with-
in it, unfolds in danger, in contact with the
monster, makes a reflection on the com-
mon obligatory: a decision on the sense

of being that is, on the direction that the
event and the multitude must take in order
to give meaning to the common. The aes-
thetic gesture (when it is interpreted in the
form that we have done here) finds ethical
decision on its path. We live in the midst
of transformation, of the metamorphosis
of space and time determined by the con-
temporary accumulation of work and civi-
lization. Bodies are at stake within the
process of transformation. Crises con-
stantly break out which allow of no exter-
nal solution. That is where we are, and we
cannot go elsewhere. But we have this
astonishing speech that we are capable
of expressing, this creative capacity that
we can put forward. By recapitulating the
productive and the ontological, the event
and the common, art thus could (perhaps
it simply must) give ethical meaning to
this predicament, helping us to construct
that multiple paradigm in which being for
the other, being in the common, triumphs.

Can we draft prescriptions for a style that
would be infused by an ethics? Asking
oneself this is like asking oneself if it is
once again possible to have access to a
grand narrative on being. Or, better,
whether it is possible to get close to a
concrete utopia. I think so. And I would
like to propose, coherently with what we
have critically constructed up to this point,
a three-stage approach, through which a
style of artistic production may be defined
today.

The first stage consists in the immersion
into the infinite movement of the bodies
and events that surround us, from images
of life to expressions of knowledge; or,
better, to undertake that work of decon-
struction of the real that immersion as
such demands, when it is driven by a crit-
ical desire. Bare life and clothed life,
poverty and wealth, critical desire and
construction of the real this always consti-
tutes the section of the diagram of immer-
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urmează voi încerca să schiţez formele
pe care le ia această relaţie.

Aşadar, să revenim la perioada
care a fost martora accentuării central-
ităţii luptei clasei muncitoare în cadrele
evoluţiei capitalismului. Din 1848 pînă în
1870 acest caracter central s-a manifes-
tat cu putere în dezvoltarea masivă şi
concentrarea trudei clasei muncitoare în
toată materialitatea sa. Dar oare „realis-
mul” expresiei artistice (să zicem, de la
Courbet la Cézanne) ilustrează această
nouă condiţie istorică a muncii? Consider
că putem da un răspuns afirmativ dacă
luăm în calcul forţa cu care începe să
apară denaturalizarea materialităţii reale
şi structurale a subiectului în cadrul aces-
tui realism, exact în paralel cu primele
faze importante ale centralizării industri-
ale şi metropolitane în exploatarea forţei
de muncă.

În schimb, etapa „impresionis-
mului”, cea dintre anii 1871 şi 1914, core-
spunde acelor politici adoptate de anga-
jatori care accentuează diviziunea muncii
şi specializarea ei - politici cărora le core-
spunde un proiect subversiv al muncito-
rilor, avînd ca scop autoadministrarea
producţiei. Sîntem martorii unui prim
episod important al „supradeterminării
eliberatoare” a muncitorului profesionist
faţă de condiţiile acumulării producţiei
capitaliste. Munca devine conştientă de
faptul că lumea capitalistă, adversarul
său, ar putea fi dizolvată şi apoi, probabil,
reconstruită dacă este preluată (adică
luată iar sub stăpînire) esenţa producţiei:
munca însăşi, cu „modul de producţie”.
Lumea - şi, probabil, şi lumea artei - se
dizolvă şi se reconstruieşte în sînul
muncii. Acesta este sloganul primei etape
de transformare artistică din istoria
prezentului: creaţia constă în dizolvare.
Urmează apoi Revoluţia din Octombrie.

În timp ce năvala gîndirii revoluţionare şi
a acţiunii subversive se răspîndeşte pe
glob, iar capitalul, vrînd să răspundă
acestei provocări, se vede obligat să
accentueze dezvoltarea şi concentrarea
proletariatului în cadrul bazei productive,
să stabilească noi norme de susţinere a
muncitorilor (ajutor social), să înalţe
abstracţiunea pînă la cel mai înalt nivel şi
să introducă „managementul ştiinţific” în
modul de organizare a muncii - ei bine,
tot atunci în cîmpul esteticii începe să
predomine „forma abstractă” a producţiei
artistice. Această abstractizare este în
acelaşi timp reprezentarea abstracţiunii
muncii şi - din punctul de vedere al
muncitorilor - material pentru un gen de
imaginaţie alternativă. De fapt ce altceva
este socialismul dacă nu un proiect de
organizare autonomă a abstracţiunii
muncii?

Din 1917 pînă în 1929, de la
asaltul asupra Palatului de Iarnă pînă la
Marea Criză, avem de-a face cu
abstracţiunea „expresionistă”, în sensul
că aceasta sfidează eroic determinaţiile
reale şi curente ale exploatării, dar în
acelaşi timp o anticipează violent, avan-
sînd agresiv şi încercînd să invalideze
gradul său de abstractizare. Această
abstracţiune traversează figurativul, îl
nimiceşte şi îl reconstruieşte, trăind pasi-
unea revoluţionară şi nevoia de o estet-
ică constructivă într-un exces impresion-
ant. 

Apoi, după ce revine iarăşi la
piaţă şi la circulaţia mărfurilor de consum,
abstracţiunea adoptă şi mai multe forme
analitice - forme care rămîn abstracte,
dar sînt întru totul analitice, diverse şi
uneori efemere, adesea deschise în faţa
experimentelor şi a tuturor inovaţiilor pe
care criza (şi reînnoirea ulterioară a mod-
ului capitalist de producţie) le face posi-

Pentru început haideţi să încer-
căm să situăm istoric, dintr-o perspectivă
materialistă, conceptul de artă plastică şi
figurativă - cu alte cuvinte, definirea legă-
turii sale determinate istoric (dacă există
vreuna) cu evoluţia şi structura modurilor
de producţie. Este posibil aşa ceva?
Evident că, din moment ce sîntem nevoiţi
să vorbim despre arta şi munca imateri-
ală (spirituală), ar fi un lucru util. De fapt
caracterul său „imaterial” nu despoaie
„munca” - nici chiar în relaţia sa cu pro-
ducţia artistică - de poziţia sa centrală în
decursul istoriei şi nici nu goleşte activi-
tatea muncitorească de acea energie
economică şi de puterea ontologică
necesare în mod obligatoriu pentru ca
munca să poată fi exploatată în cadrul
capitalismului. Aşadar, este posibilă o
asemenea definiţie? Eu cred că da. De
fapt (lăsînd la o parte superficialitatea şi
lipsa de consistenţă a pieţelor de artă -
adică a fenomenelor artistice depen-
dente de circulaţia capitalului) am putea
elabora o concordanţă oarecum sim-
plistă, dar totuşi fertilă, între diverse
perioade de activitate artistică („stiluri” şi
„poetici”), pe de o parte, şi formele de
producţie capitalistă şi de organizare a
muncii, pe de altă parte. În cele ce

Metamorfoze

de Antonio Negri
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Paik, artistul imaginează un spaţiu dens,
o învălmăşeală condensată, şi priveşte
fără teamă spre o lume eliberată de arhi-
tectura sa internă. În prezent evoluţia
artistică nu se mai manifestă în cadre
imateriale, ci mai degrabă biopolitice.
Încercarea de a analiza comunicarea
socială, de a prinde de aripă una din fig-
urile sale, este însoţită de o imersiune în
tumultul haotic şi productiv al formelor
vieţii. Paradoxul artei constă astăzi, atît
în mod intensiv, cît şi extensiv, în dorinţa
de a construi lumea (precum şi trupurile
şi mişcările) într-un alt fel, din interiorul
unei lumi ce refuză să recunoască alte
lumi în afară de cea existentă, dar cu
conştiinţa faptului că acea exterioritate ce
urmează a fi construită trebuie să fie o
altă faţă a unei interiorităţi absolute.

Evident că toate cele spuse
pînă acum nu intenţionează să se consti-
tuie într-o nouă prezentare a istoriei artei.
Ne este suficient să stabilim faptul că
activitatea artistică are loc întotdeauna în
interiorul modului de producţie (existent)
şi îl reproduce - adică îl produce sau i se
opune, îl acceptă sau îl distruge.
Activitatea artistică este un mod, o formă
singulară a forţei de muncă. Nu întîmplă-
tor fiecare produs al activităţii artistice
poate deveni o marfă, la fel cum, în sens
invers, exact acelaşi produs poate fi
înnobilat prin prezentarea lui drept o
invenţie - sau, în orice caz, drept o
realizare sui generis şi o mostră de origi-
nalitate radicală. Asemeni fiecărui obiect
al producţiei din perioada capitalistă,
opera de artă înseamnă două lucruri: o
marfă şi o activitate. Tocmai pe baza
acestui caracter dublu al activităţii pro-
ductive putem percepe ceea ce aş vrea
să identific aici drept realitate internă a
relaţiei artistice curente şi/sau contempo-
rane: prin urmare, nu doar modul de pro-

ducere a artei care se subordonează pro-
ducţiei de mărfuri de consum, ci şi modul
de producere a artei care nu este altceva
decît o imagine, puterea de a fi creator în
această lume. Forţa de muncă în chip de
pasăre liberă în pădurea vieţii.

Din această perspectivă munca
artistică dobîndeşte relevanţa ontologică
deţinută de toate formele de muncă în
latura lor creativă. Asta este cu atît mai
valabil cu cît munca artistică, tocmai
datorită evoluţiei modurilor de producţie,
nu mai poate fi diferenţiată de munca
cognitivă. Munca artistică preia trăsă-
turile muncii cognitive: reorientarea pro-
ducţiei de mărfuri spre circulaţia măr-
furilor, analiza lingvistică a reproducerii,
valorizarea virtuală, reţelele, cooperarea
şi aşa mai departe. Această relevanţă
ontologică a fost subliniată demult în
studiile despre artă. În opinia mea, o
importanţă aparte o are contribuţia Şcolii
de la Viena de la sfîrşitul secolului al
nouăsprezecelea şi începutul secolului
douăzeci, ai cărei autori, după ce anal-
izează împreună cu Alois Riegl industria
artei romane tîrzii şi/sau bizantine,
trasează setul de forţe şi modele sociale
implicate în creaţia artistică, reuşind ast-
fel să îi surprindă supra-determinarea
ontologică: Kunstwollen, adică voinţa sin-
gulară de creaţie artistică, remiterea
fiecărei tehnici persoanei care o uti-
lizează, precum şi estomparea - prin pro-
ducţie - a diferenţei dintre subiect şi
obiect în cadrul procesului istoric. Cu alte
cuvinte, avem de-a face cu o supradeter-
minare a muncii: Kunstwollen însu-
fleţeşte industria, iar industria respiră prin
Kunstwollen. În fiecare din epocile
menţionate aici se retrăieşte ceea ce s-a
încercat în perioada romantismului tîrziu.
Merită să subliniem şi faptul că amintita
Kunstwollen are, pe de o parte, o semnifi-

bile, iar evoluţia luptei proletariatului le
impune. După 1929 singura formă de
producţie artistică este cea manifestată
de artistul de masă, întruchipată de abili-
tatea sa constructivă, ca şi cum producţia
artistică ar constitui forma abilităţii sale.
Iar evoluţia lucrurilor ne duce, prin exper-
imente constante, pînă la momentul ’68.
Aceasta este epoca în care abstracţiunea
şi producţia se împletesc una cu alta: car-
acterul abstract al actualului mod de pro-
ducţie şi reprezentarea lumilor posibile;
caracterul abstract al imaginii şi utilizarea
celor mai diverse materiale; simplificarea
gestului artistic şi destructurarea geomet-
rică a realului etc., etc. Picasso şi Klee,
Duchamp şi Malevici, Beuys şi Fontana,
Rauschenberg şi Christo - recunoaştem
la toţi aceşti artişti fapul că împărtăşesc o
experienţă creatoare comună. Un subiect
nou şi un obiect abstract: un subiect
capabil să demistifice destinul fetişizat
impus de capital. 

Iar după aceea? Ce concluzii
putem trage de aici? Vine momentul ’68
şi ajungem într-o etapă în care arta con-
temporană se confruntă cu noi probleme.
Cum apare evenimentul? Cum am putea
declanşa pasiunea şi dorinţa de transfor-
mare aici, pe loc? Cum se configurează
revoluţia? Cum poate fi remodelat omul?
Cum poate abstractul să devină subiect?
Ce fel de lume îşi doreşte omul şi cum şi-
o doreşte? Care sînt formele de viaţă pe
care le ia acest gest extrem de transfor-
mare?

Hai să recapitulăm. Mai întîi
avem etapa luării în stăpînire şi a autoad-
ministrării (1848-1914), dominată de
apariţia „muncitorului profesionist”, a
luptelor sale, a utopiei şi revoluţiei sale.
Dacă vorbim de curente artistice, după
Comuna din Paris această etapă include
două direcţii separate: cea a „realismului”

şi cea a „impresionismului”. După aceea
avem etapa revoluţionară, care începe în
1917 şi se încheie în 1968, etapă asoci-
ată integral abstracţiunii forţei de muncă,
care la rîndul ei se desparte după 1929 în
„expresionism” şi experiment abstract.
Este o perioadă în care muncitorul de
rînd se impune ca subiect dominant în
faţa/în dauna abstracţiunii muncii şi
adoptă proiectul administrării socialiste.
Iar apoi ajungem la o nouă perioadă -
perioada de constituire a „asistentului
social” şi a „forţei de muncă cognitive”.
Dar pentru ce e ea constitutivă, cînd şi
unde?

Imaterială?

Merită să ne întrebăm imediat
dacă sintagma „muncă imaterială” este
una adecvată. În mod paradoxal, astăzi,
cînd spunem „imaterialitate”, termenul nu
mai înseamnă abstracţiune, ci con-
creteţe; nu mai înseamnă imaginaţie şi
spiritualitate, ci mai degrabă imersiune în
corpuri, expresie a cărnii. Munca imateri-
ală are ca rezultat produse materiale,
mărfuri de consum şi forme de comuni-
care. Ea este organizată social în reţele
lingvistice, electronice şi de colaborare
(toate foarte materiale) şi într-o multitu-
dine de grupări şi asociaţii. Avem de-a
face cu o imaterialitate trupească, adică
o materialitate mobilă şi flexibilă, un
ansamblu de corpuri. Aşadar, iată aici
(dintr-o perspectivă artistică) paradoxul
final al poveştii noastre: evoluţia artistică
transformă abstracţiunea relaţiilor sociale
în care ne scăldăm în figuri tangibile,
eliberînd vitalitatea cărnii în imagini care
se mişcă şi se modulează în cadrul unui
proces de continuă transformare. De la
Bacon, prin Warhol, pînă la Nam June
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fica apariţia frumosului în cadrul trecerii
de la modern la postmodern? În ce fel ne-
ar putea permite voinţa de creaţie artis-
tică să-i cercetăm abstracţiunea? Pentru
a putea deschide iar discuţia, trebuie mai
întîi să subliniem faptul că deja a avut loc
o mutaţie, poate chiar o metamorfoză
antropologică. Pe parcursul existenţei
noastre actul creaţiei pare să-şi fi pierdut
toate legăturile cu natura, iar părăsirea
tuturor „preconcepţiilor” nu mai reprezin-
tă de-acum nici măcar o sublimare, ci
este mai degrabă ceva incomensurabil,
un exces ce descoperă forme în vederea
unui surplus de productivitate. Atunci
cînd forţa de muncă este cognitivă,
nevoia de exprimare artistică există pre-
tutindeni; atunci cînd masa muncitorilor
este transformată într-o mulţime de pro-
ducători individualizaţi, activitatea artis-
tică afectează formele de viaţă, iar aces-
te forme devin materia lumii. 

Mergînd pe urmele lui Leroi-
Gourhan şi Simondon, Bernard Stiegler a
descris foarte sugestiv mutaţia petrecută.
El remarcă faptul că, odată cu expunerea
lumii la o veritabilă mutaţie mecanicistă,
există o tendinţă de unificare a antropo-
genezei şi tehnogenezei. Munca cogni-
tivă produce obiecte care modifică
subiectul. Dintr-o perspectivă care nu mai
este metafizică (heideggeriană), ci critică
(kantiană), acest efort cognitiv ilu-
minează sau „dezvăluie” prin intermediul
tehnologiei „secretul adevărului” pe care
subiecţii îl produc graţie unor relaţii reci-
proce stabile. „Profunzimea” este
descoperită atunci cînd e introdusă în
cercul lui „înăuntru” şi „afară”, al constitu-
tivului şi constituitului. Într-un final
schematismul kantian - fundătura finală a
filosofiei moderne, în jurul căreia
„moartea omului” este comentată fervent
şi în cele din urmă recunoscută - nu are

ca rezultat sublimul, ci mai degrabă cer-
cul constituirii. Totul se desfăşoară între
subiect şi obiectul tehnic, iar cel de-al
doilea se constituie şi el ca subiect.
Conform spuselor lui Stiegler, devenirea
umană, ca urmare a protezelor omului,
constituie destinul final conturat de
munca cognitivă. Metamorfoza este o
imagine pentru relevanţa ontologică a
acţiunii artistice. 

Însă aici trebuie să introducem
încă un element. Am început prin a
remarca eficienţa imaterialităţii şi a
muncii cognitive în spaţiul artei. Am iden-
tificat această transformare în cadrul
postmodernităţii şi a unificării antropo-
genezei cu tehnogeneza. Însă (dintr-o
serie de motive pe care nu le analizăm
aici) la ora actuală situaţia este stabiliza-
tă. Nu ne mai îndreptăm spre postmoder-
nitate sau, mai bine zis, am trecut deja
dincolo de orice post-. Existăm în con-
temporaneitate, iar această contempo-
raneitate a accentuat transformarea
muncii. Ea a fost imaterială, cognitivă,
afectivă, iar acum devine din ce în ce mai
„bio”: este o muncă biopolitică, o activi-
tate care reproduce forme de viaţă. În
consecinţă, munca este înzestrată cu o
serie de atribute noi. 

Mai întîi se prezintă pe sine ca
eveniment - adică în chip de exces vital
incomensurabil. Evenimentul se deta-
şează de continuitatea orizontului obiş-
nuit al vieţii, însă este, concomitent, şi
inclus în el, locuieşte în centrul acestui
orizont. Există în acea profunzime artifi-
cială, ce caracterizează fiecare imersiune
în lumea imanenţei, adică într-o lume
construită cu minuţiozitate, unde de-
acum nu mai există nimic natural.
Evenimentul nu este un „afară”, ci o
explozie în interior, „înăuntru”, unde
imposibilitatea unei ieşiri anunţă un

caţie comprehensivă pentru epoca pe
care o descrie şi, pe de altă parte, este
unică prin forma în care combină materi-
alele, modurile de producţie implicate şi
necesităţile şi gusturile pe care le mobi-
lizează în fiecare epocă. Kunstwollen
este o intenţionalitate care nu îşi pierde
impactul spaţio-temporal în urma real-
izării sale, ci şi-l reînnoieşte. Îl dezvoltă
din cînd în cînd într-o manieră cognitivă,
impunînd munca drept „formă formativă”
a traiului. Mediul tehnic este spiritual şi
invers. O să folosim aici încă două refer-
inţe din critica istoriei artelor - din lucrările
lui Wilhelm Dilthey şi Michel Foucault.
Foloasele acestei discuţii se vor vedea
ulterior. Iniţial, în cazul lui Dilthey relaţia
dintre modul de producţie şi experienţa
artistică părea să fie exprimată într-o
manieră foarte diferită de Şcoala de la
Viena: opera de artă este produsul unui
Erlebnis individual, iar experienţa artis-
tică are puternice conotaţii psihologice.
Totuşi, încetul cu încetul, estetica lui
Dilthey - sau, mai bine zis, analizele sale
asupra „poeticii” specifice a autorilor
romantici şi post-romantici - dezvoltă
conceptele de structură istorică, tehnică
expresivă şi singularitate a percepţiei
artistice, concepte ce se constituie într-o
viziune foarte apropiată de cea a Şcolii
de la Viena. Însă Dilthey merge şi mai
departe: în cadrul producţiei artistice
schimbul dintre actant şi obiectul asupra
căruia acţionează devine şi mai intens şi
slujeşte ca forţă motrice pentru transfor-
marea ontologică a actanţilor. 

În ceea ce-l priveşte pe
Foucault, acesta prezintă epistema ca
element fundamental al interpretării unei
epoci, dar prezintă concomitent dez-
voltarea unei epoci specifice în funcţie de
inovaţie şi de un ritm al discontinuităţii. El
insistă mai ales asupra hibridizării şi pro-

ceselor de la nivelul interfeţelor, unde au
loc transformările epistemelor. La între-
barea „Ce este un autor?”, Foucault
răspunde deja în 1969: „Qui importe qui
parle!” („Ce contează cine vorbeşte?”) În
1971, tot el, referindu-se la Manet, înreg-
istrează formele luate de metamorfoza
gestului artistic: Manet - tableau-objet -
„condiţia prealabilă fundamentală pentru
eliberarea viitoare de reprezentarea în
sine şi posibilitatea jocului spaţiului cu
calităţile sale pure şi simple, cu propriile
sale caracteristici materiale”.

Şi atunci de ce sînt atît de
importanţi aceşti autori, Dilthey şi
Foucault, care reprezintă un premergător
şi un continuator din perspectiva schim-
bării ce ne-a adus în epoca postmodernă
şi a hegemoniei muncii imateriale asupra
scenei artistice? Pentru că aici ontologia
şi istoria sînt strîns legate una de
cealaltă. La această răscruce se anunţă
biopolitica.

Munca biopolitică

Să revenim acum la momentul
în care am început această meditaţie, în
punctul unde am încetat să urmărim cur-
sul istoriei, adică în jurul anului 1968, la
acel moment de cotitură pe care l-am
identificat ca fiind sfîrşitul epocii munci-
torului de rînd şi a muncitorimii de masă.
De acum haideţi să pătrundem într-o
nouă etapă, care începe chiar acum.
Fiind dominate de globalizare şi de
starea de saturaţie provocată de expe-
rienţa traiului în capitalism, atît arta, cît şi
munca au devenit - aşa cum am văzut -
abstracte. Cu toate acestea subiectul şi
obiectul trimit reciproc unul la altul în inte-
riorul jocului producţiei, în vreme ce orice
„afară” a dispărut. Dar cum putem identi-
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caracterul comun al vieţii, biopoliticul ce
ne este constitutiv. Încă un paradox?
Desigur. În esenţă, cînd lucrăm cu
abstracţiunea şi imaterialitatea şi ne con-
fruntăm cu monştri, ni se cere tot mai
mult să stabilim criteriile de testare rele-
vante pentru corporalitate - adică pentru
modalităţile fundamentale de critică exis-
tenţială.

Producţia artistică azi

Descoperirea faptului că şi con-
temporaneitatea, şi modul de producţie
dominant din cadrul acesteia creează
pericol în contact cu monstrul impune o
reflecţie asupra întregului comun obliga-
toriu: o decizie asupra sensului exis-
tenţei, adică asupra direcţiei pe care tre-
buie să o adopte evenimentul şi multi-
tudinea pentru a da sens acestui întreg.
Gestul estetic (atunci cînd e interpretat
aşa cum am făcut noi aici) îşi descoperă
pe traseu justificarea etică. Trăim în
miezul transformării, al metamorfozei
spaţiului şi timpului, provocată de acumu-
larea contemporană de muncă şi civiliza-
ţie. În procesul de transformare sînt puse
în joc corpurile. Izbucnesc constant crize
şi nu avem la dispoziţie nici o soluţie
exterioară. Sîntem aici şi nu putem să ne
ducem altundeva. Însă dispunem de
uluitoarea noastră abilitate de exprimare
de care ne putem folosi, de capacitatea
creatoare pe care o putem utiliza.
Apelînd iar la productiv şi ontologic, la
eveniment şi la spaţiul comun, arta poate
(sau chiar trebuie) să înzestreze acest
impas cu o semnificaţie etică, ajutîndu-ne
să elaborăm paradigma multiplă în care
existenţa pentru celălalt, existenţa într-un
întreg, să triumfe. 

Putem oare prescrie reţete pen-

tru un stil care să fie infuzat de o etică? A
ne întreba aşa ceva e ca şi cum ne-am
întreba dacă mai este posibil să accedem
la marea naraţiune a fiinţei. Sau, şi mai
bine, dacă e posibil să ne apropiem de o
utopie concretă. Cred că da. Şi, pentru a
menţine coerenţa cu ceea ce am clădit
critic pînă în acest punct, aş propune o
abordare în trei etape, prin care s-ar
putea defini astăzi un stil de producţie
artistică.

Prima etapă constă în imersi-
unea în mişcarea infinită a corpurilor şi
evenimentelor care ne înconjoară, de la
imagini ale vieţii pînă la expresii ale
cunoaşterii, sau - şi mai bine - în
acceptarea acestei activităţi de decon-
strucţie a realului ca imersiune în condiţi-
ile date, în cazul în care e determinată de
o dorinţă critică. Viaţa nudă şi viaţa
îmbrăcată, sărăcia şi bogăţia, dorinţa crit-
ică şi construcţia realului - toate acestea
constituie permanent o secţiune a dia-
gramei imersiunii în realitatea autentică.
Ne dăm seama că sîntem părtaşi la elab-
orarea acestui roi de singularităţi. Aceste
singularităţi vor să conveargă într-un
întreg, păstrîndu-şi însă şi propria liber-
tate.

A doua etapă e una reflexivă.
Ea apare în momentul recunoaşterii
întregului. Aici acţionăm asemenea unui
roi reconstituit, adică nu ca o simplă
mulţime, ci ca un roi ce îşi structurează
traseele de zbor şi de deplasare, modul
în care este trasată o direcţie viabilă
şi/sau volatilă, telos-ul, ţelul materialist
care izbucneşte la suprafaţă de la abso-
lut fiecare din singularităţile sale. Astfel
imersiunea sărăcăcioasă (cea a singular-
ităţii izolate) în multiplicitatea roiului îşi
găseşte aici direcţia şi coeziunea iubirii.
Prin iubire - adică prin acea forţă despre
care Spinoza considera că se formează

exces creativ.
În al doilea rînd, munca

biopolitică apare ca un eveniment foarte
multitudinar. Am vorbit deja despre rele-
vanţa ontologică a muncii artistice şi
despre felul în care această relevanţă
ontologică a fost marcată întotdeauna de
Kunstwollen şi supradeterminată de o
epistemă. Însă evenimentul pe care îl
identificăm şi îl interpretăm în cadrul pro-
ducerii muncii biopolitice are aceleaşi
caracteristici culturale şi colective şi în
cadrul industriei contemporane. Astfel
caracterul multitudinar al muncii cognitive
este reconfirmat. Numai că acest carac-
ter multitudinar nu exprimă pur şi simplu
ideea de cooperare interactivă. Diverse
şcoli hermeneutice (de la Gadamer la
Jauss, trecînd şi pe la Eco) au insistat
asupra acestui efect. Abordarea interindi-
viduală sau transindividuală a lui
Simondon îi descria conturul şi evoluţiile
chiar în cadrul structurii „obiectelor
tehnice”. Toate acestea nu sînt însă sufi-
ciente pentru a pătrunde şi a înţelege
consistenţa specifică a fenomenului artis-
tic produs în urma muncii cognitive. În
esenţă, ea se dovedeşte a fi ceva ce se
depăşeşte pe sine, ce transcende (în
această lumea care nu cunoaşte un
„afară”) independenţa şi autonomia pro-
priei produceri. Cu alte cuvinte, este dată
în chip de exces multitudinar.

Aşadar, în al treilea rînd, în timp
ce încă mai căutăm acea relevanţă onto-
logică pe care Şcoala de la Viena a
prezentat-o cu atîta pregnanţă ca fiind
marca interpretativă a fenomenului artis-
tic, ajungem să definim evenimentul mul-
titudinar ca pe un exces deschis înspre
un întreg - spaţiul comun. Producţia artis-
tică trece prin industrie şi creează limba-
je comune. În consecinţă, fiecare act pro-
ductiv este un eveniment comunicaţional,

iar spaţiul comun este construit prin inter-
mediul evenimentelor multitudinare. Prin
urmare, aşa se determină capacitatea de
reînnoire a regimurilor cunoaşterii şi acţi-
unii pe care le numim artistice în epoca
muncii cognitive.

Mai există un ultim punct asupra
căruia merită să ne oprim. Insistenţa
asupra biopoliticului ne reaminteşte,
întorcîndu-ne la istoria „poeticii” antice,
de Metamorfozele lui Ovidiu. Vă sugerez
să le recitiţi. Vă veţi scufunda într-o con-
figuraţie mitologică a vieţii care va nimici
toţi parametrii necesităţii din ea; vă veţi
pierde într-un labirint de figuri animaliere,
de transformări umane şi divine, de pro-
teze naturale şi artificiale care umplu
fiecare spaţiu al naraţiunii. Asta reuşeşte
să facă munca cognitivă (şi orice mod de
producţie asociat ei). Orice rezonanţă
mitologică pe care a avut-o acest fapt în
opera lui Ovidiu a dispărut. În consecinţă,
în această lume dezvrăjită în care trăim
dăm adesea de lucruri care sînt, cum ar
veni, prea reale: lumea aceasta a noastră
se umple cîteodată cu monştri şi
ajungem să dîrdîim în ea. Am vrea ca
lucrurile să nu stea aşa, dar nu se poate:
aşa e lumea contemporană. Ne dăm
seama de asta de fiecare dată cînd avem
de-a face cu monştrii pe care i-au produs
munca şi acţiunile noastre şi pe care
raporturile de dominaţie îi fac să prolifer-
eze. Iar monstrul, aşa cum am văzut cînd
am reflectat la „reversibilitatea” ce apare
întotdeauna în raportul dintre subiectele
şi obiectele mecanice, monstrul trăieşte
în noi sau este una din protezele noastre
şi se poate întoarce la noi, pentru a par-
ticipa la metamorfoza noastră. Iată un
motiv în plus pentru a recunoaşte peri-
colul de fiecare dată cînd evidenţiem car-
acterul material al muncii imateriale, sub-
stanţa muncii cognitive - sau, pe scurt,
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(Text apărut pentru prima dată în revista
Radical Philosophy, nr. 149/ martie-aprilie
2008)

din conatus şi cupiditas - se clădeşte sol-
idaritatea corpurilor individuale şi a
deciziilor spiritului. Astfel are loc o veri-
tabilă metamorfoză în sînul complexei
multiplicităţi ce formează roiul.

Munca imaterială şi-a găsit în
cele din urmă o legitimitate etică, una
care e legată structural de felul în care se
reinventează ea ca formă de viaţă. Arta
se defineşte pe sine ca formă de viaţă,
fiind caracterizată la bază de sărăcie, iar
la vîrf de voinţa revoluţionară de a deveni
roi. Am ajuns astfel la etapa a treia a
acestei evoluţii. Cu cîtva timp în urmă
Paolo Virno, care a anticipat multe din
viziunile şi concepţiile exprimate ulterior
asupra muncii imateriale, defineşte per-
formanţele acestei munci în termenii
capodoperei (capolavoro). Trebuie să-i
acordăm credit lui Virno pentru această
anticipare hermeneutică.  Dar ea ar tre-
bui aprofundată, odată ce omologia din-
tre formarea roiului multitudinar şi
funcţionalitatea muncii imateriale (laolaltă
cu cea a muncii cognitive şi afective) este
acceptată. Întregul care s-a dezvoltat în
interiorul formelor artistice trebuie de-
acum întrupat într-o decizie colectivă,
într-o guvernare comună. Sau, şi mai
bine, ar trebui organizat de un
guvernămînt în/cu/sub formele vieţii ce
au fost elaborate. Momentul de apogeu
este reprezentat de această construire a
limitei etico-politice a întregului, de
guvernarea internă a acţiunii, adică de
momentul cînd experienţa spaţiului
comun - în opoziţie cu orice tip de iluzie a
comunităţii - dă naştere unor forme de
viaţă libere şi prospere.

Revenind la imaginea frumosu-
lui pe care, aşa cum ne-am reamintit mai
sus, începuse să fie formulată în cadrul
schematismului kantian, am putea spune
că dincolo de sublimul care se struc-

turează la limita infinitului matematic şi
un al doilea model de sublim, declanşat
de imensitatea naturii, mai există şi un al
treilea model, care se întemeiază pe acţi-
unea etică, pe constituirea unui telos
multitudinar. Acest al treilea model de
sublim ia formă la limita stabilită de amor
(la Spinoza) cînd încheie deplasarea lui
cupiditas. Comunul ca sublim etic,
comunul ca sublim estetic - iată aici, în
ciuda tuturor mistificărilor spiritualiste,
intersecţia dintre antropogeneză şi
tehnogeneză identificată de Stiegler şi pe
care am utilizat-o cînd ne-am referit la
constituţia şi dezvăluirea spaţiului
comun.
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gives the migrants long enough to make
a ‘profitable’ season out of their trip.
Another family member will come back
for the next season and continue subsi-
dizing the family income in this way. 

Compared to the classical model of
migration, the new Easter European
migrant no longer seek settlement in
western cities; indeed they look for tem-
porary opportunities and benefits that can
be transferred to and recycled within their
local economies.  These migrants are
both attracted by the western model and
resist to it. They subvert the rules and
laws of western European societies by
interpreting and exploiting them for their
own profit. Through their subversive
practices, they invent new spatial pat-
terns and forms of mobility. They intro-
duce new dynamics by negotiating
boundaries and openings between the
new economies, policies and the social
remains of the ancient bipolar division of
Europe. This new social phenomenon
belongs to both archaic and new socio-
economic order that succeeds and
exceeds the simple communist-capitalist
division. It is a mutating structure which
corresponds to everyday realities of an
expanding European Union. At the same
time, their spatial practices produce alter-
native ways of living and hold a critical
position within the conditions of social
and economic mobility in Europe. 

The faux migrant double economy func-
tions within a phenomenological rule
which alternates stability and instability,
legality and illegality, visibility and invisi-
bility. The logic of making oneself invisi-
ble during a Western season is doubled
by the secondary logic of exposure and
representation during the Eastern part of

the cycle. In their home villages, the faux
migrants  display their social prestige and
economic success through a progressive
accumulation of buildings and objects.4

Passage lines 

Deleuze opens his article ’Politics’ with
the following: ‘As individuals and groups
we are made of lines which are very
diverse in nature’5. In fact, in order to dis-
cuss politics, Deleuze talks about lines as
an abstract and complex enough
metaphor to map the entire social field, to
trace its shapes, its borders and becom-
ings. Lines can map the way ‘life always
proceeds at several rhythms and at sev-
eral speeds’6. They map individual cracks
and collective breaks within the segmen-
tation and heterogeneity of power. Lines
are always attached to geopolitics.
Countries also, are made out of lines.
The lines of frontiers belong to conven-
tions, codes and rules, and not to rela-
tions.  

Migrants are the products of frontiers.
They cross them, forcing their porosity,
mocking their political seriousness, but at
the same time, they need them, attracted
as always by what is on the other side.
Codes and rules demand subversion and
frontiers similarly demand crossings,
deviations and detours, which in turn cre-
ate another kinds of lines. ‘The detour
seems to come out of a certain idea that
‘the straight kind’ exist. When one says
line thinks implicitly straight and right’
concludes Deligny, in the context of his
work with autistic children7. Migrants are
always asking for ‘rights of detour’. A
mapping of their existence would com-
prise of detours and deviations. From

The Oaș country is a region in Northern
Romania, close to the frontier between
Romania, Ukraine and Hungary. The
peasants of Oas represent a new socio-
logical category of faux migrant that func-
tions with a double social identity and
double economy. Through migrating ini-
tially in search of work, they have discov-
ered that they can make profit by tem-
porarily changing countries and entering
a different legal system. 

While maintaining their homes in
Romania, they periodically leave for the
West to obtain the status of ‘political asy-
lum seeker’. This enables them to reap
the financial and social benefits available
for asylum seekers, whilst keeping their
domestic economy going at home. In the
case of French asylum applications,
social assistance consists of 1200F per
month3, which double the average
Romanian monthly income. Moreover,
asylum seekers are entitled to sell the
homeless peoples’ newspaper
“L’Itinerant” in public places and earn a
supplementary income based on the
number of issues sold. Their applications
of political asylum are rejected as soon
as they are officially processed, but the
procedure takes several months. This

The Tactics of Faux Migration1

by Doina Petrescu

‘Each culture proliferates on its margin’.2
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transforms the ‘impossible’ into a ‘state of
possibility’. ‘How did you get here?’ The
migrant replies mockingly: ‘I've walked
across the garden’. In this logic, the gar-
den of the family house extends topolog-
ically as far as Paris, just as ‘the mouth’
in some of Bacon’s portraits goes from
one edge of the face to the other.
According to Deleuze,

‘The diagram is therefore the opera-
tive totality of insignificant and non-
representative, lines and zones, traits
and spots’.10

A community is not made up exclusively
of ‘individual lines’ but integrates equally
‘insignificant and non representative’
zones, lines and spots of places and
things with which individuals co-habit and
operate diagrammatically in the practice
of migration. Deleuze has observed that
the language of the diagram is analogi-
cal: 

‘It is the notion of modulation (and not
that of sameness) that is generally apt to
make us understand the nature of the
analogical language or the diagram.
‘Modulation’, which functions in the ana-
logical synthesizers as an addition of
‘intensive subtractions’.   

The notions of ‘subtraction’ and ‘intensity’
can be associated with migration.
Migration functions as a modulator for the
social field. The migrants respect codes
and conventions as long as they can be
modulated. They make their own ‘inten-
sive subtractions’ and transport them
somewhere else. They practise a ‘rela-
tional’ way of doing within a ‘convention-
al’ thought structure.  But for the migrant,
the analogy is not simply a way of doing

but also a policy which is enacted from
thing to thing, person to person, situation
to situation.  A policy based on analogy is
more precise, clearer, more adequate to
the practice of migration than a policy
ruled by codes and norms. Know hows,
tricks and lucky finds are linked by prox-
imity. Analogical thought works by corre-
spondence not by comparison. As imagi-
native insight, it recognises something
familiar in the alien and unfamiliar. The
migrant reading of the alien cityscape
keeps the familiar at hand. The
Romanians migrants that squat aban-
doned houses near La Defense (the main
business district in Paris), call Grande
Arche, ‘the great granary’. The biggest
square in the district is called ‘the vague
field’ -the place where they cross paths
with tourists and functionaries in high
finances during the week and play foot-
ball on Sundays. This particular way of
naming places shows how the hostile
environment of a financial metropolis can
be compressed reduced to the size of a
village. 

The home environment is kept in every-
day language in the same way that per-
sonal belongings are kept in plastic bags
in the squat. Living out of plastic bags is
a way of living in the metropolis while
resisting it. The configuration of the
native village, the order of streets and
houses are topologically compressed
within the squat.  Neighborhoods and
familial relations regulate the occupation
of rooms. Boundaries transported from
home with their existing customs modu-
late the intimate conditions within the
promiscuity of the squat. The intimate,
the private and the collective are kept
separate and allowed to cross each other
through discrete boundaries. As a

frontier to frontier, from periphery to
periphery, from squat to squat, the line of
transmigration is always tangled with
detours. Deligny has proposed a particu-
lar way of mapping the daily courses of
the autistic children. His cartography
traces customary lines and supple lines,
where the child makes a curl, finds some-
thing, slaps his hands, hums a tune,
retraces his steps, and then makes
meandering lines, lignes d’erre 

‘...  a chevêtre  [an ‘entangled curl’ ] is
similar to a detour as long as the need
for, the cause of this detour escapes
our knowledge. The term “chevêtre”
indicates that there is something
there that attracts  a profusion of
lignes d'erre ’.8

If a map of European mobility were to be
made, it would be criss-crossed with
meandering lines  which make detours
and deviations from one country to the
next, looking for that ‘something that
attracts’. This map  would include lines of
migration: entangled customary lines,
supple lines and curls indicating other
kinds of social behaviour, other econom-
ic and political opportunities than the
‘straight’. The ‘lines of flight’ would be an
important feature of such a map. Deleuze
defines the ‘line of flight’  not only as a
simple line, but as a force that maintains
a tangle of lines: 

(...) There is a third type of line,
stranger still, as thought something
were carrying us away, through our
segments but also across our thresh-
olds, towards an unknown destina-
tion, neither pre-existent nor foresee-
able.9

‘I came here by flight ’- says a migrant,
referring to the illegal way he crossed
over the frontiers of several countries in
his way to France. ‘And I will return by the
“sending off”‘, which in French immigra-
tion legislation means a plane ticket with
financial assistance of about 1000 FF
(150€) for reinstatement in the home
country. A new kind of logic recalculates
this ‘sending off’, this ‘going back home’,
as the real purpose of initial departure.
Nothing happens other than a detour, a
curl, a delay, and a subsidy. This ‘curling’
logic transforms impedimenta into path-
ways, obstacles into objectives, conflicts
into alliances, policies of rejection into
politics of welcoming. It transforms a ‘bad
end’ into a ‘happy end’. The faux
migrants’ main objective is to make profit
from a ‘line of flight’. They have invented
a new market product that is the migra-
tion itself, the double crossing of a fron-
tier, the transversion, a movement by
detour, the pure displacement of a per-
son from a country to another and back
again.  

Analogies and diagrams of life

The politics which negotiate entangled
‘lines’ must stick to a diagram.  For the
destiny of an individual or a group, the
diagram  is the profitable ‘passage
through catastrophe’. Deleuze talks
about ‘diagram’ in the context of Francis
Bacon's painting and notices that ‘the
diagram is a chaos, a catastrophe, but
also a germ of order or rhythm’. For faux
migrants, ‘losing everything’, ‘leaving it all
behind’ is not a tragedy but a trick.
Playing as if all is lost is therefore putting
oneself in a state of diagram, in a ‘state of
factual possibility’, as Deleuze says. It
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savage financial performance. 

Enjoying time

‘We have nothing that is ours except
time, which even those without a roof can
enjoy’ states Guy Debord in quoting
Baltasar Gracian in the motto of Society
of the Spectacle.

Debord talks about  ‘time-merchandise’,
‘time as an exchangeable value’, ‘deval-
ued’ or ‘pseudo-valued’ time.
Situationists by definition, the transmi-
grants reconsider the value of time, enjoy
its liquid qualities, its economic and spec-
tacular aspects. 

‘By virtue of the resulting space of
play, and by virtue of freely chosen
variations in the rules of the game,
the independence of places will be
rediscovered without any new exclu-
sive tie to the soil, and thus too the
authentic journey will be restored to
us, along with authentic life under-
stood as a journey containing its
whole meaning within itself’.13

The migrants know how to take advan-
tage of time, how to reside and produce
in mobility, how to invent economic
games and put into play their spaces,
places and their lives. The migratory
practice implies a drift stage, which
extends from the scale of a locality to the
scale of several countries. Variations and
speed are regulated by both unexpected
decisions and long term elaborated
desires. The trajectories are always dif-
ferent, depending on the opportunities of
movement and passage. The journey to
the west, the ‘flight’ is generally a journey

by foot, which takes several months and
involves continual negotiations with the
existing conditions for clandestine travel.
The way back, the ‘sending-off’ is usually
the result of an official decision to expel
the applicant and the journey takes only
an hour or two. 

Putting space into play. Playing with plies
of time, playing with pleasure. 

Jokes

Migration is perhaps to the social field
what ‘pleasure’ is for the ‘text’. According
to Barthes, 

‘Pleasure however is not an element
of the text, it is not a naive residue; it
does not depend on a logic of under-
standing, and on sensation; it is a
drift, something both revolutionary
and asocial, and it cannot be taken
over by any collectivity, any mentality,
any ideolect. Something neuter? It is
obvious that the pleasure of the text is
scandalous: not because it is immoral
but because it is atopic’.14

Atopical by definition, the faux migrants’s
practices make them scandalous. They
are revolutionary in the same way as the
Situationists, because dissatisfied with
being ‘consumers of products’ they have
become consumers of ‘social and civic
opportunities’.  For the same reason,
they are also asocial because they divert
and skirt the rules of ‘democratic society’.
Revolutionary, they reverse and recycle
the legislation according to social reality
and are able to convert the illegal into
legal. Asocial, they take advantage of the
social rifts, defects and slowness. While

dwelling place for several families, the
room becomes an intense and complicat-
ed space. Under these conditions, the
borders of intimacy are continually sub-
ject to negotiations. ‘And making love?
We manage, we acknowledge it by
posters on the door...’

The whole creative, poetical power of the
analogy resides in finding possible corre-
spondences and connections between
‘mutually exclusive modes of otherness’!
The inner logic of the squat. comprises in
substractions, additions, mixtures and
compressions of displaced elements. 

‘Squat’ is itself a migrant word: it comes
from the Old French esquatir -‘to flatten’-
acquires new meanings in English and
than reenter Modern French. Esquatir
comes originally from the Latin decogo,
cogere: ‘to compel, to bring about by
force, to condense, to contract’.  

In the same way elements of metropoli-
tan life are brought back to the village
and flatten, together to create a capitalist
appearance within an ex-socialist
lifestyle. Western materials, shapes,
objects, habits and words are displaced
and interpreted locally. Western expendi-
ture and consumption are simulated with-
out contradicting the existing mentalities
of saving and spending. The excess can
be read in the façade:  ‘Let's put in an
extra window - people will think that I
have an extra bedroom’. The rules of
metropolitan living are displaced and par-
odied. With their emphasis on appear-
ance and display, the peasants’ home vil-
las are extremely Impractical and uncom-
fortable in spite of their generous propor-
tions. 

Tactics

A culture of simulation is a culture of
opportunism and profit. The tactic of
copying a pattern, reproducing it and sell-
ing it is always more profitable that the
original pattern itself. 

‘Tactics are procedures which gain
validity in relation to the pertinence
they lend to time, to the circum-
stances which the precise instant of
an intervention transforms into a
favourable situation, to the rapidity of
the movements that change the
organisation of space, to the relations
among successive moments in an
action, to the possible intersections of
duration and heterogeneous
rhythms’.12

The faux migrant economic profit is
based on management of the time
between the completion of an application
for political asylum and ‘the sending off’
which returns them home. Their asylum
applications are automatically rejected,
but that was the idea behind them. The
application refusal is calculated form the
outset. The Oas migrants have no desire
to stay permanently and the applications
are merely part of a strategy to obtain
time. During this acquired time, the
migrants receive financial assistance
from the French government, social
assistance from the Red Cross and are
allowed to sell L’Itinerant. The tactic con-
sists of creating a delay and profiting
from it. They work on time, with time,
against time, rendering time capable of
performing economically and of associat-
ing the self-timing of bureaucratic admin-
istrative systems with the speed of the
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exchange. 

The ‘unexpected materialism’ as well as
‘the laughter’ does not belong to the
dialectical materialism of the Marxist-
Leninist ideology that the peasants have
experienced in Romania, but rather to the
Batallian ‘base-materialism’ that was
already operating during the communist
period, inside and within this ideology.
The same ‘base-materialism’ proves to
be good enough to undermine  the ‘ideal-
istic materialism’ of the Western capital-
ism. 

Networking with Thresholds

Within their practices, the faux migrants
identify thresholds between logics, poli-
tics, lows and economies. For the Oas
peasants the threshold is their working
place. By selling newspapers in front of
the city’s most profitable market places,
they are developing a whole new econo-
my of threshold.  According to recent
sociological studies, ‘ within one year, the
Romanian peasants established, the
most successful network for selling the
newspaper “L' Itinerant” ’.

By making an inventory of thresholds and
places of passage in the city while con-
sidering their profit value, the peasants
have completely re-mapped the urban
space and located a network of invisible
economic values, which correspond to
their own market system. This threshold
infrastructure derives from specific kinds
of movement in the city. The thresholds of
supermarkets are places where capitalist
flows take place and are, as such, strate-
gic places to catch these flows and to
drain and divert them. 

The migrant’s temporary occupation of
thresholds is based on the detournement
of both private and public space. Within
their spatial and economic investment in
the thresholds, they intensify and compli-
cate the uses of space in the city. As with
drifting, random encounters take place at
the thresholds where successful trading
depends on emotional relationships.
Rather than the newspaper, the faux
migrants are selling their own condition.
This threshold activity is in itself a critique
of the conventional urban culture, which
operates in the zone of subjectivity. It is a
spatial and economic experience pow-
ered by the body. At the threshold,
instead of bartering their merchandise,
the migrants expose themselves. As mar-
ginals, the faux migrants combine neo-
liberal practices and post-communist ide-
ologies through tactics, analogies, dia-
grams and jokes. They map without
moralising the thresholds of the
European Union and its lines of flight. 

profiting from the remains of outdated
laws and administrative procedures, they
make economic use of the urban environ-
ment by reusing leftover, unoccupied
spaces. Despite their ignorance of lan-
guage and rules of the place they travel
to, the peasants are successful in estab-
lishing their own markers, both individual
and collective. They develop human net-
works that involve border passing inter-
mediators, visa providers, employees,
lawyers and policemen. They take
advantage of both the interstice of cities
and of rules and lows. They pitch this
human network against the institutional
network and tackle administrative
automatism with radical subjectivity. The
migrants’ methods are comparable to
what Freud calls ‘the technique of Witz’
(the technique of jokes) and the disrup-
tions caused by 'the return of the
repressed': verbal economy and conden-
sation, double meaning and misinterpre-
tations, displacements and alliterations,
multiple uses of the same material,
etc...15

The Oas peasants misuse lows and
rules, cross and displace habits and
expectations. In Paris they are living in
squat but in their village they live in huge
villas. Similarly, the Witz brings together
different things and thoughts, condenses
them, combines or marries them in a mis-
alliance that makes the listener laugh,
and can even surprises the jokes-teller.
The Faux migrants tactics don’t exactly
make the administrative authorities
laugh; instead they leave them open-
mouthed at their own bureaucratic ineffi-
ciency. 

The Witz - the comic and the humorous -
are, according to Freud, means of libidi-

nal saving. If ‘dream's work’ is an individ-
ual product, the Witz is a social produc-
tion. It can exist only by means of a com-
munity, by an ‘economic necessity of a
third’, by hawking, by transmigration. The
technique of Witz consists of juxtaposing
diverse elements in order to suddenly
produce a flash shedding of a different
light on the proper and customary lan-
guage and to strike the hearer. De
Certeau speaks about the art of ‘pulling
tricks’ and ‘taking an order by surprise’.
‘Cross-cuts, fragments, cracks and lucky
hits in the framework of a system’ these
are the migrants' equivalents to Witz, but
instead of language and linguistic con-
structs, they are attacking laws and poli-
cies.

In ‘The Pleasure of the Text’, Barthes
speaks about ‘a subtle subversion’:

‘By subtle subversion I mean, on the
contrary, what is not directly con-
cerned with destruction, evades the
paradigm, and seeks some other
term: a third term, which is not, how-
ever, a synthesizing term but an
eccentric, extraordinary term. An
example? Perhaps Bataille, who
eludes the idealist term by an unex-
pected materialism in which we find
voice, devotion, play, impossible
eroticism, etc.; thus Bataille does not
counter modesty with sexual freedom
but...  with laughter’.16

To the ‘serious idealism’ and ‘modesty’ of
Western democracy, the faux migrants
oppose what Barthes calls ‘an unexpect-
ed materialism’: the ‘base materialism’ of
a good Bataillan burst of laughter which
shakes the good manners of the estab-
lished system of welcoming and
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Notes:

1. NA.  A previous version of this text has been
published as chapter in David Blamey (ed),
Here, There, Elsewhere: Dialogues on
Location and Mobility (Open Editions, London
2002). As in the previous publication, I
acknowledge here the important contribution
of sociologist Dana Diminescu, whose
research on the topic has generously nour-
ished this text. 
The practices related in this paper are located
within a particular moment and place:  the
France of the early 1990s, immediately after
the fall of the Iron Curtain and during a period
of political uncertainty in Romania, when the
mobility of Romanian citizen was highly
restricted and controlled by discriminatory
international rules. In this context, the faux
migrants from Oas have somehow pioneered
the current seasonal mobility of Romanians in
Europe, which started to be encouraged in
2000s and eventually legalized.  Millions of
Romanians are currently spending half of their
year working in western European countries (
ie. Italy, Spain, UK), doing unqualified tempo-
rary jobs (ie. seasonal agricultural works, con-
struction, cleaning, etc. ) which enable them to
support their families in Romania. Even if cur-
rently they are European citizen with full rights,
economically they are still perceived as
‘migrants’. A parallel and comparable story is
that of Roma people from Romania, who have
also developed their own patterns of ‘faux
migration’ since the 1990s. Republishing a
revised version of this text in the current con-
text, allows for a critical understanding of the
complexity of these phenomena which contin-
ually evolve and take new forms.
2. Michel de Certeau, Culture au Pluriel, Paris:
Editions du Seuil, 1993 (my trans.)
3. This amount is equivalent of aprox 180
euros. Currently, after 15 years, the minimal
income in Romania still remains the lowest in
Europe: 600RON per month (aprox 140
euros).
4. For example, in the  Parisian periphery, they
squat  in abandoned houses (at St. Cloud,
Suresnes, Puteaux, Courbevoie, Val-de-
Fontennay, Cergy, Poissy etc...), and live in

tunnels, caravans, under the railway  tracks, in
tents,   car cemeteries, abandoned trucks or
trash huts.
5. Gilles Deleuze and Claire Parnet On the
line, Semiotext(e) Foreign Agents
Series,1983, p 69
6. ibid. p 72
7. François Deligny, Les enfants et le silence,
Editions Galilée, 1980, p.19. The French edu-
cator Fernard Deligny is known for having
developed a new approach in the education of
autistic children, through long term observa-
tion and mapping in everyday life situations. A
number of educators adopting his methods
have formed a network of places hosting autis-
tic children in the Cevenes in the South of
France, through which they were able to com-
municate and provide mutual support. 
8. F. Deligny, Les enfants et le silence, p. 20
9. Deleuze and Parnet, On the line, ps. 70-71
10. Gilles Deleuze, Logique de la Sensation   I,
Editions de la Différence 1981, p.67 [my
trans.]
11. ibid., p. 76
12. Michel de Certeau, The Practice of
Everyday Life,  Trans. by Steven Rendall,
University of California Press , 1988, ps 38-39
13. Guy Debord: The Society of the Spectacle.
Zone Books, New York, 1994, p.126
14. Ronald Barthes: The Pleasure of the Text,
Hill and Wang, New York, 1995, p.23
15. Cf. Sigmund Freud, Jokes and their
Relation to the Unconscious
16. Ronald Barthes

[99][98]



să facă din excursia lor o vizită „prof-
itabilă”. Iar în sezonul următor aici va veni
un alt membru al familiei, care va contin-
ua să susţină bugetul casnic în acelaşi
mod.

În comparaţie cu modelul clasic
de migraţie, noul migrator est-european
nu mai încearcă să se stabilească în
oraşele occidentale, ci caută oportunităţi
şi cîştiguri de moment, care să poată fi
transferate şi reciclate în cadrul
economiei lor de acasă. Aceşti migratori
sînt atraşi de modelul occidental şi, în
egală măsură, îl şi resping. Ei sub-
minează legile şi regulile din societăţile
Europei Occidentale, interpretîndu-le şi
exploatîndu-le în avantajul lor. Prin inter-
mediul practicilor lor subversive, inven-
tează noi modele spaţiale şi noi forme de
mobilitate. Introduc elemente noi de
dinamică, negociind graniţe şi deschideri
între noile economii, noile politici şi
rămăşiţele sociale ale vechii divizări bipo-
lare a Europei. Acest fenomen social
recent ţine în egală măsură de ordinea
socio-economică arhaică şi de cea nouă,
ulterioară ei, şi depăşeşte simpla diho-
tomie comunist-capitalist. Este o struc-
tură mutantă, ce corespunde realităţilor
cotidiene ale unei Uniuni Europene în
expansiune. În acelaşi timp, practicile lor
spaţiale dau naştere unor moduri de viaţă
alternative şi ocupă o poziţie importantă
în condiţiile actualei mobilităţi sociale şi
economice din Europa.

Economia dublă a falsului
migrator funcţionează în cadrul unei legi
fenomenologice care alternează stabili-
tatea cu instabilitatea, legalitatea cu ile-
galitatea, vizibilitatea cu invizibilitatea.
Logica de a deveni invizibil pe timpul unui
sezon în Europa de Vest e dublată de o
logică secundară, cea de a expunerii şi
reprezentării pe parcursul părţii estice a

ciclului. În satele lor natale falşii migratori
îşi etalează prestigiul social şi reuşita
economică printr-o acumulare progresivă
de case şi de bunuri.4

Liniile de trecere

Deleuze îşi începea articolul
„Politics” cu următoarele cuvinte: „Ca
indivizi şi ca grupuri, sîntem făcuţi din linii
cu un caracter foarte divers”5. De fapt,
vrînd să diecute despre politică, Deleuze
vorbeşte despre linii ca metaforă suficient
de abstractă şi de complexă ca să car-
tografieze întregul cîmp social, să-i
traseze contururile, graniţele şi devenir-
ile. Liniile pot cartografia felul în care
„viaţa se desfăşoară permanent după
cîteva ritmuri şi cîteva viteze”6 diferite.
Ele conturează fracturile individuale şi
rupturile colective în cadrul segmentării şi
eterogenităţii puterii. Liniile sînt asociate
întotdeauna cu geopolitica. Ţările sînt
făcute şi ele tot din linii. Liniile frontierelor
ţin de convenţii, de coduri şi reguli, nu de
raporturi.

Migratorii sînt produsele fron-
tierei. Ei le traversează, le agresează
porozitatea, le ridiculizează seriozitatea
politică, dar în acelaşi timp au nevoie de
ele, fiind atraşi, ca întotdeauna, de ceea
ce se află pe partea cealaltă. Codurile şi
regulile cer subversiune, aşa cum şi fron-
tierele cer să fie trecute, ocolite şi încăl-
cate, fapt care creează, la rîndul lui, alte
genuri de linii. „Ocolirea pare să  apară
din ideea clară că există «drumul drept».
Cînd cineva spune linie, se gîndeşte
implicit la drept şi corect”, conchide
Deligny în contextul lucrului sau cu copiii
autişti.7 Migratorii au cerut întotdeauna
„drepturi la ocolire”. O cartografiere a
existenţei lor ar include ocoliri şi trans-
gresări. De la o frontieră la alta, de la o

Ţara Oaşului este o regiune din
nordul României, aproape de frontiera
dintre România, Ucraina şi Ungaria.
Ţăranii din Oaş reprezintă o nouă cate-
gorie sociologică de falşi migratori, care
operează cu o identitate socială dublă şi
o economie dublă. Ei au migrat iniţial în
căutare de lucru, însă au descoperit că
pot profita de schimbarea temporară a
ţărilor de domiciliu şi de intrarea într-un
sistem juridic diferit.

Deşi şi-au păstrat locuinţele din
România, aceşti oameni pleacă periodic
în Occident pentru a obţine statutul de
„azilant politic”. El le permite să recolteze
beneficiile financiare şi sociale acordate
azilanţilor şi, concomitent, să-şi menţină
în funcţiune economia gospodăriei de
acasă. În cazul cererilor de azil în Franţa,
ajutorul social constă în 1.200 de franci
pe lună3, adică dublul salariului lunar
mediu din România. Mai mult, cei care
cer azil politic au dreptul să vîndă în
locuri publice L’Itinerant, ziarul editat de
persoanele fără adăpost, şi astfel să mai
cîştige un venit suplimentar variabil, în
funcţie de numărul de exemplare vîn-
dute. Cererile lor de azil politic sînt
respinse imediat ce sînt procesate oficial,
dar procedura respectivă durează cîteva
luni. Astfel migratorii au suficient timp ca

Tactica falsei migraţii1

de Doina Petrescu

Fiecare cultură proliferează la margine.2
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expresiei lui Deleuze. „Imposibilul” se
transformă astfel într-o „stare de posibili-
tate”. „Cum ai ajuns aici?” Migratorul
răspunde batjocoritor: „Am trecut peste
grădini”. Conform acestei logici, grădinile
familiale se extind topologic pînă la Paris,
aşa cum „gura” în unele din portretele lui
Bacon se întinde de la o margine la alta a
chipului. Conform lui Deleuze, 

„Diagrama e, aşadar, totalitatea oper-
ativă a nesemnificativului şi a
nereprezentativului, a liniilor şi
zonelor, a trăsăturilor şi punctelor”.10

O comunitate nu e formată
exclusiv din „linii individuale”, ci inte-
grează în egală măsură zone, linii şi
puncte „nesemnificative şi nereprezenta-
tive” ale unor locuri şi lucruri cu care indi-
vizii coabitează şi acţionează diagramat-
ic în cadrul practicii migraţiei. Deleuze a
remarcat că limbajul diagramei este unul
analogic:

„În general conceptul de modulaţie (şi
nu cel de identitate) este cel ce are
abilitatea să ne facă să înţelegem car-
acterul limbajului analogic sau al dia-
gramei. «Modularea», care
funcţionează la sintetizatoarele ana-
logice ca o adăugire de «scăderi
intensive».”11

Conceptele de „scădere” şi „intensitate”
pot fi asociate cu migraţia. Migraţia
funcţionează ca un modulator  pentru
cîmpul social. Migratorii respectă codurile
şi convenţiile atîta timp cît ele pot fi mod-
ulate. Ei elaborează propriile lor „scăderi
intensive” şi le transportă altundeva.
Practică un mod „relaţional” de acţiune în
cadrul unei structuri gîndite „conveţional”.
Însă pentru migrator analogia nu e pur şi

simplu un mod de acţiune, ci şi o politică
adoptată de la lucru la lucru, de la per-
soană la persoană, de la situaţie la situ-
aţie. O politică bazată pe analogie este
mai precisă, mai limpede şi mai adecvată
practicii migraţiei decît una stăpînită de
coduri şi norme. Abilităţi, trucuri şi
descoperiri norocoase, toate sînt legate
prin proximitate. Gîndirea analogică
funcţionează prin corespondenţă, nu prin
comparaţie. Ea recunoaşte, prin intuiţie
imaginativă, ceva familiar în lucrurile
străine şi nefamiliare. Interpretarea
făcută de migrator peisajului urban străin
menţine familiarul aproape. Migratorii
români care se adăpostesc în clădiri
abandonate de pe lîngă La Defense
(principalul cartier  de afaceri al oraşului)
numesc Grande Arche (Arcul
Fraternităţii) „ şura mare”. Cea mai mare
piaţă din district e numită „cîmpul vag”,
locul unde aceştia îşi intersectează
traseele cu turiştii şi înalţii funcţionari
economici pe parcursul săptămînii şi
joacă fotbal duminica. Modul acesta spe-
cific de numire a locurilor arată cum
mediul ostil dintr-o metropolă financiară
poate fi comprimat şi redus la dimensiu-
nile unui sat.

Mediul de acasă se păstrează în
limbajul cotidian, aşa cum lucrurile per-
sonale se păstrează în saci de plastic în
adăposturile unde migratorii stau ilegal.
Traiul cu saci de plastic este un mod de a
locui în metropolă şi de a-i rezista.
Configuraţia satului natal, ordinea
străzilor şi a caselor este comprimată
topologic în adăposturile ilegale. Vecinii
şi rudele familiei reglementează modul
de ocupare a încăperilor. Graniţele aduse
de acasă, împreună cu obiceiurile exis-
tente, modulează condiţiile de trai în
comun în cadrul promiscuităţii din casele
părăsite. Intimul, privatul şi colectivul sînt

periferie la alta, de la un adăpost ilegal la
altul, linia transmigraţiei este întotdeauna
plină de ocolişuri încîlcite. Deligny a pro-
pus o modalitate specială de car-
tografiere a traseelor zilnice urmate de
copiii autişti. Modelul său cartografic
trasează linii obişnuite şi linii flexibile,
acolo unde copilul face o buclă, găseşte
ceva, bate din palme, îngînă un cîntec,
se întoarce pe propriile urme, iar apoi
face linii sinuoase, lignes d’erre:

„o chevêtre [o «buclă încîlcită»]
seamănă cu un ocol cît timp nevoia
unui ocol şi cauza lui scapă înţelegerii
noastre. Termenul chevêtre ne arată
că acolo există ceva care să atragă o
abundenţă de lignes d'erre.”8

Dacă ar fi să trasăm o hartă a
mobilităţii europene, ea ar fi înţesată cu
linii sinuoase, care fac tot felul de ocol-
işuri şi întoarceri de la o ţară la urmă-
toarea, în căutarea a „ceva care să
atragă”. O astfel de hartă ar include şi
liniile migraţiei: o încîlceală de linii obiş-
nuite, linii flexibile şi bucle, care sug-
erează alte tipuri de comportament
social, alte oportunităţi economice şi
politice decît cele „drepte”. „Liniile de
fuga” ar constitui şi ele o trăsătură impor-
tantă a unei astfel de hărţi. Deleuze
defineşte „linia de fuga” nu ca pe o linie
simplă, ci ca pe o forţă care menţine lao-
laltă un mănunchi de linii:

„...Mai există şi un al treilea tip de
linie, una şi mai ciudată, ca şi cum
cineva ne-ar duce departe, printre
segmentele noastre, dar şi peste
pragurile noastre, spre o destinaţie
necunoscută, care nu e nici preexis-
tentă, nici previzibilă.”9

„Am venit aici cu fuga spune un
migrator, referindu-se la faptul că trecuse
în mod ilegal cîteva frontiere naţionale ca
să ajungă în Franţa. Apoi adaugă „Şi o să
mă întorc prin «trimis inapoi»”, fapt care
în legislaţia franceză privitoare la imi-
graţie înseamnă un bilet de avion şi un
ajutor financiar de aproximativ 1.000 de
franci (150 de euro) pentru reinstalarea
în ţara de reşedinţă. Un nou gen de log-
ică reevaluează această „ trimis inapoi”,
această „întoarcere acasă”, drept scopul
real al plecării iniţiale. Nimic altceva nu
se întîmplă: doar o ocolire, o buclă, o
amînare - şi o subvenţie. Această logică
„a buclei” transformă impedimentele în
căi de acces, obstacolele în obiective,
conflictele în alianţe şi politicile de respin-
gere în politici de primire. Transformă un
final urît într-un final fericit. Principalul
obiectiv al falşilor migratori este acela de
a face profit de pe urma unei „linii de
fuga”. Ei au inventat un nou produs com-
ercial - migraţia însăşi, dubla trecere a
unei frontiere, tranziţia, o deplasare prin
ocolire, simpla strămutare a unei per-
soane dintr-o ţară în alta şi înapoi.

Analogii şi diagrame ale vieţii

Politicile care negociază „liniile”
încîlcite ţin de diagramă. Pentru destinul
unui individ sau al unui grup diagrama
reprezintă o profitabilă „traversare a cat-
astrofei”. Deleuze vorbeşte despre „dia-
gramă” în contextul picturii lui Francis
Bacon şi observă că „diagrama este
haos, catastrofă, dar şi o sămînţă a
ordinii sau a ritmului”. Pentru falşii migra-
tori „a pierde totul” sau „a lăsa totul în
urmă” nu e o tragedie, ci un truc. Aşadar,
jucînd de parcă a pierdut totul, migratorul
e plasat într-o stare de diagramă, într-o
„stare de posibilitate factuală”, conform
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Bucuria timpului

„Nu avem nimic altceva decit
timp de care se pot bucura pînă şi cei
fără un acoperiş deasupra capului”, afir-
mă Guy Debord, citîndu-l pe Baltasar
Gracián într-unul din mottourile de la
Societatea spectacolului (La Societe du
Spectacle).

Debord vorbeşte despre „tim-
pul-marfă”, despre „timp ca valoare de
schimb”, despre timpul „devalorizat” sau
cel „pseudo-valorizat”. Situaţionişti prin
definiţie, falsii migratori revalorizează tim-
pul, se bucură de calităţile sale lichide, de
aspectele sale economice şi spectacu-
lare.

„Graţie spaţiului de joc obţinut şi vari-
aţiilor în regulile jocului, decise de
bunăvoie, independenţa locurilor va fi
redescoperită in afara oricarei  ( legari
de glie?), iar astfel ne va fi redată
voiajul autentic, odată cu viaţa auten-
tică, înţeleasă ca un voiaj ce conţine
întreaga sa semnificaţie în el însuşi”.13

Migratorii ştiu cum să profite de
timp, cum să locuiască şi să producă în
mişcare, cum să inventeze jocuri eco-
nomice şi să-şi pună în joc spaţiile,
locurile şi vieţile. Practica migratoare
implică o etapă de plutire, de pribegie, pe
o scară ce se întinde de la o localitate la
cîteva ţări. Variaţiile şi viteza sînt regle-
mentate atît de hotărîri bruşte, cît şi de
dorinţe gîndite pe termen lung.
Traiectoriile sînt întotdeauna diferite şi
depind de oportunităţile de deplasare şi
de trecere. Drumul spre Vest, "fuga”,
înseamnă în general un drum pe jos, ce
durează cîteva luni şi implică negocieri
permanente cu condiţiile existente pentru
călătoria clandestină. Drumul de

întoarcere, „trimisul inapoi”, este de obi-
cei rezultatul unei hotărîri oficiale de a-l
expulza pe falsul azilant, iar călătoria
durează doar o oră sau două.

Aşa se pune spaţiul în joc. Joc
cu straturile timpului, joc cu plăcerea.

Glume

S-ar putea ca migraţia să
reprezinte pentru cîmpul social ceea ce
reprezintă „plăcerea” pentru „text”.
Conform lui Barthes, 

„Totuşi plăcerea nu este un element
al textului, nu este un reziduu naiv; nu
depinde de o logică a înţelegerii şi nici
de senzaţie; e o plutire, uneori atît
revoluţionară, cît şi asocială, şi nu
poate fi luată în stăpînire de nici o
colectivitate, de nici o mentalitate, de
nici un idiolect. Ceva neutru? E evi-
dent că plăcerea textului e scan-
daloasă - nu pentru că e imorală, ci
pentru că e atopică”.14

Atopice prin definiţie, practicile
falşilor migratori îi fac să fie scandaloşi.
Ei sînt revoluţionari în acelaşi mod ca şi
situaţioniştii, pentru că, nemulţumiţi de
faptul că sînt „consumatori de produse”,
au devenit consumatori de „oportunităţi
sociale şi civice”. Din acelaşi motiv, ei sînt
şi asociali, pentru că forţează şi ocolesc
regulile „societăţii democratice”.
Revoluţionari, ei răstoarnă şi reciclează
legislaţia în concordanţă cu realitatea
socială şi reuşesc să transforme ilegalul
în legal. Asociali, ei profită de fisurile,
defectele şi lentoarea din societate.
Profită de rămăşiţele legilor depăşite şi
ale procedurilor administrative învechite
şi, concomitent, utilizează în plan eco-
nomic mediul urban, refolosind resturile,

condiţii menţinute separat, iar traver-
sarea lor este permisă prin intermediul
unor graniţe discrete. Camera, devenită
loc de domiciliu pentru cîteva familii,
devine un spaţiu intens şi complicat. În
condiţiile date, frontierele intimităţii sînt
mereu subiect de negociere. „Cum facem
dragoste? Ne descurcăm. Anunţăm cu
bileţele puse pe uşă...”

Întreaga forţă creativă şi poetică
a analogiei constă în descoperirea posi-
bilelor corespondenţe şi conexiuni între
„modurile reciproc exclusive de alteri-
tate”! Logica interioară a adăpostului ile-
gal include scăderi, adunări, combinaţii şi
comprimări ale elementelor strămutate.
Termenul în limba engleză pentru adă-
postul ilegal este squat şi este el însuşi
un cuvînt migrator: provine din esquatir,
care în franceza veche însemna „a turti”,
dobîndeşte noi sensuri în engleză, după
care intră iarăşi în franceza modernă. La
origini termenul esquatir vine din latines-
cul decogo, cogere - a forţa, a aduce lao-
laltă cu forţa, a condensa, a compacta.

Elementele de viaţă metropoli-
tană sînt aduse în acelaşi mod înapoi în
sat şi turtite, strînse laolaltă, pentru a da
o aparenţă capitalistă unui stil de viaţă
ex-socialist. Materiale, forme, obiecte,
obiceiuri şi cuvinte occidentale sînt stră-
mutate şi interpretate la nivel local.
Consumerismul  şi bunăstarea din
Occident sînt simulate fără a contrazice
mentalităţile existente referitoare la
economii şi cheltuieli. Excesul e vizibil la
faţadă: „Hai să mai punem o fereastră şi
oamenii or să creadă că avem încă o
cameră”. Regulile de viaţă din metropolă
sînt strămutate şi parodiate. Vilele de
acasă ale ţăranilor pun mare accent pe
aparenţă şi etalare şi, în ciuda dimensiu-
nilor lor generoase, sînt extrem de
nepractice şi de inconfortabile.

Tactici

O cultură a simulării este o cul-
tură a oportunismului şi a profitului.
Tactica preluării şi copierii unui model, a
reproducerii şi apoi a comercializării lui
devine întotdeauna mai profitabilă decît
folosirea modelului original.

„Tacticile sînt proceduri ce dobîndesc
validitate în raport cu pertinenţa pe
care o împrumută timpului, cu circum-
stanţele pe care momentul exact al
unei intervenţii le transformă într-o
situaţie avantajoasă, cu rapiditatea
mişcărilor ce modifică organizarea
spaţiului, cu relaţiile dintre momentele
succesive dintr-o acţiune, cu posi-
bilele intersecţii ale duratei şi ale rit-
murilor eterogene.”12

Profitul economic al falşilor
migratori se întemeiază pe administrarea
timpului dintre completarea dosarului de
cerere pentru azil politic şi „expedierea”
ce îi duce înapoi acasă. Cererile lor de
azil sînt respinse automat, dar asta este
şi ideea lor. Respingerea cererii e luată în
calcul încă de la început. Migratorii din
Oaş nu doresc să stea permanent acolo,
iar dosarele de azilant sînt doar o parte
din strategia lor de a cîştiga timp. În acest
timp cîştigat migratorii primesc asistenţă
financiară de la guvernul francez, ajutor
social de la Crucea Roşie şi permisiunea
să vîndă ziarul L’Itinerant. Tactica lor con-
stă în crearea unei amînări de care apoi
profită. Migratorii lucrează în timp, cu tim-
pul, contra timpului, reuşind să facă din
timp un instrument ce acţionează în plan
economic şi asociază timpul intern al
birocraţiei sistemelor administrative cu
viteza acumulării financiare dezlănţuite.
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acelei ideologii. Acelaşi „materialism pri-
mar” se dovedeşte suficient de bun ca să
submineze şi „materialismul idealist” al
capitalismului occidental.

Reţele cu praguri

Prin practicile lor, falşii migratori
identifică praguri între logici, politici, legi
şi economii. Pentru ţăranii din Oaş prag-
ul este locul lor de muncă. Prin vînzarea
de ziare în cele mai profitabile pieţe ale
oraşului, ei dezvoltă o economie complet
nouă a pragului. Conform unor studii
sociologice recente, „în decursul unui sin-
gur an ţăranii din România au pus pe
picioare cea mai eficientă reţea de vîn-
zare a ziarului L' Itinerant”.

Făcînd un inventar al  locurilor
de intrare si  de pasaj din oraş şi, în ace-
laşi timp, evaluîndu-le valoarea profitului,
ţăranii au re-cartografiat complet spaţiul
urban şi au localizat o reţea de valori eco-
nomice invizibile, ce corespunde propriu-
lui lor sistem de piaţă. Această infrastruc-
tură de prag provine din diversele moduri
de mişcare din oraş. Intrarile in super-
market sînt locuri unde au loc fluxuri cap-
italiste şi, în consecinţă, sînt locuri strate-
gice pentru captarea acestor fluxuri, pen-
tru scurgerea şi redirecţionarea lor.

Ocuparea temporară a intrarilor
si pasajelor de către migrator se bazează
pe deturnarea spaţiului privat şi, în egală
măsură, a celui public. În cadrul
investiţiei lor spaţiale şi economice în
locuri de pasaj migratorii intensifică şi
complică modurile de utilizare a spaţiului
din oraş. Ca şi în cazul pribegiei, in
locurile de pasaj au loc întîlniri întîmplă-
toare, iar reuşita schimbului comercial
depinde de relaţiile emoţionale. Nu ziare,
ci mai degrabă propria lor condiţie o vînd
falşii migratori. Această activitate ‚de

pasaj’ e ea însăşi o critică a culturii
urbane convenţionale, care acţionează în
zona subiectivităţii. E o experienţă
spaţială şi economică pusă în mişcare de
corp. ‚In pasaj’ migratorii nu îşi comercial-
izează mărfurile, ci se expun pe ei înşişi.
Falşii migratori, fiinţe marginale, combină
practicile neoliberale şi ideologiile post-
comuniste prin tactici, analogii, diagrame
şi glume. EI cartografiază locurile de
pasaj le Uniunii Europene şi liniile sale
‚de fuga’ fără a le moraliza.

spaţiile neocupate. În ciuda necunoaşterii
limbii şi a legilor din locul unde călă-
toresc, ţăranii izbutesc să-şi constituie
propriile pieţe, atît la nivel individual, cît şi
colectiv. Ei creează reţele umane ce
implică atît călăuze pentru trecerea
graniţelor, cît şi furnizori de vize,
funcţionari, avocaţi şi poliţişti. Profită atît
de interstiţiile oraşelor, cît şi de cele ale
legilor şi regulilor. Înfruntă cu această
reţea umană reţeaua instituţională şi
obstrucţionează automatismul adminis-
trativ cu o subiectivitate radicală.
Metodele migratorilor se pot compara cu
ceea ce Freud numeşte „tehnica Witz-
ului” (tehnica spiritului (de gluma ) şi cu
ruptura provocată de „întoarcerea repri-
matului”: economie verbală, condensare
verbală, sens dublu, interpretări eronate,
strămutări şi aliteraţii, utilizări multiple ale
aceluiaşi material etc.15

Ţăranii din Oaş folosesc în mod
incorect legile şi regulile, încalcă şi stră-
mută obiceiuri şi aşteptări. La Paris locui-
esc ilegal în clădiri părăsite, dar în satul
lor stau în vile imense. În acelaşi fel Witz-
ul aduce laolaltă lucruri şi gînduri diferite,
le condensează, le combină sau le
uneşte într-o mezalianţă care îl face pe
ascultător să rîdă, ba îl surprinde uneori
chiar şi pe povestitor. Tacticile falşilor
migratori nu îi fac totuşi pe reprezentanţii
autorităţilor administrative să rîdă, ci îi
lasă cu gura căscată la vederea propriei
lor ineficienţe birocratice.

După Freud, Witz-ul - comicul şi
umorul - reprezintă un mijloc de
economie libidinală. Dacă „lucrarea visu-
lui” este un produs individual, Witz-ul
este o producţie socială. El poate exista
doar cu ajutorul unei comunităţi, printr-o
„necesitate economică a unei a treia
părţi”, prin negoţ, prin transmigraţie.
Tehnica Witz-ului constă în alăturarea

unor elemente diverse, cu scopul de a
produce un fulger care să arunce o altă
lumină asupra limbajului adecvat şi nor-
mal şi să-l uimească pe ascultător. De
Certeau vorbeşte despre arta de a „face
trucuri” şi de a „lua o comandă prin sur-
prindere”. „Scurtăturile, fragmentele,
gaurile şi loviturile norocoase  în interiorul
cadrelor unui sistem”, aceştia sînt
echivalenţii Witz-ului pentru migratori,
numai că, în loc să atace limbajul şi con-
structele lingvistice, ei atacă legi şi politi-
ci.

În Plăcerea textului Barthes vor-
beşte despre o „subversiune subtilă”: 

„Prin subversiune subtilă eu înţeleg,
dimpotrivă, ceea ce nu e direct intere-
sat de distrugere, eludează paradig-
ma şi caută un alt termen: un al treilea
termen, care nu e, totuşi, un termen
sintetizator, ci unul excentric, extra-
ordinar. Un exemplu? Poate Bataille,
care evită idealismul printr-un materi-
alism neaşteptat, unde găsim voce,
devotament, joc, erotism imposibil
etc. Astfel Bataille nu opune mod-
estiei libertatea sexuală, ci... rîsul.”16

„Idealismului serios” şi „mod-
estiei” democraţiei occidentale falşii
migratori îi opun ceea ce Barthes
numeşte „un materialism neaşteptat”:
„materialismul primar” al unei explozii de
rîs zdravene à la Bataille, care dă peste
cap bunele maniere ale unui sistem bine
organizat de primire şi schimb.

„Materialismul neaşteptat”, ca şi
„rîsul”, nu ţin de materialismul dialectic al
ideologiei marxist-leniniste, pe care
ţăranii au cunoscut-o în România, ci mai
degrabă de „materialismul primar” al lui
Bataille, care funcţiona deja în perioada
comunismului în interiorul şi în cadrele
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Note:

1. Nota autorului: O versiune anterioară a tex-
tului de faţă a fost publicată în chip de capitol
separat în lucrarea coordonată de David
Blamey, Here, There, Elsewhere: Dialogues
on Location and Mobility (Open Editions,
Londra, 2002). Ca şi în acel volum, ţin să
recunosc şi aici importanta contribuţie a socio-
logului Dana Diminescu, a cărei cercetare
asupra temei a alimentat cu generozitate
studiul de faţă.
Practicile relatate în studiul acesta se
plasează într-un loc şi un moment specific:
Franţa începutului anilor 1990, imediat după
căderea Cortinei de Fier şi într-o perioadă de
incertitudine politică în România, atunci cînd
libertatea de mişcare a cetăţeanului român era
drastic restricţionată şi controlată prin măsuri
internaţionale discriminatorii. În acest context
falşii migranți din Oaş au fost cumva pionierii
actualei mobilităţi sezoniere a românilor în
Europa, care a început să fie încurajată în anii
2000 şi, în cele din urmă, a fost legalizată. În
prezent milioane de români îşi petrec jumătate
de an muncind în ţări din Europa Occidentală
(i.e. Italia, Spania, Marea Britanie), unde au
slujbe necalificate şi temporare (i.e. lucrători
sezonieri în agricultură, muncitori în con-
strucţii, menajere etc.), fapt ce le permite să-şi
întreţină familiile rămase în România. Chiar
dacă în prezent sînt cetăţeni europeni cu drep-
turi depline, din punct de vedere economic sînt
priviţi în continuare ca „migranți”. O istorie
paralelă şi comparabilă este cea a populaţiei
rrome din România, care după 1990 şi-a dez-
voltat şi ea propriile modele de „falsă migraţie”.
Republicarea în contextul actual a unei versiu-
ni revizuite a textului de faţă permite o
înţelegere critică a complexităţii fenomenelor
în discuţie, care continuă să evolueze şi să ia
forme noi.
2. Michel de Certeau, Culture au Pluriel,
Editions du Seuil, Paris, 1993.
3. Această sumă reprezintă echivalentul a
aproximativ 180 de euro. În prezent, adică
după cincisprezece ani, venitul minim din
România e în continuare cel mai mic din
Europa: 600 RON pe lună (aproximativ 140 de
euro).

4. De exemplu, la periferia Parisului aceştia
stau ilegal în clădiri părăsite (la St. Cloud,
Suresnes, Puteaux, Courbevoie, Val-de-
Fontennay, Cergy, Poissy etc.) şi trăiesc în
tuneluri, rulote, sub poduri de cale ferată, în
corturi, cimitire de maşini, camioane abando-
nate sau colibe ruinate.
5. Gilles Deleuze; Claire Parnet On the line,
Semiotext(e) Foreign Agents Series,1983, p.
69.
6. Ibid., p. 72.
7. Fernand Deligny, Les enfants et le silence,
Editions Galilée, 1980, p. 19. Educatorul
francez Fernand Deligny este cunoscut pentru
faptul că a elaborat o nouă abordare în proce-
sul de educaţie al copiilor autişti, prin inter-
mediul observaţiei pe termen lung şi a car-
tografierii situaţiilor cotidiene. Cîţiva educatori
ce folosesc metodele sale au creat în
Cévennes, în sudul Franţei, o reţea de
aşezăminte pentru copii autişti, reţea prin
intermediul căreia reuşesc să comunice între
ei şi să se ajute reciproc.
8. F. Deligny, Les enfants et le silence, p. 20.
9. Deleuze şi Parnet, On the line, pp. 70-71.
10. Gilles Deleuze, Logique de la Sensation I,
Editions de la Différence, 1981, p. 67.
11. Ibid., p. 76.
12. Michel de Certeau, The Practice of
Everyday Life,  trad. engl. de Steven Rendall,
University of California Press, 1988, pp. 38-39.
13. Guy Debord, The Society of the Spectacle,
Zone Books, New York, 1994, p. 126.
14. Ronald Barthes, The Pleasure of the Text,
Hill and Wang, New York, 1995, p. 23.
15. Cf. Sigmund Freud, Jokes and their
Relation to the Unconscious (Der Witz und
seine Beziehung zum Unbewussten).
16. Ronald Barthes, op. cit., p. 55.
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values - namely, a world lacking transcen-
dentality -, is mocked by the emergence of
the new nations from under the shadow of
the totalitarian terror (that they embraced
themselves!), as these nations suggest a
moral order based on... religion.

The very act of entering the civilized society
entails the repression of the various archa-
ic, primitive desires. For Freud repression is
a normal part of human development;
indeed, the analysis of dreams, literature,
jokes, and "Freudian slips" illustrates the
ways that our secret desires continue to find
outlet in perfectly well-adjusted individuals.
However, when we are faced with obstacles
to satisfaction of our libido's cathexis (the
acute need to express, the libidinal energy),
when we experience traumatic events, or
when we remain stuck on earlier phases of
our development, the conflict between the
libido and the ego (or between the ego and
the superego) can lead to alternative sexual
or social discharges.

As for Freud repression is a normal con-
stituent, repression as suppression is a con-
stituent that is generally accepted - and
sometimes asked for - by a society that has
become seduced by its own non-values, by
its own aberrant creations; these creations
replace the free thinking with a con-
sumerist/mimetic thinking, with no rebellious
impulses and no real values. Today, for the
first time, we might witness the awakening
of a type of conscience that has been kept
too long under the anaesthesia of the
neoliberal capitalism, which is now on the
brink of collapse or, at least, it is strongly
shattered, both pragmatically and ideologi-
cally. On the other hand, the societal frustra-
tions - as it is the case in Romania - are
replicated in various types of frustrations,
including the sexual ones; the social and
political movements are actually nonexist-
ent, and the (almost) public violence of the
heteronormativity, the lack of reaction from

a queer-like movement, the absence of
strong workers’ unions and the nonappear-
ance of the civil society can also be relevant
for the dispute. 

The return of the repressed is the process
whereby repressed elements, preserved in
the unconscious, tend to reappear, in con-
sciousness or in behavior, in the shape of
secondary and more or less unrecognizable
"derivatives of the unconscious." This return
of the repressed, of ideologies forced to
marginalization, of sexuality subject to
forced secrecy, has resulted, in recent
years, in an almost dramatic change of a
society filled with anguish, hallucinations,
repression imposed by unnecessary regula-
tions that serve to the repressive violence of
governments against their own citizens.

Nevertheless, the citizens of the govern-
ment (take notice of my deliberate use of
the inversion of terms) have started to learn.
Thus, they learn how to make T-shirts - the
body as an external support for the
repressed repression -, to write banners, to
use the bullhorn, to be vocal and to return to
the classical method of protest, which
seems to be more effective than the lobby-
ing. The cultural acts, art, literature, dance
return as vocal tools of protest, in a more
radical manner than in the ‘70s; they ques-
tion the executive power, and they become
the subject of unprecedented reprisals.
Society hears about exhibitions that have
been closed by the authorities in San
Francisco or in Pristina, about curators or
art centre directors that have been fired for
their courageous display of certain exhibi-
tions with a radical political discourse.

Here the idea of learning means mainly a
radical transformation of the self, where the
human identity is not a stagnant one and the
knowledge is uncertain, but both are the
subject of the reevaluation and constant
change. As it is suggested by Nietzsche’s

The term “repression” is referring to the act
of obstructing certain informational contents
outside the consciousness that are connect-
ed to cathexis through a pulsion. In other
words, repression is the scream of the inte-
rior to the exterior, and its pulsion can
appear through repression: the events, the
life experiences are no longer lived up to the
end. No matter what the nature of the out-
bursts may be - religious, political, ethnic,
sexual, etc. -; the repression is a gloomy by-
product of the conscience. The myth of the
eternal return to nihilism and putrid
becomes adequate. I shall use here the
derived term “repression”, meaning violent
suppression of an opposition movement or
rebellion.

“The return of the repressed” is a crucial
theme, a key to understanding recent histo-
ry. "The project of the West, the
Nietzschean project, has been to drive out
religion and to produce a secular society in
which men and women make their own val-
ues, because morality is gone”, writes Hanif
Kureishi, British writer of Pakistani descent.
“Then suddenly radical religion returns from
the Third World. How can you not laugh at
that? How can you not find that a deep his-
torical irony?"

Death of the religion, as suggested at the
end of the 19th century, and the building of
an entirely man-made world, with perennial

Exploring the Return of Repression
(notes for an exhibition-research)

by Răzvan Ion
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and a type of legal inequity.

Truly, this is what we are talking about. The
capitalist state was born as a violent one,
from the slave trade and the bloodstained
fights against the organized workers up to
the militarized ghettos from the 2000’s
South America or the Iranian government’s
bloody reprisals against its own citizens.

Capitalism was born as a violent system,
and this is an element belonging to the
genetic code of its ideology. Here we can
endorse Gržinić’s idea that in fact the neolib-
eral global system should be read as the
dark side of the communism, and not vice
versa. In this time of the neoliberal global
capitalism we actually face something what
we, “the Eastern Europeans”, have already
tested on ourselves during the communism.
Gržinić is completed by Leban:
"Contemporaneity is thus marked by the
strategy of extermination and regulation of
life that is being reproduced and artificially
maintained by the neoliberal global hege-
mony, and that, as a consequence, form
extreme living and environmental condition". 

In order to understand the main effects of
the state violence, we also have to consider
the alternative: the social assistance for the
poor and for the working class. Frances
Fox-Piven and Richard Cloward wrote in
“New Class War”: “the connection between
the income maintenance programs, the
labour market and profits is indirect, but not
complicated”. Too much social democracy
will make people stop being grateful for low
wages and poor work conditions. Thus,
even with the converse, the link between
state repression, labour market and profits
is not complicated at all.

Repression manages poverty. Poverty
depresses wages. Low wages increase the
rate of exploitation and create profit. Which
is the main purpose of the state.

This text was originally published in "Exploring
the Return of Repression", the publication in the
frame of the exhibition with the same title curat-
ed at PAVILION UNICREDIT, Bucharest, 2009
and rum46, Åarhus, 2010.
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idea, this identitary and epistemological
endeavour reverberates in his above-men-
tioned idea about culture as rendition, in
Derrida’s terms, as a rendition of the dif-
férance. But the unveiling of the identity is
limited by the self-constraint, by “the granitic
layer of the spiritual fate”, by the “predeter-
minate” answers to the questions, by the
“immutable” “this is me”, and also by its
“convictions”, as everything sums up to the
“untouchable right from the depths of the
soul”. The study means “to learn in order to
find how”. The self is constructed, it is made
up; it is a learned structure that functions in
order to limit the additional learning/study.
Therefore, the criticism of this limitation
offers an evasion theory. Bateson believes it
necessary to make a change in the premise
of the learning/study, a deconstruction of its
own codes and constraints - in Derrida’s
terms -, and, consequently, in Nietzsche’s
terms, a transformation of the individual,
together with a new freedom.

Mass media try the annihilation of this trans-
forming process, by using the simple type of
alienation: it creates fake images, and trivial
celebrities with trivial ideals. Hence, the
working class forgets its difficulties, forgets
its hunger and buys the deeply desired
anaesthetic that helps people to get along
with life. It is a kind of “resistance through
media”, in a sad and suppressive context.
The learning process is irrevocably annihi-
lated.

Repression as a conscious and voluntary
psychological process, consisting of giving
up the fulfillment of a desire which is not in
full accord with the moral being, leads to the
annihilation and alienation of the simplest
desires and rebellions.
Repression means to live a life you should-
n’t have lived, to do things you have never
wanted to do, to be what you are not.
Repression is self-destruction. It is suicide -
of course, slow, but sure; it is a gradual poi-

soning. Expression means life, repression
means suicide.

A simple analysis of the ideas above (with
the moderation de rigueur) may suggest
clues for the future direction of research.

Here rises the interest for the investigations
performed by Lopez and Stohl and their
conclusions. Their pertinent and scientific
arguments show that the export-oriented
industrial policies generate considerable
economical growth. Still, as the two sociolo-
gists’ analyses illustrate, they don’t seem to
generate democracy or non-authoritarian
rules. On the contrary, they create further
support for a repressive state. The contem-
porary economic policies generate terrifying
human costs. I don’t think the world leaders’
presentations and their explanations on the
necessary human costs can be ever accept-
ed. We can do more; we can do better with-
out these overwhelming human costs.

The main apprehension is now the model of
a new international division of labour. This
concept has apparently been borrowed by
the capitalist leaders from the old socialists,
and it is actually hiding something even
harsher, something that will bring forth the
strengthening of the state as instrument of
repression. The new international division of
labour is a more important issue to discuss
than others, because it is, perhaps, the
most important cause of both the political
and the civil repression. 

On the other hand, if we examine carefully
the present legal system, it is reveal itself as
a revolting system, supporting the class
exploitation, the radicalization of the chasm
among social classes and the supremacy of
the white heteronormative and macho-patri-
archal majority. The legal system supports
the creation of the political obedience and it
deals with the adjustment of the value of
work. Actually, it protects the capital creation
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mente de oameni - unde, deci, transcen-
dentalul lipsește -, este ironizată de apariția
noilor popoare, ieșite de sub umbra terorii
totalitariste (în care singure s-au aruncat!),
ce propun o ordine morală bazată pe...
religie.

Însăşi acţiunea de pătrundere în
societatea civilizată implică refularea
diverselor dorinţe arhaice, primitive. Pentru
Freud refularea reprezintă o componentă
normală a evoluţiei umane, iar analiza
viselor, scrierilor, glumelor şi a „scăpărilor
freudiene” arată, într-adevăr, căile prin care
dorinţele noastre ascunse continuă să-şi
găsească defularea la indivizi altfel foarte
bine adaptaţi la lume. Totuşi, atunci când
anumite obstacole se pun în calea satisfac-
erii cathexis-ului (nevoia stringentă de
manifestare a) libidoului nostru, când ne
confruntăm cu evenimente traumatizante
sau când rămânem blocaţi în anumite faze
de început ale evoluţiei noastre, conflictul
dintre libidou şi ego (sau dintre ego şi
superego) poate declanşa descărcări sexu-
ale sau sociale de tip alternativ.

Dacă, după Freud, refularea
reprezintă o componentă normală, represia
este componenta normală acceptată și
uneori dorită de către o societate sedusă
de propriile non-valori, de propriile con-
strucții aberante, ce înlocuiesc gândirea
liberă cu o gândire consumeristă/mimetică
lipsită de orice dorință de revoltă sau de
valoare reală. Poate că zilele acestea
asistăm pentru prima dată la trezirea unui
tip de conștiință prea mult ținută sub
anestezia capitalismului neoliberal, acum
aflat în pragul unui colaps sau cel puțin
zdruncinat puternic, atât pragmatic, cât și
ideologic. Pe de altă parte frustrările soci-
etale - spre exemplu, cazul României - se
reproduc în frustrări de diverse tipuri, inclu-
siv cele sexuale, mișcările sociale și
politice fiind practic inexistente, iar lupta
(aproape) de stradă a heteronormativității
și lipsa replicii unei mișcări de tip queer, a

unor uniuni muncitorești puternice, a unei
societăți civile, poate fi relevantă pentru
argumentație.

Întoarcerea reprimatului reprezin-
tă procesul prin care elementele reprimate,
ce se păstrează în subconştient, au tend-
inţa să apară din nou - în conştiinţă sau în
comportament - sub forma unor „derivate
ale subconştientului” de tip secundar, mai
mult sau mai puţin recognoscibile. Această
întoarcere a reprimatului, a ideologiilor
împinse spre marginalizare, a subiectului
sexual silit să se ascundă, provoacă în
ultimii ani o transformare aproape dramat-
ică a unei societăţi năpădite de spaime,
halucinaţii şi reprimare, toate impuse de
reglementările inutile, ce susţin violenţa
represivă a guvernelor împotriva propriilor
lor cetăţeni. 

Cetățenii guvernului - şi observați
că folosesc o inversiune a temenilor in mod
intenționat - au început însă să învețe.
Așadar, ei învață să facă tricouri - corpul ca
suport extern al reprimării refulate -, să
scrie bannere, să folosească portavocea,
să fie vocali și să se reîntoarcă la modul de
protest clasic, aparent mai eficient decât
cel lobby-ist. Actele culturale, arta, literatu-
ra, dansul revin ca instrumente vocale de
protest, de chestionare a puterii administra-
tive, într-o măsură mai radicală decît în anii
’60-’70, ajungând să facă obiectul unor
represalii fară precedent. Societatea află
despre expoziții închise de autorități atât la
San Francisco, cât și la Pristina, despre
curatori sau directori de centre de artă con-
cediați pentru curajul de a organiza în
spațiile lor expoziții cu discurs politic radi-
cal.

Aici ideea de a învăța este în
primul rând una a auto-transformării radi-
cale, unde identitatea umană nu este stat-
ică, cunoașterea este incertă, dar ambele
fac obiectul reevaluării și schimbării con-
stante. Această tentativă identitară și de
cunoaștere duce la acumularea unor infor-

Termenul de represie face
referire la procesul de blocare a unor
conţinuturi informaţionale, care nu intră în
câmpul conştiinţei şi sunt legate prin
cathexis de o pulsiune. Cu alte cuvinte,
represia este un strigăt al interiorului către
exterior și pulsația acesteia se poate face
prin refulare: evenimentele, trăirile ajung să
nu fie consumate până la capăt. Indiferent
de natura izbucnirilor, fie ea religioasă,
politică, etnică, sexuală ş.a.m.d., represia
este un derivat sumbru al conștiinţei. Mitul
eternei reântoarceri, la nihilism și putred,
devine adecvat. Voi folosi aici termenul
derivat de represiune în sensul de repri-
mare prin violență a unei acțiuni de opoz-
iție, de revoltă.

“Întoarcerea reprimatului” e o
temă fundamentală, esențială pentru
înţelegerea istoriei recente. „Proiectul
Occidentului, proiectul nietzschean a
urmărit eliminarea religiei şi crearea unei
societăţi seculare, în care bărbaţii şi
femeile să-şi creeze propriile valori,
deoarece moralitatea a dispărut”, spune
scriitorul britanic de origine pakistaneză
Hanif Kureishi. “Iar apoi religia, în forma ei
radicală, se reântoarce din Lumea a Treia.
Cum să nu rîzi de aşa ceva? Cum să nu
vezi aici o profundă ironie a istoriei?”

Moartea religiei, propusă de
sfârșitul secolului al xIx-lea, și construcția
unor lumi a valorilor perene, făurite total-

Explorând întoarcerea represiunii
(note pentru o expoziţie-cercetare)

de Răzvan Ion
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de capital și un tip de inechitate legală. 
În fond, despre asta discutăm.

Statul capitalist s-a născut violent, de la
traficul de sclavi şi luptele sângeroase
împotriva muncitorilor organizați până la
ghetourile militarizate din America de Sud a
anilor 2000 sau represaliile sângeroase ale
guvernului iranian împotriva propriilor
cetățeni.

Capitalismul s-a născut ca sistem
violent și asta face parte din codul genetic
al ideologiei sale. 

Aici îi putem da dreptate lui
Gržinić, conform căreia adevărul e că sis-
temul global neoliberal trebuie interpretat
drept reversul întunecat al comunismului și
nu invers! În epoca actuală, cea a capitalis-
mului global neoliberal, ne confruntăm de
fapt cu ceea ce noi, „est-europenii”, am
simțit deja pe pielea noastră în vremea
comunismului.  Gržinić este completată de
Leban: "contemporaneitatea este marcată
de strategii de exterminare și regularizare a
vieții, care este reprodusă și întreținută arti-
ficial de hegemonia neoliberală, având
drept consecință forme existențiale și de
mediu extreme".

Pentru a înțelege efectele majore
ale violenței statului, trebuie să privim și
alternativa: asistență statală pentru cei
săraci și pentru clasa muncitoare. Frances
Fox-Piven și Richard Cloward scriau în
"New Class War": "legătura dintre pro-
gramele de menținere a veniturilor, piața
muncii și profituri este indirectă, dar nu
foarte complicată". Prea multă democrație
socială va determina oamenii să nu mai fie
mulțumiți de salariile mizere şi de condițiile
infecte de lucru. Deci, legăturile statului
represiv cu piața muncii și profiturile nu
sunt complicate deloc. 

Represia gestionează sărăcia.
Sărăcia duce la reducerea lefurilor.
Salariile mici cresc rata de exploatare și
creează profit. Ceea ce reprezintă scopul
principal al statului. 

Acest text a fost tipărit pentru prima dată în
publicația "Exploring the Return of
Repression", in cadrul expoziției cu același
nume, 2009.
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mații, la răspândirea lor. Încercarea de
identitate și cunoaștere pe care ideea lui
Nietzsche o implică are ecouri în ideea
despre cultură ca redare, în termeni derridi-
eni, ca o redare a différance. Dar
dezvăluirea identității este limitată de con-
strângerea de sine, de "stratul granitic al
sorţii spirituale", de răspunsurile "predeter-
minate" la întrebări, de "neschimbatul"
"acesta sunt eu", ca și de "convingerile"
sale, toate ridicându-se la "dreptul de
neatins din adîncul sufletului". Studiul este
"a învăța pentru a afla cum". Sinele este
construit, fabricat, o structură învățată care
funcționează pentru a limita
învățarea/studiul adițional. Prin urmare,
critica acestei limitări oferă o teorie de
evadare. Pentru Bateson este necesară o
schimbare în premiza învățării/studiului, o
deconstrucție a propriilor coduri și con-
strângeri - în termenii lui Derrida - și, prin
urmare, în termenii lui Nietzsche, o trans-
formare a persoanei, precum și o nouă lib-
ertate.

Mijloacele media încearcă anihi-
larea acestui tip de proces transformator
prin utilizarea tipului simplu de alienare:
crearea de imagini false, de vedete simple,
cu idealuri simple. Astfel, clasa muncitoare
uită de neajunsuri, de foame, și cumpără
mult doritul anestezic, care să îi facă să
reziste. Un tip de "resistance through
media" (“rezistenţă prin media”) într-un
concept trist și represiv. Procesul de
învățare este anihilat fară drept de apel.

Reprimarea ca proces psihic
conștient și voluntar, care constă în
renunţarea la satisfacerea unei dorinţe
care nu se află în concordanţă cu persoana
morală, duce la anihilarea, la alienarea
celor mai simple dorințe și revolte.
Reprimarea este să trăieşti o viaţă pe care
nu trebuia s-o trăieşti, să faci lucruri pe
care n-ai vrut niciodată să le faci, să fii ceea
ce nu eşti. Reprimarea este autodistrugere.
Este sinucidere, lentă, dar foarte sigură,

este o otrăvire gradată. Exprimarea
înseamnă viață, reprimarea înseamnă sin-
ucidere.

Analiza simplă a celor de mai
sus, cu rezervele de rigoare, ne poate sug-
era indicii despre direcția de cercetare în
viitor. 

Interesante aici mi se par
cercetările făcute de Lopez și Stohl și con-
cluziile lor. Ei argumentează pertinent și ști-
ințific că, la nivel general, politicile industri-
ale orientate spre export generează
creștere economică serioasă. Însă, așa
cum rezultă din analizele celor doi sociolo-
gi, ele nu par să genereze democrație sau
reguli non-autoritare. Dimpotrivă, creează
mai departe susținere pentru un stat repre-
siv. Politicile economice actuale generează
înfricoșătoare costuri umane. Nu cred că
prezentările liderilor mondiali și explicațiile
lor legate de costurile umane necesare pot
fi acceptate vreodată. Putem să facem mai
mult, putem să ne descurcăm mult mai
bine fără aceste înfiorătoare costuri
umane. 

Teama principală acum este mod-
elul noii diviziuni internaționale a muncii.
Acest concept aparent împrumutat de către
liderii capitaliști de la socialiștii vechi
ascunde în fapt ceva mult mai dur, care va
aduce, indubitabil, o întărire a statului ca
instrument de represiune. Noua diviziune
internațională a muncii este o chestiune
mult mai important de discutat decât altele,
pentru că este, poate, cea mai importantă
cauză a represiuniii, fie ea politică sau
civilă.

Pe de altă parte, sistemul juridic
actual, privit atent, se relevă ca un sistem
revoltător, un sistem care susține
exploatarea de clasă, radicalizarea pră-
pastiei între clasele sociale și supremația
majorității albe heteronormative şi macho-
patriarhale. Sistemul juridic susține crearea
obedienței politice și are grijă de reglarea
prețului muncii. În fapt protejează crearea
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Imaginary Radicalisms
Notes on the Libertarianism of
Contemporary Art

by Peter Osborne

appear unable fundamentally to counter
or even significantly to deflect. Political
activity in these societies has thus large-
ly come to focus on ‘issues’, migrated to
lower-level social arena, or looks beyond
nation-states in the West for new forms
and new levers of change.2

Nonetheless, for all the current obscurity
of a politics of social constitution and fun-
damental change - the politics with which
artistic avant-gardes were historically
associated - general questions about the
relationship of art to politics cannot be
avoided, if critical discourse is maintain
an adequate sense of art as a social and
critical (at the same time as a signifying
and an aesthetic) form. Moreover, radi-
calism is the political correlate of moder-
nity itself as a temporal form - that tempo-
ral logic of negation, the logic of the new,
of which modernism in its most funda-
mental sense, as an operation or genera-
tive logic (rather than a period form or
style), is but a collective affirmation and
intensification.3 In this respect, the very
abstractness of such questions is itself
an historical phenomenon. One way to
approach the question of ‘the political’ in
contemporary art is thus via that of the
historical extension of ‘the contemporary’
itself. What is (the politics of) the histori-
cal present of ‘contemporary art’? And,
how does it animate the structure of art-
works?

1. Situation: ‘contemporary art’

In current critical writing, one can detect
three main competing periodizations of
contemporary art, within the wider time-
span of an ‘autonomous’ Western mod-
ern art. These represent three overlap-

ping genealogies or historical strata -
three differently extended senses of the
present. Each is marked by the rupture of
a particular historical event and each
privileges a particular geo-political ter-
rain.

First, there is what we might call ‘the aca-
demic art publishers’ definition’ of con-
temporary art as ‘art after 1945’ or art
since the end of the Second World War.
1945 represents both the start of the
international hegemony of US art institu-
tions, and thereby of US art itself, and
also the institutional advance of the so-
called neo-avant-gardes. Chronologica-
lly, this is the broadest periodization of
contemporary art in use. It is in certain
respects too broad, at the same time as
being, in other respects, too narrow. Do
we really still inhabit the same present,
art-critically, as Abstract Expressionism?
But is the Duchamp of the years of the
First World War really so distant from us
as to fall outside the category of ‘contem-
porary art’ altogether? Such problems
draw attention to the inadequacy of any
merely chronological conception of the
time of art history. Nonetheless, even
within such crude periodizations, there is
always a suppressed qualitative aspect:
the moment of the break, in this case, the
beginning of the period at issue, the
beginning of the postwar. Reflecting on
this moment from the standpoint of the
present raises a question that is familiar
from Japanese debates, but is rarely
asked in Europe or the US: namely, when
will the postwar end? Has it not, in fact,
already ended? It is those offering an
explicit affirmative answer to this latter
question who have the sharpest, most
critically delineated sense of the contem-
porary, represented by the third peri-

What is the place of ‘the political’ in con-
temporary art? And what relations to pol-
itics are - or could be - constructed in and
by contemporary art? Such questions are
inherently problematic yet they remain
unavoidable. They are problematic, first,
because of their extreme generality (as
Walter Benjamin put it: ‘The Marxist the-
ory of art: now swaggering, now scholas-
tic!’1).  The political dimensions of individ-
ual works often seem to reside, by con-
trast, in their particularities, their contin-
gencies, their contexts. Second, the con-
cept of politics has itself become prob-
lematic in Western capitalist societies. If,
classically, politics has been an active
conflict between parties competing to
institute different forms of the social (par-
adigmatically, in the modern period, in
the historical forms of revolution, conser-
vation or reaction), it is overwhelming the
developmental logic of capital - the social
relations of the production of exchange-
value - that constitutes social form in
Western capitalist societies today.
Politics takes places within or on the mar-
gins of this development, regulating,
facilitating, impeding or inflecting a power
that social organizations at all levels
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than a constitutive feature of art’s con-
temporaneity. One reason for this expan-
siveness is that the opening of this period
coincides with the intensification of anti-
imperialist struggles for national libera-
tion, which had decisive domestic politi-
cal effects within Western states.
Another, more simply, was the develop-
ment of commercial air travel.
Nonetheless, it is the radically dispersed,
materially distributed, character of the art
- associated with its incorporation of non-
traditional, often mass media, means -
that is the unifying principle of the peri-
odization. Here, contemporary art
deploys an open infinity of means, and
operates with a institutionally- and philo-
sophically-grounded generic conception
of ‘art’ that exceeds the historically
received conventions that had previously
defined artistic mediums. A significant
amount of the institutionally validated art
currently produced still fails to attain con-
temporareity in this critical sense. 

The third main periodization of contem-
porary art one finds in current art-critical
discourse is more immediate: ‘art after
1989’ - symbolically, the breaching of the
Berlin Wall. With respect to the Cold War,
1989 is the dialectical counterpart to
1945. After 1945, the Cold War is finally
over. But with respect to world politics,
1989 is the dialectical counterpart to
1917 (the Russian Revolution). If 1917-
1989 is a meaningful ‘period’ in world his-
tory, the argument goes, then surely ‘con-
temporary art should now be redefined
as art after 1989? 

Politically, ‘1989’ signifies the end of his-
torical communism (or ‘actually existing
socialism’), the dissolution of independ-
ent Left political cultures, and the deci-

sive victory of a neo-liberal globalization
of capital - incorporating the current
engine of the world economy, state-capi-
talism in China.8 This corresponds artisti-
cally to three convergent features of insti-
tutionally validated art since the 1980s:
the apparent closure of the horizon of the
avant-garde; a qualitative deepening of
the integration of autonomous art into the
culture industry; and a globalization and
transnationalization of the biennale as an
exhibition form.9 Of these, it is the first
that is most problematic, since the ques-
tion of the avant-garde is now as much
that of the critical construction of histori-
cal meanings as it is of any empirically
identifiable features of the works them-
selves. It is also further complicated by
the existence of two distinct forms of the
avant-garde. 

Following the work of Peter Bürger,10 it
has become conventional to distinguish
the conjointly artistic and political per-
spective of the classical or ‘historical’
avant-gardes of the early 20th century
from the purely artistic ‘neo’-avant-
gardes of the 1940s and 1950s, which
attempted to sustain the avant-garde
model of art history independently of its
relations to socio-economic and political
developments. It is this neo-avant-garde
art-historical consciousness that is most
directly challenged by the sheer diversity
of forms of internationally exhibited work
produced since 1989 - indeed, since the
1960s. On the other hand, the more
socially and politically complex perspec-
tive of the historical avant-gardes was
revived in the 1960s and 1970s by a
range of work, which was either directly
political in character, had strong anti-art
elements, or embodied art-institutional
and social critique. Such work continued

odization (below). On the broad defini-
tion, however, we are still essentially, art-
critically, living in an extended postwar.

The geo-political terrain of this periodiza-
tion is formally worldwide - marked as it is
by the end of a ‘world’ war. Yet it is effec-
tively an art world seen (and selected)
from the standpoint of the USA - that is,
one side of the Cold War inaugurated by
the postwar.  The ‘postwar contemporary’
effectively excludes the ‘actually existing
socialist’ states (1945-1989/90) from his-
torical time; recognizing only an external-
ly intelligible artistic ‘dissidence’ based on
the continuation of past modernist lega-
cies or the importation of then-current
Western forms. Art-historically, this was
made possible by MOMA’s institutional
appropriation of the work of the pre-war
European avant-gardes during the
1930s, which allowed for the subsequent
narration of post-war US abstract art as
the authentic continuation of this project,
and thereby of the ‘Western’ artistic tradi-
tion as a whole. In artistic terms, this peri-
odization of contemporary art privileges
the heritage of abstraction.4 It tends to
read later work in these terms, to the
detriment of the conceptual and political
heritage of Duchamp, Dada and
Surrealism. (Dadaism and Surrealism
appears on Alfred H. Barr’s famous flow-
chart only insofar as they feed into ‘non-
geometrical abstraction’, that is, as
essentially painterly traditions.)

If the first periodization is geo-politically
epochal in character - registering the
weight within Western art history of the
deepest political determinations - yet also
parochial in both its backward-looking-
ness and restricted geographical scope,
the second periodization focuses more

tightly, in its framing terms, on develop-
ments immanent to artistic practices and
their art-institutional recognition. This is a
periodization that conceives contempo-
rary art as beginning some time in the
early 1960s, in that ontological break with
prevailing object-based and medium-
specific neo-avant-garde practices repre-
sented by a range of new types of work,
of which performance, minimalism and
conceptual art appear, retrospectively, as
the most decisive.5 From this point of
view, contemporary art is post-conceptu-
al art.6 The ‘event’ marking this rupture is
not an empirical, chronologically datable
one, but rather ‘the Sixties’ itself - that
complex conjunction of social, political
and cultural radicalisms that swept
through not just North America and
Western Europe,7 but whole swathes of
the globe - from South America, to South
East Asia. Politically, it is often conve-
niently epitomized in the figure of ‘1968’,
but its artistically decisive manifestations
were much earlier in the decade. This
was also the decade of an initial interna-
tionalization of contemporary art within its
largely North American and residually
European hegemonic frame. Japanese
and South American artists, in particular,
were incorporated into the internationaliz-
ing US hegemony. 

Despite a conceptual focus on the ontol-
ogy of the work of art, which derives from
a predominantly US narrative frame, this
periodization is thus, ironically, more geo-
politically expansive in its sense of the
artistic terrain than the previous one -
although it incorporates ‘Second World’
(state socialist) art of the 1960s and
1970s from the Soviet Union, Eastern
Europe and China only retrospectively
(after 1989), as a supplement, rather
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Critical ‘isms’ are one way in which indi-
vidual works are mediated with ‘art’, as
represented by the historical totality of
works of art. There are also political isms,
of course. Thinking about the relations
between art-critical and political isms,
within the framework of a structural
model of the work of art, is one way in
which to think about the political in con-
temporary art. 

Such a model will be ‘structural’ to the
extent to which is possible to identify
aspects of relative invariance in the
social relations and practices that consti-
tute contemporary art. It is important to
stress, however, the relativity of this
invariance (invariance relative to other,
varying aspects of the same relations
and practices, over a specific period of
time), since these aspects are nonethe-
less themselves historical. For all their
invariance, the structural aspects of con-
temporary art are thus dynamically relat-
ed and hence potentially developmental.
Viewed historically, structural models
summarize historical processes from the
standpoint of a particular historical pres-
ent - which is to say, from the standpoint
of certain expectations about the future.13

Still, to the extent to which the social rela-
tions and practices that such a model
identifies are genuinely constitutive of
contemporary art, within its extended his-
torical present, the model will be of onto-
logical significance. That is to say, a
structural model of contemporary art
attempts to identify those historical condi-
tions that, because of their character and
persistence, have acquired or are acquir-
ing ontological significance for art - for
‘what art is’ today - for the time being at
least. A structural model of contemporary
art is a snapshot of a stage of art’s histor-

ical ontology.

If history is a total process (an open,
ongoing only speculatively totalizable set
of practices) that may be differentiated
into ‘deeper’ (longer-term) and ‘shallow-
er’ (shorter-term or ‘surface’) processes -
structure and situation, or structure and
event - it is in the ongoing conversion of
the situational/evental into the structural,
and vice versa that its intelligibility ulti-
mately lies. In this respect, history is a
process of becomings- and ceasings-to-
be-ontological.14

An historical ontology of contemporary
art will provide categories through which
instances of contemporary art can be
thought - not by being subsumed
beneath these categories, but by entering
into an experiential process of reflection
with them, such that both what we under-
stand the works in question to be, and the
categories through which we compre-
hend them, are problematized, devel-
oped and transformed. Such reflexivity is
a consequence of art’s historical charac-
ter - the development of its concept
through the production of new works. It
makes the interpretation of contemporary
art an inherently critical process, at a
deep, structural level. A historical ontol-
ogy of art is thus also that strangest of
creatures, a critical ontology. The ques-
tion of what contemporary art is, is at
base that of determining (in the sense of
deciding upon) the current set of relation-
ships between structures and situations
in art: a matter of deciding what is, and
what is becoming, ontological in art
today.15 Among other things, I shall
claim, it is primarily the series that is
ontological in art today. It is in the series
that the libertarianism inherent within

to derive its historical intelligibility from its
claim on the future, albeit, increasingly,
an abstractly projected (imaginary)
future, or mere horizon, rather than a
politically actual one. These kinds of work
- suspended between the perspectives of
the historical- and neo-avant-gardes -
continue into the immediate present.
Nonetheless, international art-institutions
now rarely present recent work in terms
of the historical consciousness of the
avant-garde. 

One reason for this is that the increasing
integration of autonomous art into the
culture industry has imposed a more
immediate and pragmatic sense of histor-
ical time onto the institutional framing of
contemporary work - although this
remains a profoundly contradictory
process. For this integration is by no
means an outright negation of autonomy
by commodification and political rational-
ity, so much as a new systemic function-
alization of autonomy itself - a new kind
of ‘affirmative culture’.11 This new sys-
temic functionalization of autonomy (this
new ‘use’ of art’s ‘uselessness’) corre-
sponds to the global transnationalization
of the biennale as an exhibition form, and
its integration into the logics of interna-
tional politics and regional development.
From this point of view, art must reflec-
tively incorporate this new context into its
procedures if it is to remain ‘contempo-
rary’. Yet such reflective incorporation will
itself necessarily be historical in form.

From the standpoint of this last periodiza-
tion, then, our three periodizations of
contemporary art are not so much self-
sufficient and competing alternative defi-
nitions of contemporaneity as different
intensities of contemporaneity: historical

strata that interpenetrate each other.
Each may become closest to the surface
on different occasions, but always as
mediated by its relations to the other two.
It is this differential historical temporality
that renders dynamic, in any particular
instance, a work’s articulation of the
structural features that characterize con-
temporary art, ontologically. 

2. Project: a structural model

A structural model of the place of the
political within contemporary art must set
out from the premises: (i) that art is a
mediation of social form (that is, that
social form appears within artistic form),
(ii) that contemporary art displays certain
characteristic mediations of social form
as a result of its own institutional forms,
and (iii) that there is political significance
to these mediations, independently of
political significances deriving from the
content of any particular work. Such a
model necessitates no particular artistic
form - it makes no prescriptions to indi-
vidual production. Rather, it attempts to
establish a framework for the political
interpretation of individual works. The
production of works is experimental. Who
knows what artists will produce? Yet if
production is experimental - and at the
limit, singular - criticism must nonethe-
less recover or construct its meanings in
communicative, that is, social and histor-
ical terms. This is the significance of
‘isms’. Isms could be conceived in
Adorno’s day as ‘programmatic, self-con-
scious, and often collective art move-
ments’.  Nowadays they are more likely
to be critical (or Public Relations) con-
structions - critical carriers of imaginary
collectivities - as organized groups.12
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principle). Politics is one form of depend-
ence - either within autonomous art (as a
subordinate aspect) or as a type of
dependent art, political art, which itself
still has a (subordinate) autonomous
aspect. When a political art is taken out of
its practical political context, by historical
change or geographical displacement,
and ceases to function politically, its
autonomous (formal) aspects come to
the fore, and the character of the work
changes. This is what happens when, for
example, works of Soviet Constructivism
and Productivism are displayed within
Western art institutions as part of the his-
tory of the artistic avant-garde. Here, pol-
itics appears as an external condition that
is nonetheless incorporated into the work
as one of its conditions, but remains het-
eronomous - i.e. external to the self-leg-
islation of the law of form. One may
speak here of politics as ‘content’, which
is not form-determining at a structural
level. Rather, it depends upon the use of
established forms. Hence the conver-
gence of an artistic ‘politics of content’
with academicism and historicism: the
reproduction of established forms. 

Third, the political meaning of the dialec-
tical unity of autonomy and dependence
within the work is as a model of reconcil-
iation. The unity of the work functions as
a ‘promise of happiness’ by offering a
model of reconciliation, a non-coercive
identity, via the ‘belonging together’ of the
one and the many. 

In both the first and the third cases, the
political meaning inherent in art is pre-fig-
urative, and hence ‘imaginary’. Yet it is
also, thereby, in danger of being affirma-
tive - affirmative of the society in which
such pre-figuration is possible - and

hence socially functional. This compli-
cates the critical criteria for the achieve-
ment of autonomy. Subsequent to the
recognition of the socially affirmative
function of autonomous art19 and the fail-
ure of  both the historical avant-garde’s
and institutional critique’s assault upon
the institution of autonomy, there is an
additional critical requirement for the
achievement of autonomy. Under these
conditions, critically autonomous art
requires an element of anti-art - the con-
tradictory incorporation of an un-integrat-
ed, dependent element, for which collage
is the historical model - in order to mark
(i.e. to render self-conscious) the illusory
character of the autonomy of the artwork
by re-connecting it, indexically, to the
world. 

As a paradigm of a dependent element,
politics is one paradigmatic, if paradoxi-
cal, way of rendered art critically
autonomous, that is, of maintaining its
autonomy in a strong, ontological
sense.20 Another paradigm is the ready-
made. In fact, in this critical context, the
concept of the readymade expands to
incorporate, in principle, all ‘readymade’
elements within a work, including, stan-
dard artistic materials such as industrially
manufactured paint.21 In this respect,
insofar as it reproduces an externally
determined political position, the political
element of an artwork may itself be con-
ceived within the terms of the anti-art par-
adigm of readymade elements. However,
this critical function, internal to
autonomous art, only operates so long as
the anti-art (dependent) element in ques-
tion resists incorporation into the art insti-
tution’s conception of art. Once it is incor-
porated, the originally anti-art element
will itself become affirmative of ‘art’ - and

contemporary art, as the ambiguous art-
political mediation of the liberalism of
contemporary capitalism,  finds its fore-
most dialectical expression. 

3. Problematic: autonomy and depend-
ence, individuality and collectivity

I shall restrict my discussion to two main
aspects of the work of art: 1) its constitu-
tion through an increasingly convoluted
dialectic of autonomy and dependence,
and 2) its expression of a dialectic of indi-
viduality and collectivity. The question of
‘the political’ is at issue here in: 1) the
political meanings of autonomy and
dependence; and 2) the way in which the
political contradictions of capitalist indi-
vidualism are mediated and expressed
by the increasing nominalism of works of
art - this is the structural libertarianism of
contemporary art, which underlies the
radicalism of its imaginary.16

(i) The dialectic of autonomy and depend-
ence
The role of the dialectic of autonomy and
dependence in the constitution of the
work of art may be summarized, broadly,
as follows.
i) Modern art is constituted by a dialectic
of autonomous and dependent elements
that is expressive of what Adorno called
art’s ‘double character’ as ‘autonomy and
social fact’.17

ii) Autonomous art is art in which
autonomous determinations ‘dominate’
dependent ones; dependent art is art in
which heteronomous determinations
‘dominate’ autonomous ones.
iii) Autonomy is an attribute of the work
(albeit ‘transferred’ from the artist): the
exhibition of a self-legislated ‘law of

form’. 
iv) Self-legislated form is an illusion: the
illusion of autonomous meaning-produc-
tion by the work. (Works of art are thus
autonomous to the extent to which they
produce the illusion of their autonomy. Art
is self-conscious illusion.)
v) Self-legislating form positions the work
in ‘resistance’ to social functionality.
vi) Commodification is that form of social
dependence that is, at once, the condi-
tion of, and a threat to, autonomy. (Art is
a special kind of commodity, the use-
value of which resides in its uselessness
or lack of social functionality.)
vii) Individual works of art must actively
resist heteronomous determinations of
their meanings if they are to achieve
autonomy. 
viii) The historical development of mod-
ern art is a development in the social
forms and dynamics of autonomy and
dependence.

Politics is inscribed within the structure of
this dialectic in three main ways.

First, the political meaning of autonomy is
freedom. The freedom of the work (its illu-
sion of autonomy and the radicalism of its
imaginary), in the present, may be
viewed as a pre-figuration of a free prax-
is, praxis in a free society. As such, it is at
the same time a criticism of the existing
state of unfreedom: the work of art, any
work of art, ‘criticizes society by merely
existing’.18 Here, the politics of art is a pol-
itics of form - an affirmation of freedom as
self-legislating form.

Second, the political meaning of heteron-
omy or dependence as external determi-
nation, necessity or constraint (the reality
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‘one thing’ of 1965 was the same thing as
1945: the bombing of civilian population
in South-east Asia by the US military. In
the serial temporality of the date paint-
ings, however, this repetition both pro-
duces and negates historical meaning, by
reducing it to the structure of repetition
itself. Political meaning is dissipated
throughout the series, since each partic-
ular painting derives its meaning as much
from the temporal rhythm of which it is a
part (it is the simple structure of ‘the daily’
that is repeated), as from the particularity
of its day. The Today paintings are thus
primarily a meditation on the historical
temporality of modernity, and the inability
of painting as a medium to do more than
gesture, negatively, towards the repre-
sentation of the mode of historical experi-
ence it involves - the reduction of histori-
cal experience to a journalistic everyday.
One Thing has a more singular signifi-
cance. It is a singular political work of
autonomous art. 

In contrast, another work about (and
against) the war in Vietnam, the Art
Workers’ Coalition’s poster, the colour
lithograph Q. And Babies? A. And Babies,
1970 (fig. 2) appears as a work of
dependent, political art. Its political func-
tion is the dominant moment within the
logic of its production; yet it retains suffi-
cient formal and intellectual qualities,
related to the autonomous art of its day,
to distinguish it, within the mass-media
genre of the poster, as a mass-produced
work of art. The most emphatic of these
qualities is its didactic staging of its ‘mes-
sage’, the killing of babies by the US mil-
itary, which is extracted from the image
as its essential meaning by the simple
question-and-answer structure of the
overlaid text. This structure mimics both

the interrogation and the press confer-
ence, thereby including an implicit refer-
ence to its opposite, the management of
information - that dissimulation that is an
ideological condition of the pursuit of war
by democratic states. At the same time, it
also evokes the catechism, the dialogic
form of religious ritual that was appropri-
ated during the 19th century by revolu-
tionary political sects.23 More generally, it
refers back, formally, to the first political
uses of photomontage in the 1920s and
1930s, in the Soviet Union and Germany.
In sum, Q. And Babies? derives its formal
qualities from the political process of
which it was a part - the movement
against the war in Vietnam - and from the
history of political art.

Compare this to Odd Nerdrum’s The
Murder of Andreas Baader, 1977-8 (fig.
3). This extraordinary painting offers an
example of politics as content, working
self-consciously against the historical
grain of its artistic form. Once again, it is
through historical repetition that political
meaning is given to the work, but this
time through the instrumental use of art-
historical form: the precise formal evoca-
tion of 17th century depictions of the mar-
tyrdom of saints.  Caravaggio, in particu-
lar, appears to be evoked.24  It is through
this art-historical aspect that the death of
Andreas Baader, one of the leading
members of the German Red Army
Faction, while in Stammheim prison (offi-
cially classified as a suicide) is monu-
mentalized and rendered heroic.
However, by mimicking the baroque, the
painting sails dangerous close to kitsch.
Compared to Gerhard Richter’s later
series depicting the same events, 18
Oktober 1977 (fig. 4), Nerdrum’s picture
appears both politically and artistically

hence art’s affirmative function - contra-
dicting its initial critical function. Thus, for
example, once a politically determined
artistic element, such as institutional cri-
tique, becomes institutionally recognised
as a genre of (autonomous) art, it loses
its anti-art function, and becomes affirma-
tive of the institution that it criticizes - it
becomes affirmative via the (now com-
promised) character of its critical mode.
In this regard, the relations between the
autonomous and dependent elements of
the work of art are genuinely dialectical:
under particular conditions, each may
turn into its opposite.

For example

Let us take some examples. On Kawara’s
One Thing, 1965, (fig. 1) is an exemplary
instance of political autonomous art, in
which the political element functions for-
mally as an anti-art element within the
work in order to secure, rather than to
negate, its autonomy. Formally decisive
in its combination of the monochrome as
‘the transgeneric or postgeneric moment
of painting’ with the form of the printed
word as ‘the mimesis of avant-garde
auto-critique’,22 One Thing exploits the
possibilities of the monochrome as a
background for the slogans of the banner
and the advertising hoarding - in triptych
- in order to define its moment, 1965, in
terms of a single event: the USA’s esca-
lation of its war in Vietnam. Its declarative
simplicity - ONE THING¬-1965-VIET-
NAM - doubles here as political state-
ment and formal reduction. While the
date itself, 1965, carries the anniversarial
weight of its own political doubling: 6
August 1965 was the twentieth anniver-
sary of Hiroshima. It is this doubling - the

escalation of the American bombing of
Vietnam as the symbolic repetition of
Hiroshima - that singularizes the event,
making it the just ‘one thing’ that defines
the political meaning of ‘1965’. On the
other hand, each panel can be read pure-
ly formally, as a word painting, immanent-
ly negating (through linguistic meaning),
while nonetheless reproducing, the mod-
ernist ideal of the formal self-sufficiency
of painting itself. (This is an exemplary
instance of the reflective mediation, with-
in a work, of the first two periodizations of
the contemporary, noted above.)

In the development of On Karwara’s
work, One Thing represents the transition
from the formalist experimentation of
Nothing, Something, Everything, 1964 - a
pencil outline of the work ‘SOMETHING’-
to the series of ‘date paintings’ known as
the Today series that commenced on 4
January 1966 and continued for fourteen
years, until December 1979. The date
paintings reproduce the principle of One
Thing - each date is symbolic of a partic-
ular event - on a daily, rather than an
annual basis. But whereas in One Thing
the event is represented within the paint-
ing (‘VIET-NAM’), in the Today paintings
the date alone is painted, while the ‘one
thing’ to which it corresponds is the
events of that day, represented by a
newspaper - indexical remnant of the day
itself - usually included in the box con-
taining the canvas. In the Today series of
date paintings, the newspaper fractures
the painterly unity of the work far more
decisively than numerical and linguistic
signs within the paintings themselves.
The reduction of signification within the
painting to the date alone emphasises
the principle of repetition that was only at
work subterraneously in One Thing. The
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structive aspect of form, in the construc-
tion of form as mediation. Questions thus
arise as to what are the main forms of
mediation of the individuality of works of
contemporary art with the collectivity of
their meanings; and what are their politi-
cal significances? 

These questions are complicated by the
peculiarity of social form in capitalist soci-
eties. For in capitalist societies ‘collectiv-
ity’ is itself already formal: abstract and
alienated via exchange relations and the
commodity form. Famously, exchange
relations break down historically received
collective meanings. In this respect, ‘the
social’ in its distinctively capitalistic sense
(as opposed to the communal) is not a
‘collective’ form in any positive politically
meaningful sense. Capitalistic sociality
(the commodity/the value form) produces
‘individuals’ who are united only in the
mutual alienation of their sociability, in a
new kind of what Kant called ‘asocial
sociability’. Yet such individuality has
nonetheless, historically, provided the
model of freedom; hence the political
centrality of libertarianism - of all stripes -
to capitalist societies. Yet absolute indi-
viduation destroys meaning. This is the
contradiction at the heart of what Adorno
calls the growing ‘nominalism’ of modern
art, which is essentially a crisis of media-
tions.  

In Adorno’s Aesthetic Theory, nominalism
is not an abstract philosophical position
about the status of universals, but a
socio-historical claim about the declining
artistic significance of objective aesthetic
norms. ‘The universal’, he writes, ‘is no
longer granted art through types and
older types are being drawn into the
whirlpool.’ Individual works are forced to

establish relations to universality - includ-
ing the universality of ‘art’ itself - in new
ways. This tendency towards a ‘prohibi-
tion on predefined forms’ is inherent in
the modern conception of art as such, in
the ‘progressive particularization’ out of
which the aesthetic conception of the
work as an expression of subjective free-
dom emerged, in opposition to subsump-
tive models of judgement. However, once
the principle of individuation becomes a
‘directive’ - and hence a new form of
abstract universality of its own - it threat-
ens the structure of the work with a
reduction to its materials: ‘Unchecked
aesthetic nominalism … terminates in a
literal facticity’. Adorno presents this situ-
ation as something of an impasse, an
‘historical aporia’. 25

However, there is more dialectical move-
ment in the situation than this formulation
suggests. For if modern art is to be true
to its rejection of received universals in
the name of subjective freedom, it must
also reject the absolutization of its own
inherent nominalism, and enter into new
kinds of relations with universals - both
old and new. If contemporary art has
social substance to the extent to which it
‘gives shape’ to the antinomy of aesthet-
ic nominalism by ‘winning form from its
negation’, this need not be a merely neg-
ative dialectic. Rather, it requires new
forms of mediation. Indeed, this was the
historical significance of isms for Adorno
himself: those ‘programmatic, self-con-
scious, and often collective art move-
ments’, which, in their day, ‘by no means
shackle[d] the individual productive
forces but rather heighten[ed] them … in
part through mutual collaboration.’
However, despite this crucial mediating
function, Adorno has a predominantly

naïve. Form and content are held togeth-
er at the expense of all historical and
political complexity, to the point of remov-
ing the event - the death of Andreas
Baader - from the present, and turning it
into the occasion for a crude propagan-
da. Yet it is precisely this crudeness that
offers it an element of redemption, since
it gives it an aspect of anti-art (art-histor-
ical repetition as lack of contemporareity)
that, pardoxically, helps make it a ‘con-
temporary’ work.

Alternatively, something like Sigmar
Polke’s Risk Game, 2002 (fig. 5) contin-
ues to mine the seam of the readymade,
in the spirit of Richter’s photo-paintings,
leaving the determination of the structure
of the image to the participants them-
selves. The artistic act here is primarily
that of selection (a market model of
autonomy as choice), with the composi-
tion of the image itself internalized to the
practice of representation/communica-
tion that is artistically re-presented. This
relies upon a type of auto-representation
of history that found its archetypical con-
temporary form in the images of abuse of
Iraqi prisoners taken by US troops in
Abu-Ghraid (figs 6 and 7). 

So far, I have located the question of the
political within contemporary art only at
the very general structural level of the
dialectic of autonomy and dependence.
However, as these examples show, the
more concretely political meaning of
these structural aspects (primarily, ‘free-
dom’) depends upon the dialectic of indi-
viduality and collectivity at play within ‘the
law of form’.

(ii) The dialectic of individuality and col-
lectivity (or, the crisis of mediations)

The dialectic of individuality and collectiv-
ity at play within the law of form in works
of contemporary art may be summarized,
briefly, as followed. 

1. The individuality of the work of art is
the ontological marker of its autonomy -
its autonomous production of meaning
(production of the self-conscious illusion
of an autonomous production of mean-
ing) - and the basis of its constitution as
an enigma.  This enigma lies in the fact
that in their autonomous meaning-pro-
duction, works of art act like subjects.
They are objects that act like subjects -
human subjects, individual bourgeois
subjects - the subjectivity of which conse-
quently remains opaque.  As such, they
draw attention to the objecthood, and
hence opacity, of human subjects them-
selves, and thereby to the illusion consti-
tutive of the philosophical concept of the
subject itself. That dialectical transforma-
tion of the object into a subject that is the
work of art is matched, epistemologically,
by a dialectical reversal of the human
subject into an object, which renders sub-
jectivity, in itself, opaque.

2. However, meaning is collective. 

3. The work of art must thus mediate its
ontological individuality with the collectiv-
ity of its (potential) meanings. This is the
function of its self-legislating ‘law of form’.
Form is the artistic mediation of the
social, at a whole range of levels, from
artistic materials (including technologies
of production) to techniques and produc-
tive practices. 

4. If politics is an active constitution or
construction of the social, then the politi-
cal aspect of art here will lie in the con-
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one another and in relation to their com-
mon being and this mode of being trans-
forms all their structures.27

In this context, the oeuvre of any particu-
lar artist takes on exemplary significance
as a ‘series of series’, or a series of medi-
ated individuations. 

Under conditions of tendentially increas-
ing aesthetic nominalism, each work
must create the conditions of its own
intelligibility. In the absence of new,
unalienated social forms of universality,
the series is the formal mode of construc-
tion of such conditions. It is here that the
structural libertarianism of contemporary
art resides. As subjects of exchange in
capitalist societies, we live ‘within and
against’ the series as the social form of
relations between individuals. The work
of art reflects and re-presents this form, it
in the form a wish. 

An earlier version of this text appeared in
Verksted no. 8, ISMS: Recuperating Political
Radicality in Contemporary Art (I), Office of
Contemporary Art, Oslo, 2006. 

backward-looking conception of isms as
‘the secularization of schools’ in an age
that destroyed schools as traditionalistic.
For Adorno, an ism is ‘an island of a tra-
dition that was destroyed by the principle
of individuation’.  By thinking of isms in
terms of ‘programmatic, self-conscious,
and often collective art movements’,
Adorno neglects the increasing impor-
tance since the 1960s of retrospectively
constructed critical isms. Such isms
retain the structure of, on the one hand,
registering the principle of individuation
(by virtue of evolving out of the critical
interpretation of individual works), while
on the other, avoiding ‘the schema of
absolute individuation’ (by virtue of the
forms of universality they construct).26

Furthermore, in the critical structure of
contemporary art, there is another, onto-
logically more decisive mediation: the
series as the basic unit of intelligibility in
contemporary art. In flight from the sub-
stantive universalities of genres and
mediums, contemporary art distributes its
universalities across critical isms and
series.

Historically, one might schematize the
predominant forms of critical mediation
between individual works and the univer-
sality of ‘art’ as follows:

Each of the five stages represents a dif-
ferent logical form of mediation: sub-
sumption, the part-whole relation of
Romantic fragment, aesthetic identity,
groups as speculative bearers of new
socialities, and distributive unities. 

What Sartre says in his Critique of
Dialectical Reason about the most onto-
logically basic collectivity of human indi-
viduals, the series - whilst mistaken
about human individuals - appears true of
works of art: the collapse of objective
norms subjects works of art to the rule of
series. 

… the structural relation of the individual
to other individuals remains in itself com-
pletely indeterminate until the ensemble
of material circumstances on the basis of
which the relation is established has
been defined, from the point of view of
historical totalization. In this sense, the
contrast between the ‘reciprocity as a
relation of interiority’ and ‘the isolation of
organisms as a relation of exteriority’,
which, in the abstract, conditions an
unspecified tension within multiplicities, is
in fact transcended, and merged in a new 
type of ‘internal-external’ relation by the
action of the practico-inert field, which 

transforms contradiction in the milieu of 
the Other into seriality. In order to under-
stand the collective one must understand
that this material object [i.e the practico-
inert field] realizes the unity of interpene-
tration of individuals as beings-in-the-
world-outside-themselves to the extent
that it structures their relations [as practi-
cal organisms] in accordance with the
new rule of series. [...] a series is a mode
of being for individuals both in relation to
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16. What follows is a conception of the work of
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Oxford University Press, 2005.  
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incapabile să o contracareze sau cel
puţin să o devieze în chip semnificativ.
Aşa se face că în astfel de societăţi activ-
itatea politică a ajuns să se concentreze
în mare parte pe „probleme”, migrînd pe
o scenă socială de nivel inferior, sau se
orientează dincolo de statele-naţiune din
Occident, căutînd noi forme şi noi pîrghii
pentru schimbare.2

Şi totuşi, în ciuda actualei incer-
titudini ce planează asupra politicii consti-
tuţiei sociale şi a unei schimbări funda-
mentale - politică asociată istoric cu
avangardele artistice -, nu putem evita
întrebările generale legate de raportul
artei cu politica, asta dacă discursul critic
păstrează un sens adecvat pentru artă,
ca formă socială şi critică (şi în acelaşi
timp semnificativă şi estetică). Mai mult,
radicalismul este corelatul politic al
modernităţii înseşi ca formă temporală -
acea logică temporală a negaţiei, logica
noului, pentru care modernismul în sen-
sul său cel mai esenţial, ca operaţiune
sau ca logică generativă (şi nu ca formă
sau stil al unei perioade), nu este decît o
afirmaţie şi intensificare colectivă.3 Din
acest punct de vedere, însuşi caracterul
abstract al respectivelor întrebări este un
fenomen istoric. Astfel, un mod de abor-
dare a problemei „politicului” în arta con-
temporană este tocmai prin intermediul
acestei extensii istorice a „contemporan-
ului”. Care este (politica) prezentului
istoric al „artei contemporane”? Şi cum
însufleţeşte ea structura operelor de
artă?

1. Situaţia: „arta contemporană”

În textele critice actuale se pot
detecta trei periodizări principale şi con-
curente ale artei contemporane în cadrul

temporal mai larg al artei moderne occi-
dentale „autonome”. Acestea reprezintă
trei genealogii sau straturi istorice supra-
puse - trei percepţii extinse în mod diferit
asupra prezentului. Fiecare din ele este
marcată de fractura unui anumit eveni-
ment istoric şi fiecare privilegiază un
spaţiu geopolitic anume.

Mai întîi avem ceea ce s-ar
putea numi „definiţia editorilor de artă
academică” asupra artei contemporane,
ce vorbesc despre „arta de după 1945”
sau arta de după al Doilea Război
Mondial. 1945 reprezintă în egală
măsură începutul hegemoniei inter-
naţionale a instituţiilor artistice din Statele
Unite şi, în consecinţă, a artei din Statele
Unite, precum şi progresul instituţional al
aşa-numitelor neo-avangarde. Din punct
de vedere cronologic, aceasta este cea
mai generoasă periodizare acceptată
pentru arta contemporană. În anumite
privinţe este prea largă, fiind concomi-
tent, în alte privinţe, prea îngustă. Oare,
din perspectiva criticii de artă, trăim într-
adevăr în acelaşi prezent ca şi expre-
sionismul abstract? Dar Duchamp cel din
anii Primului Război Mondial este chiar
atît de îndepărtat de noi încît să iasă cu
totul din categoria de „artă contempo-
rană”? Astfel de probleme atrag atenţia
asupra inadecvării unei viziuni pur crono-
logice asupra timpului în istoria artelor.
Totuşi chiar şi în interiorul unor astfel de
periodizări grosolane rămîne întotdeauna
un aspect calitativ ce e suprimat:
momentul rupturii, adică - în cazul de faţă
- începutul perioadei în discuţie,
începutul epocii postbelice. Cînd reflec-
tăm asupra acestui moment din perspec-
tiva prezentului, descoperim o problemă
cunoscută din polemicile din Japonia, dar
rareori ridicată în Europa sau în Statele
Unite, şi anume cînd s-a terminat epoca

Care este locul „politicului” în
arta contemporană? Şi ce raporturi cu
politica se construiesc - sau s-ar putea
construi - în şi prin arta contemporană?
Astfel de întrebări sînt, inerent, problem-
atice şi totuşi rămîn inevitabile. Ele sînt
problematice în primul rînd din pricina
extremei lor generalităţi (sau, cum spune
Walter Benjamin: „Teoria marxistă a artei:
cînd fanfaronadă, cînd scolastică!”1).
Dimpotrivă, dimensiunile politice ale
operelor individuale par adesea să con-
stea în particularităţile, contingenţele şi
contextele lor. În al doilea rînd, însuşi
conceptul de politică a devenit unul con-
troversat în societăţile capitaliste occi-
dentale. Dacă, după definiţia clasică,
politica reprezenta un conflict activ între
partide ce concurează în vederea insti-
tuirii unor forme diferite ale socialului (în
epoca modernă, în chip paradigmatic,
sub formele istorice ale revoluţiei, con-
servării sau reacţiunii), astăzi forma
socială predominantă în societăţile capi-
taliste occidentale este reprezentată de
logica dezvoltării capitalului - relaţiile
sociale ale producerii valorii de schimb.
Politica are loc în cadrul sau la periferiile
acestui proces de dezvoltare, reglemen-
tînd, facilitînd, blocînd sau abătînd din
drum puterea pe care organizaţiile
sociale de la toate nivelele par complet

Radicalisme imaginare - 
însemnări despre libertarianismul 
artei contemporane

de Peter Osborne
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poraţi în cadrul hegemonic internaţional-
izant al Statelor Unite.

Aşa se face că, în ciuda unei
concentrări conceptuale asupra ontolo-
giei operei de artă, derivată din cadrul
narativ predominant american, această
periodizare este, paradoxal, mult mai
cotropitoare geopolitic în ceea ce
priveşte spaţiul artistic decît cea ante-
rioară - deşi incorporează arta „din
Lumea a Doua” (a statelor socialiste) din
anii 1960 şi 1970, cea provenită din
Uniunea Sovietică, Europa de Est şi
China, doar retrospectiv (după 1989),
mai mult ca un supliment decît ca o trăsă-
tură constitutivă a contemporaneităţii
artei. Unul din motivele acestei tendinţe
de extindere este acela că începutul
perioadei amintite coincide cu intensifi-
carea luptelor antiimperialiste şi de elib-
erare naţională, fapt care a avut efecte
politice interne hotărîtoare în statele occi-
dentale. Un alt motiv, mult mai simplu, a
fost dezvoltarea transportului aerian
comercial. Numai că principiul unificator
al periodizării îl reprezintă totuşi carac-
terul extrem de dispersat şi răspîndit
material al artei, asociat cu incorporarea
mijloacelor netradiţionale de comunicare,
printre care adesea mass media. Aici arta
contemporană etalează o infinitate
deschisă de mijloace şi operează cu o
anume concepţie generică asupra „artei”,
una întemeiată instituţional şi filosofic, ce
depăşeşte convenţiile moştenite istoric,
odinioară definitorii pentru mediile artis-
tice. O cantitate semnificativă din arta
produsă la momentul actual şi validată
instituţional încă nu reuşeşte să se
încadreze în contemporaneitatea definită
în sensul critic de mai sus.

A treia periodizare importantă a
artei contemporane existentă în discursul
critic curent asupra artei este una şi mai

imediată: include „arta de după 1989” -
adică, în chip simbolic, de după căderea
Zidului Berlinului. Din perspectiva
Războiului Rece, 1989 este perechea
dialectică a lui 1945. După 1945,
Războiul Rece este de-acum, în fine,
încheiat. Dar la nivelul politicii mondiale
1989 este perechea complementară a lui
1917 (Revoluţia Rusă). Iar dacă 1917-
1989 reprezintă o „perioadă” semnifica-
tivă din istoria lumii, atunci „arta contem-
porană” n-ar trebui cumva redefinită
drept artă produsă după 1989?

Din punct de vedere politic
„1989” semnifică sfîrşitul comunismului
istoric (sau al „socialismului existent în
realitate”), disoluţia culturilor politice
independente de stînga şi victoria hotărî-
toare a globalizării neoliberale a capitalu-
lui, incluzînd aici şi motorul actual al
economiei mondiale, capitalismul etatist
din China.8 Acest moment corespunde
din punct de vedere artistic cu trei carac-
teristici convergente ale artei validate
instituţional din anii 1980 încoace: evi-
denta blocare a orizontului avangardei, o
aprofundare calitativă a integrării artei
autonome în industria culturală şi o glob-
alizare şi o transnaţionalizare a bienalei
ca formă expoziţională.9 Dintre toate, cea
dintîi e cea mai problematică, deoarece
problema avangardei este acum în egală
măsură una a construcţiei critice a sen-
surilor istorice şi una a caracteristicilor
identificabile empiric a operelor în sine.
Ea e complicată şi mai mult de existenţa
a două forme distincte de avangardă.

Ca urmare a lucrării lui Peter
Bürger10, s-a impus convenţia diferenţierii
între perspectiva combinată, artistică şi
politică, a avangardelor clasice sau
„istorice” de la începutul secolului xx şi
„neo”-avangardele artistice pure din anii
1940 şi 1950, care încercau să susţină

postbelică. Oare nu s-a terminat deja?
Cei care oferă un răspuns afirmativ la
această ultimă întrebare sînt şi cei ce au
cea mai clară percepţie asupra contem-
poraneităţii, cea mai bine conturată critic,
reprezentată de a treia periodizare (v.
infra). Însă, conform definiţiei mai largi,
din perspectiva criticii de artă trăim încă
într-o perioadă postbelică prelungită.

Spaţiul geopolitic al acestei peri-
odizări este oficial întregul glob - căci e
marcat de sfîrşitul unui război „mondial”.
Doar că în realitate este o artă globală
văzută (şi selectată) din perspectiva
S.U.A., adică din cea a uneia din taberele
Războiului Rece, inaugurat de epoca
postbelică. Practic, „contemporaneitatea
postbelică” exclude din timpul istoric
statele „socialiste existente în realitate”
(1945-1989/1990) şi recunoaşte doar o
„disidenţă” artistică inteligibilă pe plan
extern, bazată pe continuarea moştenir-
ilor moderniste ale trecutului sau pe
importul formelor occidentale ale
momentului. Din perspectiva istoriei
artelor, acest fapt a fost posibil prin apro-
prierea instituţională de către MOMA a
operei avangardelor europene interbelice
din anii 1930, ceea ce a permis o
prezentare ulterioară a artei abstracte din
S.U.A. postbelice drept continuarea aut-
entică a respectivului proiect şi, în con-
secinţă, a tradiţiei artistice „occidentale”
în ansamblul ei. Dintr-o perspectivă artis-
tică, această periodizare a artei contem-
porane privilegiază moştenirea
abstracţionismului.4 Ea tinde să inter-
preteze creaţiile artistice ulterioare prin
această grilă, în detrimentul moştenirii
conceptuale şi politice a lui Duchamp, a
dadaismului şi a surrealismului.
(Dadaismul şi surrealismul apar pe
faimosul grafic al lui Alfred H. Barr doar
ca să se verse în tendinţa „abstracţiunii

non-geometrice”, adică, în esenţă, printre
tradiţiile picturale.) 

Dacă prima periodizare are un
caracter geopolitic determinat istoric -
căci înregistrează greutatea unor decizii
politice importante în cadrul istoriei artei
occidentale -, fiind însă şi una provincial-
istă atît prin anvergura geografică restrîn-
să, cît şi prin perspectiva retrogradă, a
doua periodizare se concentrează mai
strict, din perspectiva încadrării, asupra
evoluţiilor imanente practicilor artistice şi
a recunoaşterii lor în cadre artistice insti-
tuţionale. Este vorba de o periodizare ce
consideră că arta contemporană
debutează cîndva la începutul anilor
1960, în acea fractură ontologică a prac-
ticilor neo-avangardiste centrate predom-
inant pe obiect şi dependente de mediu,
reprezentate de o serie de noi tipuri de
opere artistice, dintre care, la o privire
retrospectivă, performance-ul, minimalis-
mul şi arta conceptuală se dovedesc a fi
definitorii.5 Din acest punct de vedere
arta contemporană este artă post-con-
ceptuală.6 „Evenimentul” care marchează
punctul de ruptură nu mai este unul
empiric, ce poate fi datat cronologic, ci
mai degrabă „anii şaizeci” înşişi - acea
complexă conjugare a radicalismelor
sociale, politice şi culturale ce a scuturat
nu doar America de Nord şi Europa
Occidentală7, ci zone întregi de pe glob,
din America de Sud pînă în Asia de Sud-
Est. El este adesea concentrat, într-o
manieră politică convenabilă, în imaginea
momentului „1968”, dar manifestările
sale artistice decisive apar mult mai la
începutul deceniului. Este şi deceniul
unui început de internaţionalizare a artei
contemporane, în general în interiorul
cadrului hegemonic nrod-american şi,
parţial, european. Mai ales artiştii din
Japonia şi America de Sud au fost incor-
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lucrări de artă anume. Un astfel de model
nu impune nici o formă artistică particu-
lară şi nu stabileşte nici un fel de pre-
scripţii pentru producţia individuală. El
încearcă mai degrabă să instituie un
cadru pentru interpretarea politică a
lucrărilor individuale. Realizarea lucrărilor
este experimentală. Cine ştie ce va pro-
duce artistul? Şi totuşi, chiar dacă
realizarea lor e un act experimental - şi,
la limită, unic -, critica trebuie totuşi să
recupereze sau să elaboreze semnificaţi-
ile sale în plan comunicativ, adică în ter-
meni sociali şi istorici. Iată care e impor-
tanţa „-ismelor”. „Ismele” puteau fi conce-
pute în vremea lui Adorno ca „mişcări
artistice programatice, înzestrate cu
conştiinţă de sine şi adesea colective”12.
Astăzi, dacă e vorba de grupuri organi-
zate, e mai probabil ca ele să fie con-
strucţii critice (sau de Relaţii Publice),
vectori critici ai colectivităţilor imaginare.
Ismele critice reprezintă o metodă prin
care lucrările individuale sînt conciliate cu
„arta”, înţeleasă ca totalitate istorică a
lucrărilor de artă. Desigur, există şi isme
politice. Unul din modurile în care ne
putem gîndi la politic în arta contempo-
rană, rămînînd între limitele unui model
structural al operei de artă, este acela de
a judeca raporturile existente între ismele
criticii de artă şi cele politice. 

Un astfel de model va fi „struc-
tural” în măsura în care se pot identifica
aspecte ale unei invarianţe relative în
raporturile şi practicile sociale ce consti-
tuie arta contemporană. Este totuşi
important să evidenţiem relativitatea
acestei invarianţe (invarianţă existentă în
raport cu aspectele fluctuante ale acelo-
raşi raporturi şi practici în cadrul unei
perioade de timp specifice), căci
aspectele respective sînt totuşi ele însele
istorice. Cu toată invarianţa lor, aspectele

structurale ale artei contemporane sînt,
aşadar, legate dinamic şi astfel potenţial
progresive. Privite în plan istoric, mod-
elele structurale rezumă procesele
istorice din perspectiva unui prezent
istoric anume - cum ar veni, din perspec-
tiva anumitor aşteptări legate de viitor.13

Totuşi, în măsura în care relaţiile şi prac-
ticile sociale pe care le identifică un
asemenea model sînt cu adevărat consti-
tutive pentru arta contemporană, în
cadrele prezentului său istoric extins,
modelul va avea o semnificaţie ontolog-
ică. Prin asta se înţelege că un model
structural al artei contemporane încearcă
să identifice condiţiile istorice care, graţie
caracterului şi durabilităţii lor, au dobîndit
sau dobîndesc semnificaţie ontologică
pentru artă - pentru „ceea ce este arta”
astăzi -, cel puţin pentru o vreme. Un
model structural al artei contemporane
reprezintă un instantaneu al unei etape
din ontologia istorică a artei.

Dacă istoria este un proces total
(un set de practici deschis, în desfăşu-
rare şi totalizabil doar speculativ), ce
poate fi diferenţiat în procese „mai pro-
funde” (pe termen mai lung) şi „mai
superficiale” (pe termen mai scurt sau
„de suprafaţă”) - structură şi situaţie sau
structură şi eveniment -, inteligibilitatea ei
constă, în ultimă instanţă, în conversi-
unea neîntreruptă a situaţionalului/eveni-
menţialului în structural şi viceversa. În
această privinţă istoria este un proces
ontologic al devenirilor şi întreruperilor
devenirii.14

O ontologie istorică a artei con-
temporane va furniza categorii prin inter-
mediul cărora pot fi judecate mostre de
artă contemporană - nu prin subsumarea
lor la respectivele categorii, ci prin
declanşarea unui proces de reflecţie
derivat din experienţă, ce implică şi

modelul avangardist al istoriei artei inde-
pendent de raporturile sale cu transfor-
mările socio-economice şi politice. Ampla
diversitate a formelor etalate de lucrările
expuse la nivel internaţional şi produse
începînd din 1989 - ba chiar din anii 1960
- a pus sub interogaţie în modul cel mai
direct conştiinţa istorico-artistică a aces-
tei neo-avangarde. Pe de altă parte, per-
spectiva mai complexă social şi politic a
avangardelor istorice a fost revigorată în
anii 1960 şi 1970 de o serie de lucrări
care fie au auvt un caracter politic direct,
fie au inclus puternice elemente anti-
artistice, fie au ilustrat o critică instituţion-
ală şi socială a artei. Lucrările respective
continuă să-şi extragă inteligibilitatea
istorică din revendicarea viitorului - deşi e
vorba din ce în ce mai mult de un viitor
proiectat abstract (şi imaginar) sau mai
degrabă de un orizont decît de un viitor
politic concret. Acest gen de lucrări - sus-
pendate între perspectiva avangardelor
istorice şi cea a neo-avangardelor - con-
tinuă să existe şi în prezentul imediat.
Totuşi la ora actuală instituţiile artistice
internaţionale prezintă rareori lucrări
recente legate de conştiinţa istorică a
avangardei.

Unul din motivele acestui fapt
este acela că integrarea accentuată a
artei autonome în industria culturală a
impus asupra cadrelor instituţionale ale
creaţiei artistice contemporane o per-
cepţie mai actualizată şi mai pragmatică
a timpului istoric - deşi acesta rămîne un
proces profund contradictoriu. Căci
această integrare nu este în nici un caz o
negaţie clară a autonomiei prin marketi-
zare şi raţionalitate politică, ci mai
degrabă nouă funcţionalizare sistemică a
autonomiei înseşi - un nou gen de „cul-
tură afirmativă”.11 Această nouă funcţion-
alizare sistemică a autonomiei (o nouă

formă de „utilizare” a „inutilităţii” artei)
corespunde transnaţionalizării globale a
bienalei ca formă expoziţională şi inte-
grării sale în logica politicii internaţionale
şi a dezvoltării regionale. Dintr-o astfel de
perspectivă arta trebuie să incorporeze
reflexiv acest nou context printre proce-
durile sale dacă vrea să rămînă „contem-
porană”. Şi totuşi o asemenea incorpo-
rare reflexivă va trebui să capete ea
însăşi o formă istorică.

Aşadar, conform ultimei peri-
odizări, toate cele trei periodizări ale artei
contemporane nu sînt neapărat trei
definiţii autosuficiente, alternative şi con-
curente ale contemporaneităţii, cît trei
grade de intensitate diferită ale ei, trei
straturi istorice care se întrepătrund.
Fiecare din ele poate ajunge mai
aproape de suprafaţă în anumite ocazii,
dar întotdeauna prin intermediul rapor-
turilor cu celelalte două. Şi tocmai
această temporalitate istorică diferenţială
este cea care face ca articularea, în
cadrul unei opere de artă, a trăsăturilor
structurale ce caracterizează ontologic
arta contemporană să devină dinamică
într-un context dat.

2. Proiectul: un model structural

Un model structural al locului
ocupat de politic în cadrul artei contem-
porane trebuie să pornească de la urmă-
toarele premise: i) că arta e o mediere a
formei sociale (adică forma socială apare
în cadrul formei artistice), ii) că arta con-
temporană etalează anumite moduri de
mediere ale formei sociale, ca urmare a
propriilor forme instituţionale, şi iii) că
aceste moduri de mediere implică o sem-
nificaţie politică, independent de semnifi-
caţiile politice derivate din conţinutul unei
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a dinamicii autonomiei şi dependenţei.
Politica se înscrie în cadrele structurii
acestei dialectici în trei moduri principale.
Mai întîi semnificaţia politică a
autonomiei este libertatea. În prezent lib-
ertatea creaţiei (iluzia autonomiei şi radi-
calismul imaginarului său) poate fi privită
ca o pre-figurare a unei practici libere, a
unei practici într-o societate liberă. În
sine, ea reprezintă în acelaşi timp o crit-
ică a stării existente, de absenţă a lib-
ertăţii: opera de artă - orice operă de artă
- „critică societatea prin simpla ei exis-
tenţă”18. Astfel, politica artei este o politică
a formei - o afirmare a libertăţii ca formă
autolegiferată.

În al doilea rînd avem semnifi-
caţia politică a heteronimiei sau depen-
denţei ca determinare, necesitate sau
constrîngere exterioară (principiul real-
ităţii). Politic este una din formele de
dependenţă - fie în interiorul artei
autonome (ca aspect subordonat), fie ca
un gen de artă dependentă, artă politică,
care mai păstrează în sine un aspect
autonom (subordonat). Cînd o artă
politică este scoasă din contextul ei
politic concret, fie printr-o schimbare
istorică, fie printr-o deplasare geografică,
şi astfel încetează să funcţioneze politic,
aspectele ei (formale) autonome ies în
prim-plan, iar caracterul operei se schim-
bă. Aşa se întîmplă, de exemplu, atunci
cînd lucrări aparţinînd constructivismului
şi productivismului sovietic sînt expuse în
instituţii de artă occidentale, ca parte a
istoriei avangardei artistice. Aici politica
apare ca o circumstanţă externă, incor-
porată totuşi în opera de artă, căci este
unul din aspectele sale, dar rămîne totuşi
heteronomă, adică exterioară autolegifer-
ării legii formei. Am putea vorbi aici de
politică în chip de „conţinut”, ceva ce nu
determină forma la nivel structural. Mai

degrabă ea depinde de utilizarea
formelor consacrate. Astfel apare şi con-
vergenţa „politicii conţinutului” artistic cu
academismul şi istorismul: prin reproduc-
erea formelor consacrate.

În al treilea rînd semnificaţia
politică a unităţii dialectice dintre
autonomie şi dependenţă în sînul operei
de artă este un model de conciliere, de
mediere. Unitatea operei funcţionează ca
o „promisiune a fericirii”, oferind un model
de conciliere, o identitate non-coercitivă,
prin intermediul „apartenenţei comune” a
unuia cu cei mulţi.

Atît în primul, cît şi în al treilea
caz semnificaţia politică inerentă artei
este pre-figurativă, aşadar „imaginară”.
Totuşi, din acest motiv, ea riscă în acelaşi
timp să fie afirmativă - să valideze soci-
etatea în care este posibilă o astfel de
pre-figurare - şi, în consecinţă, să capete
o funcţie socială. Astfel criteriile critice de
realizare a autonomiei se încurcă. În
urma recunoaşterii funcţiei sociale afir-
mative a artei autonome19 şi a eşecului
asaltului avangardei istorice şi al criticii
instituţionale asupra instituţiei
autonomiei, realizarea autonomiei are
nevoie de o cerinţă critică suplimentară.
În condiţiile date arta autonomă din punct
de vedere critic are nevoie de un element
de anti-artă - incorporarea contradictorie
a unui element neintegrat şi dependent,
pentru care colajul constituie modelul
istoric - pentru a evidenţia (adică a ilustra
conştient) caracterul iluzoriu al
autonomiei operei de artă prin
reconectarea ei deictică la lume.

Ca paradigmă a elementului
dependent, politica reprezintă o cale par-
adigmatică, chiar dacă paradoxală, de
autonomizare critică a artei, adică a
menţinerii autonomiei sale în sensul ei
tare, ontologic.20 O altă paradigmă este

lucrările luate în calcul, astfel încît şi felul
în care înţelegem ce reprezintă lucrările
în cauză, şi categoriile prin intermediul
cărora le înţelegem să fie problematizate,
dezvoltate şi transformate. O astfel de
reflexivitate este o consecinţă a carac-
terului istoric al artei - dezvoltarea con-
ceptului său pe parcursul producerii unor
lucrări noi. Ea face ca interpretarea artei
contemporane să fie un proces critic iner-
ent la un nivel profund, structural. Astfel,
o ontologie istorică a artei este o creatură
din cele mai ciudate, o ontologie critică. A
decide ce este arta contemporană e, în
esenţă, o problemă ce ţine de deter-
minarea (adică stabilirea) setului actual
de relaţii existente între structurile şi situ-
aţiile din artă, de decizia asupra a ceea
ce este şi ceea ce devine ontologic azi în
artă.15 Eu sînt de părere că, printre alte
lucruri, în arta de azi seria are în primul
rînd valoare ontologică. În serie îşi
găseşte cea mai deplină expresie dialec-
tică libertarianismul inerent din sînul artei
contemporane, intermediar ambiguu
între artă şi politică al liberalismului capi-
talismului contemporan.

3. Problematica: autonomie şi depen-
denţă, individualitate şi colectivitate

Îmi voi limita analiza la două
aspecte importante ale operei de artă: 1)
constituirea ei printr-o dialectică tot mai
încîlcită a autonomiei şi dependenţei şi 2)
expresia în cadrul ei a unei dialectici a
individualităţii şi colectivităţii. Problema
„politicului” intervine aici în: 1) semnifi-
caţiile politice ale autonomiei şi depen-
denţei şi 2) modul în care contradicţiile
politice ale individualismului capitalist sînt
mediate şi exprimate prin nominalismul
tot mai accentuat al operelor de artă;

acesta este libertarianismul structural al
artei contemporane, care stă la baza rad-
icalismului imaginarului său.16

(i) Dialectica autonomiei şi a dependenţei
Rolul dialecticii autonomiei şi a depen-
denţei în constituirea operei de artă
poate fi rezumat în linii mari după cum
urmează:
i) Arta modernă se constituie printr-o
dialectică a elementelor autonome şi
dependente, expresie a ceea ce Adorno
numea „caracterul dublu” al artei ca
„autonomie şi fapt social”17.
ii) Arta autonomă este arta în care deter-
minările autonome le „domină” pe cele
dependente, iar arta dependentă este
arta în care determinările heteronome le
„domină” pe cele autonome.
iii) Autonomia este un atribut al operei
(deşi „transferat” de la artist): expunerea
unei „legi a formei” autolegiferate.
iv) Forma autolegiferată e o iluzie: iluzia
producerii autonome de sens de către
operă. (Astfel, opera de artă este
autonomă în măsura în care creează
iluzia autonomiei sale. Arta este o iluzie
conştientă de sine.)
v) Forma autolegiferată plasează opera
într-o poziţie de „rezistenţă” faţă de
funcţionalitatea socială.
vi) Marketizarea este acea formă de
dependenţă socială care e, concomitent,
o condiţie a autonomiei şi o ameninţare la
adresa ei. (Arta este un gen special de
produs comercial, căci valoarea ei de uti-
lizare constă în inutilitatea sau lipsa de
funcţionalitate socială a acesteia.)
vii) Operele de artă individuale trebuie să
se opună activ determinărilor het-
eronome ale semnificaţiilor lor în cazul în
care vor să-şi dobîndească autonomia.
viii) Evoluţia istorică a artei moderne
înseamnă o evoluţie a formelor sociale şi
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de date” („date paintings”) cunoscut sub
numele de seria Today (Azi), începută în
4 ianuarie 1966 şi care a continuat vreme
de paisprezece ani, pînă în decembrie
1979. Picturile de date calendaristice
reproduc principiul din One Thing -
fiecare dată este simbolică pentru un
eveniment anume -, dar la nivel cotidian,
nu anual. Numai că, în vreme ce în One
Thing evenimentul este prezentat în inte-
riorul picturii („VIET-NAM”), în picturile
seriei Today nu este pictată decît data, în
vreme ce acel „one thing” căruia îi core-
spund evenimentele din acea zi,
reprezentat de un ziar - o rămăşiţă deic-
tică a zilei înseşi -, este de obicei inclus
în cutia care conţine pînza pictată. În
seria Today cu picturi de date ziarul frac-
turează unitatea picturală a lucrării cu
mult mai multă pregnanţă decît semnele
numerice şi lingvistice din interiorul pic-
turilor. Reducerea semnificaţiei din interi-
orul picturii exclusiv la data calendaristică
scoate în evidenţă principiul repetiţiei, ce
funcţiona doar pe ascuns în One Thing.
Acel „un lucru” din 1965 era acelaşi lucru
ca şi în 1945: bombardarea populaţiei
civile din sud-estul Asiei de către armata
Statelor Unite. În temporalitatea serială a
picturilor de date lucrurile se schimbă:
repetiţia de aici produce şi, concomitent,
neagă semnificaţia istorică, reducînd-o la
simpla ei structură repetitivă.
Semnificaţia politică este risipită de-a lun-
gul seriei de picturi, deoarece fiecare pic-
tură, luată în parte, îşi extrage semnifi-
caţia în egală măsură din ritmul temporal
căruia îi aparţine (ceea ce se repetă este
structura simplă a „cotidianului”) şi din
specificitatea zilei respective. Astfel, seria
de picturi Today este în principal o medi-
taţie asupra temporalităţii istorice a
modernităţii şi asupra incapacităţii picturii
ca mijloc de comunicare de a face altce-

va decît să gesticuleze negativ la adresa
reprezentării modului de experienţă
istorică implicat de ea: reducerea expe-
rienţei istorice la un cotidian de tip jurnal-
istic. One Thing are o semnificaţie mai
clar individualizată. Este o operă de artă
autonomă singularizată, cu valoare
politică. 

Spre deosebire de aceasta, o
altă lucrare despre războiul din Vietnam
(şi împotriva lui), afişul celor de la Art
Workers’ Coalition, litografia color Q. And
Babies? A. And Babies (Întrebare: Şi
copiii? Răspuns: Şi copiii, 1970, fig. 2), ni
se prezintă ca o operă de artă politică şi
dependentă. Funcţia politică este
momentul său dominant din cadrul logicii
producţiei. Şi totuşi ea păstrează sufi-
ciente calităţi formale şi intelectuale
legate de arta autonomă a vremii sale
pentru a se evidenţia, în cadrele acestui
gen de afiş mediatic, ca operă de artă
produsă în masă. Cea mai marcată din
aceste calităţi este montarea didactică a
„mesajului” său, uciderea copiilor de
către militarii Statelor Unite, care se
deduce din imagine ca semnificaţie
esenţială a sa, pe baza structurii simple,
de tip „întrebare şi răspuns”, a textului
supraimprimat. Structura imită atît intero-
gaţia, cît şi conferinţa de presă, incluzînd
astfel şi o trimitere implicită la opusul ei,
managementul informaţiei - acea disimu-
lare care este o condiţie ideologică a
statelor democratice implicate în des-
făşurarea unui război. În acelaşi timp, ea
aminteşte şi de catehism, forma dialogală
a ritualului religios, adoptată pe parcursul
secolului al xIx-lea de sectele politice
revoluţionare.23 Într-un plan mai general,
trimite la nivel formal înspre primele uti-
lizări politice ale fotomontajului, adică în
anii 1920 şi 1930, în Uniunea Sovietică şi
Germania. Pe ansamblu, calităţile lucrării

obiectul readymade. De fapt în acest
context critic conceptul de readymade se
extinde pînă ce incorporează, în princip-
iu, toate elementele „readymade” din
cadrul unei opere, inclusiv materialele
artistice obişnuite, cum e vopseaua pro-
dusă industrial.21 În această privinţă şi în
măsura în care reproduce o poziţie
politică determinată din exterior, însuşi
elementul politic al operei de artă poate fi
conceput în cadrul paradigmei anti-artei
elementelor readymade. Totuşi funcţia sa
critică, proprie artei autonome, operează
doar atîta timp cît elementul (dependent)
anti-artistic implicat aici se opune incor-
porării în concepţia despre artă a insti-
tuţiei artei. Din momentul în care este
incorporat aici, elementul anti-artistic
iniţial va deveni el însuşi un promotor
pozitiv al artei - de aici şi funcţia afirmat-
ică a artei - şi îşi va contrazice funcţia crit-
ică iniţială. Astfel (ca să dăm un exem-
plu), odată ce un element artistic determi-
nat politic, cum este critica instituţională,
ajunge să fie recunoscut ca un gen al
artei (autonome), el îşi pierde funcţia sa
anti-artistică şi devine un promotor al
instituţiei pe care o critică - devine afirma-
tiv prin intermediul caracterului său
(acum compromis) de aspect critic. În
acest sens raporturile dintre elementele
autonome şi cele dependente dintr-o
operă de artă sînt cu adevărat dialectale:
în anumite condiţii specifice fiecare din
ele se poate transforma în opusul său.

De exemplu

Haideţi să luăm cîteva exemple.
One thing (Un lucru, 1965) de On Kawara
(fig. 1) este un caz exemplar de artă
autonomă şi politică, în care elementul
politic funcţionează formal ca un element

anti-artistic din cadrul operei, menit mai
degrabă să-i asigure decît să-i nege
autonomia. Lucrare crucială din punct de
vedere formal, cu combinaţia sa între
monocromatism ca „moment transgener-
ic sau postgeneric al actului picturii” şi
forma cuvîntului scris cu majuscule ca
„mimesis al autocriticii avangardei”22, One
Thing exploatează posibilităţile oferite de
cadrul monocrom ca decor pentru slo-
ganele pancartei şi ale panoului - în trip-
tic - ce urmăresc să definească momen-
tul său, 1965, din perspectiva unui singur
subiect: escaladarea de către Statele
Unite a războiului din Vietnam. Aici sim-
plitatea ei declarativă (ONE THING -
1965 - VIET-NAM) se dublează, ca
declaraţie politică şi reducţionism formal,
iar data însăşi, 1965, duce povara aniver-
sară a propriei sale dublări politice: 6
august 1965 a însemnat a douăzecea
aniversare a bombei de la Hiroshima.
Această dublare - escaladarea bombar-
damentelor americane în Vietnam ca
repetiţie simbolică a Hiroshimei - e cea
care singularizează evenimentul, trans-
formîndu-l exact în acel „un lucru” ce
defineşte semnificaţia politică a lui
„1965”. Pe de altă parte fiecare panou
poate fi citit pur formal, ca o pictură cu
cuvinte, negativă în sens imanent (graţie
semnificaţiei sale lingvistice), deşi aces-
tea reproduc concomitent idealul mod-
ernist al autosuficienţei formale a picturii
însăşi. (Aici avem un caz exemplar de
conciliere reflexivă, în cadrul operei de
artă, a primelor două periodizări ale con-
temporaneităţii, menţionate mai sus).

În evoluţia creaţiei lui On
Kawara, One Thing reprezintă tranziţia
de la tipul de experiment formalist din
Nothing, Something, Everything (Nimic,
ceva, totul, 1964) - o schiţă în creion a
lucrării „SOMETHING” - la şirul de „picturi
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teia (producţia iluziei conştiente de sine a
unei producţii autonome de semnificaţie)
- şi baza constituirii sale în chip de enig-
mă. Enigma constă în faptul că, în cadrul
producţiei autonome de semnificaţie,
operele de artă acţionează asemenea
subiecţilor. Ele sînt obiecte ce acţionează
ca nişte subiecţi - subiecţi umani, subiecţi
burghezi individuali -, a căror subiectivi-
tate rămîne astfel opacă. Aşa stînd
lucrurile, ele atrag atenţia asupra calităţii
de obiect - şi, astfel, asupra opacităţii -
subiecţilor umani în sine, aşadar şi
asupra iluziei constitutive a conceptului
filosofic de subiect propriu-zis. Această
transformare dialectică a obiectului într-
un subiect, care este opera de artă, e
însoţită în plan epistemologic de o tran-
formare dialectică paralelă a subiectului
uman într-un obiect, ceea ce creează
subiectivitate opacă în sine.
2) Totuşi semnificaţia este colectivă.
3) Astfel, opera de artă trebuie să îşi rec-
oncilieze individualitatea ontologică cu
colectivitatea semnificaţiilor sale
(potenţiale). Iată care este funcţia auto-
legiferatei „legi a formei”. Forma este
forma de conciliere artistică a socialului
la un întreg şir de paliere, de la cel al
materialelor artistice (incluzînd aici
tehnologiile de producţie) pînă la tehnicile
şi practicile de creaţie.
4) Dacă politica reprezintă o formă de
constituire sau construcţie activă a plan-
ului social, atunci aspectul politic al artei
va consta aici în aspectul constructiv al
formei, în construirea formei ca o con-
ciliere. Iar aici apar alte întrebări. De
exemplu: care ar fi principalele forme de
conciliere a individualităţii operelor de
artă contemporană cu colectivitatea sem-
nificaţiilor lor şi care sînt denotaţiile lor
politice?

Astfel de întrebări sînt compli-

cate de specificitatea formei sociale în
societăţile capitaliste. Căci în societăţile
capitaliste „colectivitatea” în sine este
deja formală, este abstractă şi alienată,
ca urmare a raporturilor de liber schimb şi
a formei mărfii de schimb. E cunoscut
faptul că relaţiile de liber schimb distrug
semnificaţiile colective acumulate istoric.
Din acest punct de vedere planul
„socialului” în sensul lui specific capitalist
(opus comunalului) nu este o formă
„colectivă” în nici unul din sensurile pozi-
tive relevante la nivel politic.
Sociabilitatea capitalistă (forma
valorii/mărfii de schimb) produce „indivizi”
care sînt uniţi doar de alienarea reciprocă
a sociabilităţii lor, într-un nou gen de
raporturi de soiul celor categorisite de
Kant drept „sociabilitate asocială”. În
ciuda acestui fapt, respectivul individual-
ism a furnizat totuşi în plan istoric mod-
elul libertăţii; de aici apare caracterul
politic central al libertarianismului - de
toate nuanţele - în societăţile capitaliste.
Şi totuşi individualismul absolut distruge
semnificaţia. Iată contradicţia ascunsă în
miezul a ceea ce Adorno numea „nomi-
nalismul” în creştere al artei moderne -
iar ea este, în esenţă, o criză a concilier-
ilor.

În Teoria estetică a lui Adorno
nominalismul nu este o poziţie filosofică
abstractă faţă de statutul universaliilor, ci
o afirmaţie socio-istorică referitoare la
declinul semnificaţiei artistice a normelor
estetice obiective. „Nici un universal”,
scrie el, „nu îi mai este acordat sub formă
de tipuri, iar tipurile mai vechi sînt luate
de vîrtej”. Operele individuale sînt silite
să stabilească raporturi cu universali-
tatea - inclusiv cu universalitatea „artei”
în sine - în moduri noi. Această tendinţă
către o „interdicţie asupra formelor pre-
definite” este inerentă concepţiei mod-

Q. And Babies? îşi au sorgintea în proce-
sul politic căruia îi aparţine - mişcarea de
opoziţie faţă de războiul din Vietnam - şi
în istoria artei politice.

Să o comparăm cu lucrarea lui
Odd Nerdrum The Murder of Andreas
Baader (Uciderea lui Andreas Baader,
1977-1978, fig. 3). Această pictură extra-
ordinară ne oferă o mostră de politică sub
formă de conţinut, o operă ce se orien-
tează conştient împotriva cursului istoric
natural al formei sale artistice. Ca şi în
alte dăţi, lucrarea dobîndeşte semnifi-
caţie politică prin repetiţie istorică, dar de
data aceasta graţie utilizării ca instrument
a unei forme ce ţine de istoria artei: evo-
carea exactă în plan formal a reprezen-
tărilor martiriului sfinţilor, populare în sec-
olul al xVII-lea. Mai ales Caravaggio pare
să se bucure de o atenţie specială.24 Iar
prin intermediul acestei perspective ce
ţine de istoria artelor, moartea lui
Andreas Baader, unul din liderii Facţiunii
Armata Roşie Germană (Rotte Armee
Fraktion), în timpul detenţiei sale în
închisoarea Stammheim (oficial fiind
vorba de sinucidere) este monumental-
izată şi redată în chip eroic. Doar că, prin
imitarea barocului, pictura se apropie
periculos de mult de kitsch. Prin com-
paraţie cu seria de reprezentări realizate
ulterior de Gerhard Richter în cazul
aceloraşi evenimente, 18 Oktober 1977
(fig. 4), pictura lui Nerdrum pare naivă atît
în plan politic, cît şi artistic. Forma şi
conţinutul se menţin laolaltă, în dauna
întregii complexităţi istorice şi politice
existente, pînă într-acolo încît extrag
evenimentul - moartea lui Andreas
Baader - din prezent şi îl transformă într-
un prilej de propagandă grosolană. Şi
totuşi exact această lipsă de rafinament e
cea care oferă un element izbăvitor, căci
îi conferă o latură anti-artistică (repetiţia

artistică în plan istoric ca absenţă a con-
temporaneităţii), iar acest fapt sprijină,
paradoxal, transformarea sa într-o operă
„contemporană”.

Pe de altă parte, o lucrare ca
Risk Game (2002, fig. 5) a lui Sigmar
Polke continuă să exploreze filonul
readymade, în spiritul foto-picturilor lui
Richter, lăsînd determinarea structurii
imaginilor în sarcina participanţilor înşişi.
Aici actul artistic este în principal unul de
selecţie (un model de piaţă al autonomiei
ca opţiune), unde însăşi compunerea
imaginii este internalizată practicii
reprezentării/comunicării re-prezentate
artistic. Totul se bazează pe un tip de
auto-reprezentare a istoriei care îşi
descoperă forma arhetipală contempo-
rană în imaginile cu agresarea prizonier-
ilor irakieni de către trupele americane în
închisoarea de la Abu Ghraib (fig. 6 şi 7).

Pînă acum am deteminat locul
politicului în cadrul artei contemporane
doar la nivelul structural foarte general al
dialecticii autonomiei şi dependenţei.
Numai că, după cum arată şi exemplele
oferite, o semnificaţie politică mai con-
cretă a acestor aspecte structurale (în
primul rînd „libertatea”) depinde de
dialectica individualităţii şi colectivităţii ce
se manifestă în cadrele „legii formei”.

(ii) Dialectica individualităţii şi colectivităţii
(sau criza concilierilor)

Dialectica individualităţii şi
colectivităţii ce se manifestă în cadrele
legii formei în operele de artă contempo-
rană poate fi rezumată pe scurt după
cum urmează:

1) Individualitatea operei de artă este
reperul ontologic al autonomiei sale - pro-
ducţia autonomă de semnificaţie a aces-
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ciliere: subsumarea, raportul parte-întreg
din fragmentul romantic, identitatea
estetică, grupurile ca purtători speculativi
ai noilor sociabilităţi şi unităţile distribu-
tive. 

Cînd Sartre afirmă, în Critica
raţiunii dialectice, că seria reprezintă
colectivitatea de indivizi cea mai funda-
mentală ontologic, ideea, cu toate că e
greşită cînd e vorba de indivizi, este val-
abilă în cazul operelor de artă:
prăbuşirea normelor obiective supune
operele de artă la regula seriilor.

„... relaţia structurală a individu-
lui cu ceilalţi indivizi rămîne complet
nedeterminată în sine pînă cînd se
defineşte ansamblul circumstanţelor
materiale pe baza cărora se stabileşte
relaţia. În acest sens, opoziţia dintre
«reciprocitate ca relaţie de interioritate»
şi «izolarea organismelor ca relaţie de
exterioritate», care, în plan abstract,
provoacă o tensiune incertă în rîndul mul-
tiplicităţilor, este în realitate depăşită şi se
combină într-un nou tip de relaţie
«internă-externă» prin acţiunea unui
cîmp practico-inert care transformă con-
tradicţia din mediul Celuilalt în serialitate.
Pentru a înţelege spaţiul colectiv, trebuie
să înţelegem că acest obiect material [i.e.
cîmpul practico-inert] realizează unitatea
întrepătrunderii indivizilor ca fiinţe-exis-
tente-în-lumea-din-afara-lor în măsura în
care structurează relaţiile lor [ca organ-
isme practice] în conformitate cu noua
regulă a seriei. [...] O serie este un mod
de existenţă al indivizilor atît în relaţiile
dintre ei, cît şi în relaţie cu existenţa lor
comună, iar acest mod de existenţă le
transformă structurile tuturor...”27

În acest context opera oricărui
artist individual dobîndeşte o semnificaţie
exemplară ca o „serie de serii” sau o
serie de individuaţii mediate.

În condiţiile unui nominalism
estetic din ce în ce mai sporit, fiecare
lucrare trebuie să creeze condiţii pentru
propria ei inteligibilitate. În absenţa unor
forme sociale noi şi nealienate de univer-
salitate, seria este modul formal de con-
strucţie ce creează respectivele condiţii.
Aici sălăşluieşte libertarianismul structur-
al al artei contemporane. Ca subiecţi ai
liberului schimb din societăţile capitaliste,
trăim „înăuntrul şi împotriva” seriei ca
formă socială a raporturilor între indivizi.
Opera de artă reflectă şi re-prezintă
această formă, care e forma unei dorinţe.

(O versiune anterioară a textului de faţă a
apărut în Verksted, nr. 8, ISMS: Recuperating
Political Radicality in Contemporary Art (I),
Office of Contemporary Art, Oslo, 2006.)

erne asupra artei în sine, în cadrul „par-
ticularizării progresive” din care se iveşte
concepţia estetică a operei ca expresie a
libertăţii individuale, în opoziţie cu mod-
elele subordonate de judecată. Oricum,
odată ce principiul individuaţiei devine o
„directivă” - şi astfel o nouă formă de uni-
versalitate abstractă independentă -, el
ameninţă structura operei cu o reducere
la materialele sale: „nominalismul estetic
eliberat... se încheie într-o facticitate liter-
ală”. Adorno prezintă situaţia ca pe un
impas, o „aporie istorică”.25

Totuşi situaţia implică mai multă
mişcare dialectică decît o sugerează for-
mularea de mai sus. Căci dacă arta mod-
ernă vrea să fie sinceră cînd respinge
universaliile în numele libertăţii subiec-
tive, ea trebuie să respingă şi absoluti-
zarea propriului ei nominalism inerent şi
să realizeze noi tipuri de relaţii cu univer-
saliile - atît cu cele vechi, cît şi cu cele
noi. Dacă arta contemporană are atîta
substanţă socială încît să „dea formă”
antinomiei nominalismului estetic,
„dobîndind formă plecînd de la negarea
ei”, această necesitate nu trebuie să fie o
simplă dialectică negativă. Ea pretinde
mai degrabă noi forme de conciliere. Şi
adevărul e că aceasta a constituit pentru
Adorno însuşi importanţa istorică a
ismelor, acele „mişcări artistice progra-
matice, conştiente de sine şi adesea
colective”, care la vremea lor „n-au
înlănţuit cîtuşi de puţin forţele productive
individuale, ci mai degrabă le-au stimu-
lat... în parte graţie colaborării reciproce”.
Şi totuşi, în ciuda acestei funcţii de con-
ciliere esenţiale, Adorno are o concepţie
predominant retrogradă în privinţa
ismelor, văzînd în ele „secularizarea şco-
lilor”, într-o epocă ce condamna şcolile,
considerîndu-le tradiţionaliste. Pentru
Adorno un ism este „o insulă a unei

tradiţii ce a fost distrusă de principiul indi-
viduaţiei”.26 Cînd concepe şcolile ca fiind
„mişcări artistice programatice, conş-
tiente de sine şi adesea colective”,
Adorno ignoră importanţa tot mai mare
dobîndită din anii 1960 încoace de ismele
critice construite retrospectiv. Astfel de
isme păstrează structura înregistrării
principului individuaţiei (graţie faptului că
au evoluat din interpretarea critică a
operelor individuale) şi, pe de altă parte,
pe cea a evitării „schemei individuaţiei
absolute” (graţie formelor universalităţii
pe care le construiesc). Mai mult, în
structura critică a artei contemporane mai
există încă o conciliere, una mai hotărî-
toare din punct de vedere ontologic: seria
ca unitate fundamentală a inteligibilităţii
în arta contemporană. În încercarea sa
de a scăpa de universalităţile sub-
stanţiale ale genurilor şi mediilor, arta
contemporană îşi distribuie universal-
ităţile printre serii şi ismuri critice.

Dintr-o perspectivă istorică,
formele predominante de conciliere crit-
ică între operele individuale şi universali-
tatea „artei” ar putea fi schematizate
după cum urmează:

Fiecare din cele trei etape
reprezintă o formă logică diferită de con-
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University of Minnesota Press, Minneapolis,
1997, p. 24.
13. Cf. Alfred Schmidt, History and Structure: An
Essay on Hegelian-Marxist and Structuralist
Theories of History (1971), trad. în engleză de
Jefffrey Herf, MIT Press, Cambridge, MA, şi
Londra, 1981, care identifică necesitatea unei
„negaţii decise a negaţiei structuraliste a istoriei”
(p. 108).
14. Conceptul acesta de proces „ontologic al
devenirilor şi întreruperilor devenirii” trebuie să
fie diferenţiat de devenirile generice ale teritorial-
izărilor, deteritorializărilor şi reteritorializărilor
ciclice ale lui Deleuze şi Guattari, care au loc pe
un singur plan ontologic, caracterizat prin
repetiţie, aşadar îşi dobîndesc determinaţia doar
empiric şi retrospectiv. Astfel, teoretizării lor îi
lipseşte determinaţia în dimensiunea planului
viitorului, în principiu.
15. Cuvîntul „determinare” (determination) poate
genera confuzii atît în discursul teoretic elaborat
în engleză, cît şi în cel transpus în română,
deoarece istoria utilizării sale trimite la un proces
cauzal. Eu îl folosesc aici în sensul filosofic exis-
tent la echivalentul său german (Bestimmung), în
tradiţia filosofică idealistă, referindu-mă la un pro-
ces prin care ceva dobîndeşte o determinare
conceptuală ori semantică (i.e. dobîndeşte partic-
ularizare). Incapacitatea de a face diferenţa între
cele două sensuri a dat naştere unui lung şir de
confuzii în raporturile dintre aceste două tradiţii.
De exemplu, sensul pe care îl folosesc eu e cel
utilizat de Hegel cînd scria, în prefaţa la ediţia a
doua de la Encyclopedia (1827), nu numai că aici
cititorul va descoperi că multe părţi ale cărţii
„oferă determinări (Bestimmungen) mult mai
detaliate”, ci şi că noua ediţie are „aceeaşi
menire (dieselbe Bestimmung)” ca şi cea ante-
rioară - v. G.W.F. Hegel, The Encyclopedia Logic,
trad. în engleză de T.F. Geraets, W.A. Suchting,
şi H.S. Harris, Hackett, Indianapolis/Cambridge,
1991, p. 4. Într-un sens similar, Marx scrie în
„Introducerea” sa la Grundrisse (1857) despre
„concret” ca fiind, din punct de vedere
metodologic, un rezultat: „concentrarea mai mul-
tor determinări şi astfel unitatea diversităţii” - în
Karl Marx, Grundrisse: Foundations of the
Critique of Political Economy (Rough Draft), trad.
din engleză de Martin Nicholas, Penguin,
Harmondsworth, 1973, p.101.
16. Va urma aici o concepţie asupra operei de
artă ce îşi are originile, în linii mari, la Adorno, în

Aesthetic Theory (Teoria estetică, 1970), citită
prin filtrul istoriei artei vizuale din 1960 încoace -
în general cam în acelaşi fel în care Teoria estet-
ică vehiculează teoria anterioară a lui Walter
Benjamin asupra operei de artă prin intermediul
istoriei modernismului (în principal a mod-
ernismului în muzică şi literatură).
17. Adorno, Aesthetic Theory, p. 225.
18. Ibid., p. 226.
19. Herbert Marcuse, „The Affirmative Character
of Culture” (1937), în Negations: Essays in
Critical Theory, Beacon Press, Boston, 1968, pp.
88-133. Pentru felul consecvent, dar cu modi-
ficări critice, în care adoptă Adorno această poz-
iţie („teza sa impune o investigaţie asupra operei
de artă individuale”) vezi Aesthetic Theory, p.
252.
20. Vezi Stewart Martin, „Autonomy and Anti-Art:
Adorno’s Concept of Avant-garde Art”, în
Constellations, vol. 7, nr. 2, pp. 197-207.
21. Thierry de Duve, „The Readymade and the
Tube of Paint”, în Kant After Duchamp, MIT
Press, Cambridge, MA, şi Londra, 1996, cap. 3.
22. Jeff Wall, „Monochrome and Photojournalism
in On Kawara’s Today Paintings”, în Lynne
Cooke, Karen Kelly (coord.), Robert Lehman
Lectures on Contemporary Art, Dia Center for the
Arts, New York, 1996, pp. 135-157, p. 152 - Wall
însuşi aplică această descriere mai degrabă la
seria de picturi Today (Astăzi) decît la lucrarea
anterioară, One Thing.
23. Aceasta a fost una din componentele formale
a Manifestului comunist al lui Marx şi Engels.
Vezi Peter Osborne, „Remember the Future? The
Communist Manifesto as Cultural-Historical
Form”, în Philosophy in Cultural Theory,
Routledge, Londra şi New York, 2000, pp. 63-77.
24. În lucrarea în discuţie par să fie evocate atît
Martiriul Sfîntului Matei (biserica San Luigi dei
Francesi din Roma), cît şi Crucificarea Sfîntului
Petru (biserica Santa Maria del Popolo din
Roma), ambele de Caravaggio - dar şi alte surse
anterioare.
25. Aesthetic Theory, pp. 199-201, 219-220
(ediţia în engleză).
26. Ibid., pp. 222, 224-225.
27. Jean-Paul Sartre, Critique of Dialectic
Reason, Volume 1: Theory of Practical
Ensembles (1960), trad. în engleză de Alan
Sheridan-Smith, Verso, Londra şi New York,
1976, pp. 255-256, 266.

Note:

1. Walter Benjamin, The Arcades Project, trad. în
engleză de Howard Eiland şi Kevin McLaughlin,
Harvard University Press, Cambridge, MA, şi
Londra, 1999, p. 465 (n. 4a, 2).
2. „Occidentul” este, desigur, mai degrabă o cat-
egorie geopolitică constituită istoric decît una
geografică. Ea fixează spaţial un set de raporturi
de forţe între puterile euro-americane şi „restul”,
astfel că, în funcţie de contextul istoric şi politic,
ajunge să reprezinte unităţi spaţiale diferite. De
exemplu, pînă de curînd el excludea Europa
„Răsăriteană” - cu toate că aceasta face parte din
Europa -, dar includea Japonia. Vezi aici Stuart
Hall, „The West-and-the-Rest: Discourse and
Power”, în Stuart Hall et al. (coord.), Modernity,
Blackwell, Oxford, 1996, pp. 184-227, şi Naoki
Sakai, „Dislocation of the West and the Status of
the Humanities”, în Naoki Sakai; Yukiko Hanawa
(coord.), Traces 1: Specters of the West and the
Politics of Translation, Traces, Ithaca, 2000, pp.
71-94. Începînd cu anul 1989, a apărut tendinţa
de a încerca trasarea unei linii despărţitoare chiar
prin interiorul aşa-numitei Europe „Răsăritene”,
prin instituirea unei competiţii de aliniere eco-
nomico-ideologică, în vederea includerii în
„Occident”. Între timp Japonia meditează la ben-
eficiile decuplării, avînd în faţă perspectiva
apariţiei unui nou bloc asiatic răsăritean, ce
scoate la iveală spectrul unei reînvieri inverse
(dirijate de chinezi) a ideii unei Mari Sfere
Comune de Prosperitate în Asia Orientală, idee
odinioară esenţială pentru imaginarul geografic al
fascismului japonez.
3. Vezi Peter Osborne, „Radicalism and
Philosophy’, în Radical Philosophy, nr. 103/ sep-
tembrie-octombrie 2000, pp. 6-11; „Modernisms
and Mediations”, în F. Halsall, J. Jansen, T.
O’Connor (coord.), Rediscovering Aesthetics:
Transdisciplinary Voices from Art History,
Philosophy and Art Practice, Stanford University
Press, Stanford, pp. 163-177; şi „Modernism and
Philosophy”, în P. Brooker et al. (coord.), The
Oxford Handbook on Modernism, Oxford
University Press, Oxford, cap. 20, în curs de
apariţie în 2010.
4. Expoziţiile fundamentale în cazul de faţă au
fost Cubismul şi arta abstractă din 1936, ce avea
pe coperta catalogului faimosul grafic stilistic al
lui Alfred H. Barr, cu toate curentele unificîndu-se
în doar două linii principale (arta abstractă „geo-
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tradiţiei europene (una explicită, de exemplu, la
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„libere” pe parcursul Războiului Rece. Vezi Serge
Guilbaut, How New York Stole the Idea of
Modern Art: Abstract Expressionism, Freedom,
and the Cold War, University of Chicago Press,
Chicago, 1983.
5. Vezi istoria critică a sorginţilor negaţiei, ce
acţionează aici, în eseul „Survey”, Peter
Osborne, Conceptual Art, Phaidon, Londra,
2002, pp. 12-51.
6. Vezi Peter Osborne, „Art Beyond Aesthetics:
Philosophical Criticism, Art History and
Contemporary Art”, în Art History, vol. 27, nr. 4/
septembrie 2004, pp. 651-670, republicat în
Deborah Cherry (coord.), Art: History: Visual:
Culture, Blackwell, Oxford, 2005, pp. 171-190.
7. Vezi Thomas Crow, The Rise of the Sixties:
American and European Art in the Era of Dissent
1955-69, Everyman Art Library, Londra, 1996.
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momentul asasinării lui Allende, preşedintele
socialist al Republicii Chile, şi încredinţarea
economiei chileene în mîinile aşa-numiţilor „băieţi
din Chicago”, grupul de economişti neoliberali
strînşi în jurul lui Milton Friedman la University of
Chicago. Vezi David Harvey, A Brief History of
Neo-Liberalism, Oxford University Press, 2005.
9. Pentru efectele asupra Europei extinse, vezi
Barbara Vanderlinden; Elena Filipovic (coord.),
The Manifesta Decade: Debates on
Contemporary Art Exhibitions and Biennals in
Post-Wall Europe, Roomade/MIT Press,
Cambridge, MA, 2005. Pentru o încercare tim-
purie de cercetare documentată asupra artei est-
europene de după 1989, vezi Irwin (coord.), East
Art Map: Contemporary Art and Eastern Europe,
Afterall Books, Londra, 2006.
10. Peter Bürger, Theory of the Avant-Garde,
trad. în engleză de Michael Shaw, University of
Minnesota Press, Minneapolis, 1984.
11. Vezi Peter Osborne, „The Power of
Assembly: Art, World, Industry”, în Zones of
Contact: Catalogue of the 2006 Biennale of
Sydney, Sydney, 2006.
12. Theodor W. Adorno, Aesthetic Theory (1970),
trad. în engleză de Robert Hullot-Kentor,
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In a well-known discussion between
Michel Foucault and Gilles Deleuze from
1972 on the relationship between intel-
lectuals and power, Foucault states that
the intellectual’s traditional task has been
at once to say the truth to those who did-
n’t see it yet and in the name of those
who were not able to say it.1

Consequently “conscience and elo-
quence” were the traditional characteris-
tics of the politicized intellectual. Against
this characterization, Foucault argues
that a change has happened in “the latest
resurgence”: the “intellectuals realize that
the masses can do without them and still
be knowledgeable: the masses know per-
fectly well what’s going on, it is perfectly
clear to them, they even know better than
the intellectuals do, and they say so con-
vincingly enough”.2 Yet this political
knowledge and discourse of the masses
is con-fronted with a system of power that
permeates the whole network of society
and whose aim is “to bar, prohibit, invali-
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date their discourse and their knowl-
edge”.3 The traditional figure of the intel-
lectual as agent of ‘consciousness’ and
discourse is, following Foucault, an ele-
ment of this system of power.
Consequently, he concludes, “the role of
the intellectual is no longer to situate him-
self ‘slightly ahead’ or slightly ‘to one side’
so he may speak the silent truth of each
and all; it is rather to struggle against
those forms of power where he is both
instrument and object in the order of
‘knowledge’, ‘truth’, ‘consciousness,’ and
‘discourse’.”4

This is why, argues Foucault, theory does
not “express, translate or apply” a praxis,
but is itself a praxis, a local and regional,
non-totalizing praxis. It is thus no longer a
matter of struggle for a prise de con-
science, but a “struggle to undermine and
take power side by side with those who
are fighting”.5 In what follows, Deleuze
gives Foucault the credit of having been
the first one to take the “indignity of
speaking for others” seriously: “What I
mean is, we laughed at representation,
saying it was over, but we didn’t follow
this ‘theoretical’ conver-sion through—
namely, theory demanded that those
involved finally have their say from a
practical standpoint”.6 As an example to
this, Foucault brings up their work with
the G.I.P. and the specificity of the prise
de parole of the prisoners: “When the
prisoners began to speak, they had their
own theory of prison, punishment, and
justice. What really matters is this kind of
discourse against power, the counter-dis-
course expressed by prisoners […], and
not a discourse on criminality.”7

1. Post-mimetic Representation

The possibility of “counter-discourses”
outlined by Foucault is thus the conse-
quence of the fact that, as Deleuze has
put it, “representation was over”.
Nevertheless this does not mean, as I
would like to show, the end of represen-
tation as such, but the end of a specific
hierarchy of representation and the sub-
sequent availability of a certain documen-
tary style realism to fic-tionalizations and
stylizations. What is at stake is thus the
suspension of the sorted relation
between the represented reality or indi-
viduals and the images or words meant
to represent them. This disrupting of the
normative order of representation is
twofold: it refers on the one hand to the
end of the legitimacy of a critical dis-
course on a specific socially relevant
situa-tion, relying on the existence of a
transcendent figure of an erudite or
knowledgeable activist intellectual; and it
highlights on the other hand a rupture
with a specific hierarchical disposi-tion of
representation in the field of the aesthet-
ics. The latter gives way to what I would
like to call an “aesthetic realism”: a repre-
sentation beyond the traditional hierar-
chies of represen-tation that define what
can be said in which register and by
whom. The emancipation from the nor-
mative mimetic imperative entails a new
politics of description that deposes the
primacy of the narration of the great
events over the description of the ordi-
nary in its arbitrariness (and thus is
inscribed in a biopolitical paradigm).
Through the rupture with mimetic faithful-
ness, realist description becomes avail-
able to different forms of fictionalization
and stylization and breaks with the strict
separation between the fictional and the

documentary logic. It thus dis-covers an
“aesthetic” or excessive power of signifi-
cation in the things themselves, as well
as the literarity of language as its an-
archic potentiality of the connection of the
sensible (les sens) to signification (le
sens), that blurs the univocal and harmo-
nious distribution of places and spaces
according to capacities and actions.
What is at stake in the forms of aesthetic
real-ism is thus the constitution of a polit-
ical stage, i.e. a stage or space of
appearance for bodies to be seen and
discourses to be heard. 

This construction of a new political stage
is strictly opposed to the assumption of a
binary division between those who have
knowledge and thus are conscious of
their conditions and those who have nei-
ther knowledge nor consciousness, and
depend therefore on the transmis-sion of
knowledge and the unveiling of the ideo-
logical structures their life is entrapped in.
The political action can not aim at illumi-
nating those who don’t know or occupy-
ing the speaker’s position to represent
them, but at constructing a place of sen-
sible appearance for those who tradition-
ally, that is ‘naturally’, are not to be part of
public life and thus of the con-struction of
the common. This is what Jacques
Rancière has characterised in terms of a
distri-bution or redistribution of the sensi-
ble, i.e. of the common spatial and tem-
poral conditions that permit or bar the
active partaking in the construction of a
common. For Rancière, this political
redistribution of the places, voices and
times relies on the actualization of what
he calls an “axiomatic equality”: “the
equality of intelligences that remains the
more intempes-tive thought that one can
nourish on social order”.8 In The

Disagreement, Rancière refers to this
gesture as a figure of subjectivation
which he understands as a “disidentifica-
tion, a re-moval from the naturalness of a
place, the opening up of a subject space
where anyone can be counted since it is
the space where those of no account are
counted, where a connection is made
between having a part and having no
part”.9 The opposite of subjectivation is
thus iden-tification, that is, the police
activity of assigning every body its ‘natur-
al’ place and function. To corrode the
implementation of this ‘natural’ order, the
subjectivation “repartitions the field of
experience that gave to each other their
identity with their lot”.10 Politics is thought
of as the historical aprioristic conditions
of the “perceptible organization” of the
common - that is, as a space of appear-
ance, a stage where a discourse and a
visibility are possible - a stage that the
police logic of inequality aims to prevent. 

This notion of politics correlates to an
aesthetic that I would like to spell out in
the terms of an “aesthetic realism”. This
is to be understood as a form of realism
that is not defined by the imperative of
mimetic representation or resemblance,
but by a “new politics of representa-tion”
whose precondition is the assumption of
the end of the hierarchies of representa-
tion (in Rancière’s terms), or the end of
the “rule of the separation of styles”
(Stiltrennungsregel), following Erich
Auerbach in his book Mimesis. This rule
states that “the realist description of the
everyday is incompatible with the sublime
or serious representation, and only finds
its place in the comical, at best, when it is
accurately stylized, in the idyllic”.11 This
debate is decisive for the aesthetical-
political question of representation inso-
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production plant of Rhodiacéta, a textile
branch of Rhône-Poulenc in Be-sançon -
capitale de l’horlogerie. In collaboration
with Mario Marret and the workers of
Rhodiacéta, Marker produced the film “A
bientôt, j’espère”, which documents the
ongoing so-cial movements. The film
comments on the strike in February and
March 1967 at Rhodiacéta that was
being ignored by the general media. It
specifies the fact that it is the first occu-
pation of a factory since 1936; it com-
ments on its extended duration: it lasted
for 26 days  from Feb. 25th to Mar. 24th
1967; and the fact that it spread quickly to
other units of the firm. Nonethe-less A
bientôt j’espère presents this strike not as
a singular event, but as part of a long list
of social movements and strikes, that can
not be understood as an adding up of vic-
tories and defeats but as different “steps”
in a struggle (des étapes d’une lutte). The
film thus starts and ends with the docu-
mentation of another, less successful
strike at the end of that same year.
Besides these accounts, which are artic-
ulated through a rather traditional docu-
mentary style, the central interest of
Marker and his film is to create a portrait
of the small group of militant union
activists. What the film mainly does is to
give a description of their lives by listen-
ing to them, by following their discus-
sions, their political engagement as much
as their family life. 

The opening scene is at once emblemat-
ic for the documentary style adopted by
Marker and the “film-ouvrier”, the “work-
er’s film”, for which A bientôt j’espère is
one of the first exam-ples. We see one of
the main actors of the social movement
and of the film, Georges Mauri-vard, also
known as Yoyo, union activist and worker

at the Rhodiacéta, in front of the factory
gates, trying to gather his co-workers to
inform them about the dismissal of 92
workers in Lyon. It is a few days before
Christmas, as the voice-over informs us,
and thus months after the occupation and
successful strike in February and March.
The camera shows the workers leaving
the factory (and gathering around the
speaker) and so inevitably refers to the
first scene ever shot in the history of cin-
ema - “The Workers leaving the factory”
by the Lumière brothers, a 45 second-
sequence depicting workers at the pho-
tography factory in Lyon owned by the
brothers themselves, hurrying out of the
factory gates for lunch time. The begin-
ning of Marker’s film thus comments at
once on the construction of a political
space and on a me-diatic event, i.e. the
birth of cinema. Harun Farocki in his doc-
umentary essay of the same title from
1995 picks up on this double aspect,
when he analyzes the place in front of the
factory gates as the place, where the
workers become visible as a social
group, before they disperse into the invis-
ibility of their private lifes outside the fac-
tory walls. Farocki follows this visibil-ity
both throughout archive material and
images from classical movies - from
Chaplin’s Modern Times to Lang’s
Metropolis and Pasolini’s Accatone - in
order to construct the fic-tional image of a
space, where social conflict unfolds para-
digmatically, insofar as private and public
times and spaces collide and their differ-
ence fade.13

Marker, in 1967, also chooses the factory
gates as the starting point for his film, and
relates this location to the very emer-
gence of a ‘political culture’. He does so
by documenting the events, by interview-

far as Auerbach, in the first chapter of
Mimesis, lays out two perspectives on
realist depiction, what he calls the
“Homeric realism” and the realist descrip-
tions in the Old Testament. While none of
them falls strictly under the rule of sepa-
ration of styles that will become clear in
Greek tragedy and prevail, ac-cording to
Auerbach, until the 19th century, the
Homeric realism already contains its
devel-opment, and the Old Testament
announces its ruin. Even though the real-
ist description of the everyday has a
place in the Homeric poem, it does not
bear any meaning or impact: it only
serves as a contrast for the “great and
sublime events” that take place exclu-
sively among the heroic characters. The
Homeric realism remains in a mostly idyl-
lic and peaceful, and thus inoffensive reg-
ister and does not threaten the division
between the great events and the insig-
nificant everyday. By contrast, the
descriptions of the Old Testament prefig-
ure the rupture with the hierarchies of
representation, since the sublime, tragic
and problematic is configured in the
everyday and saturates it with conflicts
and meaning. 

Aesthetic realism thus means two things:
the possibility of describing anything, the
ordinary in its arbitrariness, which relies
on the rupture of the hierarchies of repre-
sentation, and the meaningfulness of the
anonymous, the poetic truth that is to be
found in the everyday. In the aesthetic
realism everything is representable and
every detail is meaningful, anything is ac-
cessible to anyone, and the aesthetic
conventions such as the division of styles
or genres are abolished. Or as Rancière
writes: “There are no longer appropriate
subjects for art. As Flaubert puts it,

‘Yvetot is as good as Constantinople’ and
the adulteries of a farmer’s daugh-ter are
as good as those of Theseus, Oedipus or
Clytemnestra.11 There are no longer
rules of appropriateness between a par-
ticular subject and a particular form, but a
general availability of all subjects for any
artistic form whatsoever”12. The forms of
aesthetic realism thus define a specific
politics of description that on the one
hand is a neutral, documentary descrip-
tion of the everyday that however does
not feature any explicative or psychologi-
cal moments and that on the other hand
suspends the traditional separation
between fiction and fact, fictional and
documentary logic and is thus available
for stylizations and fictionalizations. 

In the following, I would like to have a
closer look at this twofold logic through
by consider-ing the continuities and dis-
continuities between two films: Chris
Marker’s “A bientôt, j’espère” from 1967-
68 that is inscribed in the traditional sep-
aration between fiction and documentary
and features a documentary style that
relies on the explicative voice-over of the
filmmaker, on the one hand, and Classe
de lutte from 1968, a collective film proj-
ect by the Medwedkin Group constituted
by the workers of Besançon that inter-
rupts this position of the filmmaker as
author and the subsequent objectivation
of the workers.

2. A “new” culture

In March 1967, Pol Cèbe and other mem-
bers of the Centre Culturel Populaire de
Palente-les-Orchamps (CCPPO) invited
the Parisian filmmaker Chris Marker to
follow the strike and the occupation of the
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cal claim exactly in the same manner as
the right for bread or the right for housing,
even though the employers are not afraid
to spell out the word culture whereas they
are afraid to mention the word politics or
the worker’s union.15 What he leaves
without saying but is part of the subtext is
that the employ-ers’ disregard for culture
constitutes a breach in the logic of domi-
nation, since culture, in this new definition
proposed by the CCPPO, fundamentally
relates to the distribution of places and
roles in the common. Culture has not to
be understood in the Adornian sense as
cultural industry or the access to mass
information or entertainment; on the con-
trary, by claiming the right to culture, the
worker claims a political right, a right to
occupy a position that ‘naturally’ does not
belong to him, the right to spend his time
without working, with something that is
not in any way connected to work or to
the reproduction of his labour force - the
right to “waste” his time. It thus consti-
tutes a dissolution of the traditional distri-
bution of capacities regarding the social
occupation and place: it destabilizes the
distribution of the hierarchies between
the creative and the non-creative,
between the active and the passive and
crystallizes in the appropriation by the
workers of their own representation
through a form of description that aban-
dons explanation. 

The final sequence of “A bientôt j’espère”
can be read as the summary of this oscil-
lation that runs through the whole film
between the will to produce knowledge
and distribute informa-tion about the
struggle of the working class in
Besançon, and the will not to adopt a
transcen-dent position in relation to the
events. Following the Foucauldian

approach, Marker tries to lead a “struggle
side by side with those who are fighting
and not off the side trying to en-lighten
them”16. But still, there is a necessary
imbalance between the filmmaker and
those who are filmed that Marker can not
escape. In the finishing statement Yoyo
addresses both of these issues: the tradi-
tional political or even pragmatic problem
of the access to the media as a form of
mass communication, and their politics of
misinformation regarding the working
class; but also and more importantly the
need for self-representation of the work-
ers as part of the working class constitut-
ed through its struggle, its solidarity and
its community. This self-representation is
not only articulated through the actual
strikes but also through a new politics of
description, an auto-description of the
workers themselves. This specific form of
descrip-tion is what Yoyo defines, with a
hesitating smile, as “culture”: The film
ends where it starts, in December 67, a
few days before Christmas: This time the
call for the strike has only been followed
by a few workers and none of the
employees of the plant have been in sol-
idarity to the strikers. “C’est fini” - this
strike has been a failure, but still, it has
not been a defeat for the working class.
Since what we call defeats and victories
only underlines the very existence of the
social movement, and the young union
activists “continue to learn”. They learn
that a solidarity between the workers
exists; they learn that there is a working
class that has a power, a form of power
impossible to grasp or to understand for
the employers. One issue at stake is, as
already mentioned, the access to the cir-
cuits of information and mass media, and
the neces-sity to let the people know the
truth about the working class, which is not

ing the main characters of the social
movement, by giving background and
practical information about the factory as
well as about the threat of massive dis-
missals that hover over the workers. The
voice-over gives the necessary clues to
understand the strike and by doing so
inscribes the film in a classical documen-
tary paradigm, where the documen-tary
images reflect reality and the voice-over
explains this reality by situating it politi-
cally and historically.  The traditional use
of interviews also remains in this para-
digm when the work-ers answer Marker’s
questions and give explanations of their
situation and their way into mili-tancy to
the filmmaker and the potential viewer.
But this documentary dispositive featur-
ing, even unintentionally, the figure of the
filmmaker as author is disrupted through-
out the movie by another tendency that
abandons, in a figurative sense, the cam-
era and the technical features to the
workers themselves. In these moments,
the filmmaker seems to become imma-
nent to the filmed reality, and a discus-
sion between him, the technicians and
the workers emerges that takes the place
of the interview and blurs the boundaries
between those that represent and the
represented: the camera has stopped to
be perceived as technical medium that
produces a binary division, and has
become sort of an interlocutor. Also the
use of the voice-over as a necessarily
“transcendent” dispositive is di-verted
from the classical setting when Marker’s
voice is replaced by the worker’s and
activ-ist’s own voices commenting on and
explaining their own images.14 The whole
movie is thus inhabited by a specific
oscillation between a classical use of
documentary skills, and the ad-mission of
the need to break with the hierarchies

inscribed in these skills. 

From the beginning on, we can this differ-
entiate between several documentary
strategies that co-exist within the film:
a. An interview in which Yoyo answers
Marker’s question about how he felt
when, for the first time, he climbed onto a
barrel and spoke out to the other workers
(the film begins with a similar scene, not
from March but from December). The
interview follows the traditional exchange
of questions and answers. 
b. Then Marker’s voice occupies the
stage and comments on the images of
March 1967, highlighting the originality of
the strike, its length, “one month”, its
form, “the occupation”, and above all,
“the idea, that has been continually taken
up again, that the imbalance in the work-
ing conditions translates into an imbal-
ance in life in its totality, which could not
be compensated by a salary increase”.
Cor-respondingly, the aim of the strike is
not the integration into the society of wel-
fare but the questioning of this very form
of society and civilization. That explains
why its tangible result is not first of all the
increase in salaries but the “education of
a whole new generation of workers
through social conflict”. 
c. Then the voice-over switches back to
Yoyo’s voice ex-plaining the solidarity
that springs up between the workers, the
construction of a community, the integra-
tion of the workers in the support commit-
tees, in the functioning of the library…
and poses the question of culture as a
“political question”. A banner shows the
claims of the CCPPO: “bread for every-
body, as well as freedom, laughter, the-
atre, life”. 
d. In the following sequence Pol Cèbe
states that the right for culture is a politi-
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in the Yéma watch-making factory who
has already appeared in À bientôt j’e-
spère, but only now has come to emanci-
pate herself both as a militant activist and
as a woman. While in the 1967 film her
husband was literally speaking for her,
she has now become an active partici-
pant within the social movements at
Yéma. On the one hand, the collage of
images mixes private and public scenes
and spaces, factory and family life, sug-
gesting the difficulty in separating the two
realms. On the other, it is made out of
images of the production and distribution
of images: The technical support invades
the framing and is exposed in the film,
and thus refers, in a Brechtian way, to the
artificiality of the actual situation. A ban-
ner on the wall of what seems to be the
film studio underlines that film is not
magic, that it is a technique in the service
of the liberation of the workers. Following
the figure of Suzanne the film shows the
develop-ment of a militant culture under-
stood as the self-description of the work-
ing class through the production of their
counter-discourses and their counter-
images.19

This also has consequences for a reflec-
tion on the film as a medium, which is no
longer un-derstood as a medium of rep-
resentation (not even documentary rep-
resentation), but as an in-strument that
promotes the struggle of the workers -
not by being a medium of communica-
tion but by rendering unstable the effec-
tive partitions and distributions. This
argument is taken up again at the very
end of the film in a less striking but not
less effective manner: Suzanne, whose
story the film has told us, abandons her
identity as a militant worker, and instead
gives detailed and erudite statements

about Picasso and modern art, i.e. she
disidenti-fies herself with her role as a
militant worker, that the film has con-
structed until then, and adopts the role of
the art critic, which should “naturally” - i.e.
in her natural role as a woman and a
worker - not be accessible to her. 

The shift from A bientôt j’espère to Classe
de lutte is also remarkably led by a
change in the filmic language, which
stops using the traditional documentary
features such as the interview or the
voice-over, and by doing so develops in
Classe de lutte what was already present
though not fully accomplished in Marker’s
film: Even though A bientôt j’espère is an
instru-ment of description of the ordinary
and thus a rupture with the hierarchies of
representation, Marker’s arrangement of
images is still subjected to a logic of
explanation that necessarily produces a
discourse “about” the working class. On
the contrary, the Medwedkin Group uses
the film as an instrument of auto-descrip-
tion of the working class by the working
class, as an instrument of the constitution
of their culture. 

The film is thus neither a commentary on
the workers’ struggles or their emancipa-
tion nor an explanation of its inner mech-
anisms or an exercise of contextualiza-
tion. It doesn’t follow an explanatory
logic, but strings together self-reflecting
images on the production of images and
images that describe Suzanne’s life as a
militant working woman. Nevertheless
this new con-struction of Suzanne’s iden-
tity is itself undermined both in form and
content: Through the fictional dimension
that is reflected throughout the move-
ments of the camera, the images, the
music and the presentation of Suzanne

the one presented by France Dimanche
or Ici Paris. But the other, somehow more
fundamental issue, is pre-sented by Yoyo
with a hesitating smile, when he calls the
solidarity of the working class a “culture”:
“Ce n’est pas de la culture ça?”.  This
working class “culture” of solidarity and
community, by definition unknown to the
employers and factory owners, consti-
tutes their power and will cause their vic-
tory in the social struggle against inequal-
ity and exploitation. What Yoyo
announces here is the redefinition of the
word culture in order to make it a mili-tant
word, one that describes the struggle of
the working class. This is being accom-
plished in the shift between the two
movies. From here on, “culture” is under-
stood as the questioning of the ‘natural-
ness’ of things and their distribution, “cul-
ture” refers to the excess of words and
images that destabilizes the apparent
‘natural’ order of domination. 

3. The Logic of Auto-description

Nevertheless, À bientôt j’espère, when it
was shown for the first time in the factory,
was fiercely criticized by the workers
themselves, who felt exploited and objec-
tified by people that were supposed to
fight this very exploitation. Out of this cri-
tique, recorded as an audio document
ironically entitled La Charnière, grew the
idea of the workers of the Rhodiacéta of
not only participating in the films as their
object but of creating and exhibiting
images by the workers for the workers
realizing thus a form of disidentification
that could not be as easily reduced to an
objectification. They thus founded the
Medwedkin Group in Besançon and went
on to make the film Classe de Lutte. In

the following, I would like to explore the
conti-nuities but also the differences
between Marker’s film and the
Medwedkin Groups’ film around the cen-
tral issue of the theoretical and practical
claim for a “right to culture” which has to
be understood not as the access to mass
information or entertainment but on the
con-trary as a political right. And it is a
political right insofar its actualization
implies a dissolu-tion of the traditional
distribution of the social occupations and
places: It destabilizes the dis-tribution of
the hierarchies between the creative and
the non-creative, between the active and
the passive, and crystallizes in the appro-
priation by the workers of their own rep-
resentation through a form of description
that abandons explanation. It thus refers
back to a right to lei-sure in the sense of
free, non-reproductive time: The right to
“waste time” and to be “un-determined”
as Theodor W. Adorno puts it: “Rien faire
comme une bête, auf dem Wasser liegen
und friedlich in den Himmel schauen,
‘sein, sonst nichts, ohne alle weitere
Bestim-mung und Erfüllung’.”18

Classe de Lutte features this new culture,
understood as the questioning of the ‘nat-
uralness’ of things and their distribution.
“Culture”  refers to the excess of words
and images that destabi-lizes the appar-
ent ‘natural’ order of domination. In this
sense the passing over of the technical
support, i.e. of the camera, the cutting
tables or the lighting from the hands of
the militant filmmakers to the hands of
the filmmaking workers is to be under-
stood as a political gesture, as a gesture
of militancy and of subjectivation in the
Rancièrian sense, that is, as a gesture of
disidentification: The camera follows a
young woman, Suzanne Zedet, a worker
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as the main character of her own story;
and through Suzanne’s disidentifying
move, switching from the working woman
to the militant worker and from there to
the art critic. This way, the disidentifying
gesture of the workers, who take the film-
ing in their own hands, is reflected in the
film itself. The production of an identity,
that the film documents in a first step, is
undermined precisely because Classe de
Lutte - in opposition to À bientôt j’espère
- does not represent a specific situation
and its explanation; on the contrary,
through the exposition of representation
as representation and the possibility of
redistributing spaces and times, Classe
de Lutte points at a situation always
potentially dif-ferent to the current one.  
Classe de lutte thus tells the story of
Suzanne by arranging images, music and
voices that speak for themselves and
unfold their own signification, without fol-
lowing an explicative logic. The film and
its images do not ‘comment on’ or ‘give
reasons for’ the emancipation of the
working class; instead, their very exis-
tence is a movement of subjectivation
understood as Suzanne’s disidentifica-
tion with the role of a working, speech-
less and thus both unrepre-sentable and
inactive woman. Classe de Lutte consti-
tutes a new political stage understood as
the realization of the collapse of a certain
normative distribution of the roles and
places within the sensible by which the
workers work, the intellectuals think and
the filmmakers make films. The film also
avoids any transcendent voice, and thus
participates in the new ‘culture or politics
of self-description’ that breaks both with
the hierarchies of traditional narrative
repre-sentation and the traditional posi-
tion of the intellectual speaking for oth-
ers. 

It is thus a form of aesthetic realism since
aesthetic realism understood as an
immanent repre-sentation does not aim
at being a ‘better’ representation, but at
the collapsing of the hierar-chies of rep-
resentation. Therefore it maintains the
uncertainty of the distinction between
documentary and fictional representa-
tion. The forms of aesthetic realism, as
post-representative forms, do not show a
reality “as it really is”, but rather refer to
the impossibil-ity of doing so. However,
this impossibility does not give way to the
end of representation, but to a new poli-
tics of representation: to an aesthetic, i.e.
post-representative politics of rep-resen-
tation. The challenge of the notion of aes-
thetic realism therefore is that it points to
both the impossible existence of an
objective image and of an objective reali-
ty: Because reality and images are
always negotiated and configured anew
in the struggle between different strate-
gies of distribution of roles and spaces or
of different partitions of the sensible.
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«pe margine», astfel încît să poată rosti
adevărul tăcut al tuturor celorlalţi, ci e mai
degrabă acela de a lupta împotriva acelor
forme de putere în cadrul cărora el este
atît instrument, cît şi obiect din perspecti-
va «cunoaşterii», a «adevărului», a
«conştiinţei» şi a «discursului»”4.

Foucault susţine că din acest
motiv teoria nu „exprimă, traduce sau
aplică” o practică, ci este ea însăşi o prac-
tică, o practică locală şi regională, una
netotalizatoare. Astfel ea nu mai reprezin-
tă un motiv de luptă pentru un prise de
conscience, ci „o bătălie pentru subminare
şi pentru preluarea puterii, purtată cot la
cot cu cei care luptă”5. În rîndurile urmă-
toare Deleuze îi recunoaşte lui Foucault
meritul de a fi fost primul care a luat în
serios „ruşinea de a vorbi în numele alto-
ra”: „Vreau să spun că noi ne băteam joc
de reprezentare, spuneam că s-a terminat
cu ea, dar nu urmăream pînă la capăt
această transformare «teoretică» - adică
faptul că teoria cerea ca şi cei implicaţi să-
şi poată exprima opinia dintr-o perspectivă
practică”6. Drept exemplu, Foucault
aminteşte de munca lor cu cei de la G.I.P.
şi specificitatea acelui prise de parole al
deţinuţilor: „Atunci cînd deţinuţii încep să
vorbească, ei au propria lor teorie despre
închisoare, pedeapsă şi justiţie. Ceea ce
contează cu adevărat este acest gen de
discurs împotriva puterii, contra-discursul
prezentat de deţinuţi [...] şi nu discursul
asupra infracţionalităţii”7.

1. Reprezentarea post-mimetică

Posibilitatea existenţei contra-
discursului evidenţiat de Foucault este,
aşadar, consecinţa faptului că, după cum
a spus Deleuze, „s-a terminat cu
reprezentarea”. Totuşi, după cum o să arăt
aici, asta nu înseamnă sfîrşitul reprezen-

tării în sine, ci sfîrşitul unei ierarhii speci-
fice a reprezentării şi, ca o consecinţă, a
disponibilităţii pe care o arată un anumit
realism de tip documentar faţă de ficţion-
alizări şi stilizări. Aşadar, ceea ce ne
interesează pe noi este suspendarea
relaţiei ordonate dintre realitatea sau indi-
vizii reprezentaţi şi imaginile sau cuvintele
destinate să îi reprezinte. Această frac-
turare a ordinii normative a reprezentării
are o valoare dublă: pe de o parte se
referă la sfîrşitul legitimităţii unui discurs
critic asupra unei situaţii specifice, rele-
vantă social, ce se bazează pe existenţa
figurii transcendente a unui erudit sau a
unui intelectual şi activist bine informat, iar
pe de altă parte evidenţiază o ruptură cu o
anumită tendinţă ierarhică specifică
reprezentării, manifestă în cîmpul esteticii.
A doua trăsătură permite apariţia a ceea
ce îmi place să numesc „realism estetic”:
o reprezentare în afara ierarhiilor
tradiţionale ale reprezentării, care sta-
bilesc ce se poate spune, în ce registru şi
de către cine. Eliberarea de imperativul
mimetic normativ implică o nouă tactică a
descrierii, care înlocuieşte primatul naraţi-
unii evenimentelor majore cu descrierea
banalului în arbitraritatea sa (şi astfel se
înscrie într-o paradigmă biopolitică). În
urma desprinderii de fidelitatea mimetică,
descrierea realistă ajunge să accepte
diverse forme de ficţionalizare şi stilizare
şi lasă în urmă separarea strictă între log-
ica ficţională şi cea documentară. Astfel
ea descoperă o putere a semnificaţiei
„estetice” sau excesive în lucrurile în sine,
dar şi literaritatea limbajului ca potenţiali-
tate an-arhică a conexiunii simţirii (les
sens) cu semnificaţia (le sens), ceea ce
dispersează distribuţia univocă şi armo-
nioasă a locurilor şi spaţiilor în conformi-
tate cu aptitudinile şi acţiunile. Aşadar,
miza formelor realismului estetic este con-
stituirea unei scene politice, i.e. a unei

Într-un dialog faimos dintre
Michel Foucault şi Gilles Deleuze asupra
raportului dintre intelectuali şi putere, dia-
log desfăşurat în 1972, Foucault afirmă că
odinioară sarcina tradiţională a intelectu-
alului era să le spună adevărul celor care
nu îl înţelegeau încă şi în numele celor
care nu puteau să-l spună.1 Prin urmare,
„conştiinţa şi elocvenţa” constituiau carac-
teristicile tradiţionale ale intelectualului
politizat. Foucault se opune acestei carac-
terizări şi susţine că „recenta renaştere” a
provocat o schimbare: „intelectualii înţeleg
că masele se pot descurca şi fără ei,
rămînînd totuşi bine informate. Masele pri-
cep foarte bine ce se întîmplă, totul le e
foarte clar, ba chiar înţeleg mai bine decît
intelectualii şi vorbesc suficient de
convingător”.2 Şi totuşi priceperea politică
şi discursul maselor se confruntă cu un
sistem de putere care străbate întreaga
reţea a societăţii şi al cărui ţel este „să
blocheze, să interzică şi să invalideze dis-
cursul şi cunoştinţele lor”3. Imaginea
tradiţională a intelectualului ca reprezen-
tant al „conştiinţei” şi al discursului este,
după Foucault, un element al acestui sis-
tem de putere. Prin urmare, el conchide
că „rolul intelectualului nu mai este acela
de a se plasa «un pic în faţă» sau un pic

Realism estetic, documente ficţionale şi
subiectivare. Alexander Medwekin. 
Grupurile Medwedkin. Chris Marker

de Maria Muhle
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„evenimentele măreţe şi sublime” ce se
desfăşoară exclusiv între personajele
eroice. Realismul homeric se menţine în
mare parte în registrul idilic şi paşnic,
aşadar inofensiv, şi nu ameninţă separaţia
între evenimentele măreţe şi cotidianul
insignifiant. În schimb descrierile din
Vechiul Testament prefigurează ruptura cu
ierarhiile reprezentării, de vreme ce sub-
limul, tragicul şi problematicul se config-
urează în cadrul cotidianului şi îl îmbibă cu
conflicte şi semnificaţii.

Prin urmare, realismul estetic
înseamnă două lucruri: posibilitatea de a
descrie orice, banalul în arbitrarul său,
care se bazează pe fractura ierarhiilor
reprezentării, şi încărcătura de sens a
anonimului, adevărul poetic ce se găseşte
în cotidian. În realismul estetic orice poate
fi reprezentat şi fiecare detaliu e încărcat
de sens, orice îi este accesibil oricui, iar
convenţiile estetice precum separarea stil-
urilor sau a genurilor sînt abolite. Sau,
după cum scrie Rancière: „Nu mai există
subiecte adecvate pentru artă. După cum
spune Flaubert, «Yvetot e la fel de bun ca
şi Constantinopolul», iar adulterurile unei
fiice de fermier sînt la fel de bune ca şi
cele ale lui Tezeu, Oedip sau
Clitemnestra. Nu mai există reguli de
adecvare a unui subiect anume la o formă
anume, ci o disponibilitate generală a
tuturor subiectelor pentru orice fel de
formă artistică”12. Formele realismului
estetic definesc astfel o manieră specifică
de descriere, care pe de o parte este o
descriere neutră, documentară, a cotidi-
anului, ce nu include nici un fel de
momente explicative sau psihologice, iar
pe de altă parte suspendă separarea
tradiţională între ficţiune şi realitate, între
logica ficţională şi logica documentară, şi
se pretează astfel la stilizări şi ficţional-
izări.

În următoarele rînduri aş dori să

studiez mai îndeaproape această logică
bipartită prin analiza continuităţilor şi dis-
continuităţilor existente între două filme:
pe de o parte “A bientôt, j’espère” al lui
Chris Marker, film din 1967-1968, care se
înscrie în cadrele tradiţionalei separări
între ficţiune şi documentar şi ne prezintă
un stil documentar bazat pe comentariul
explicativ din off al realizatorului filmului,
iar pe de altă parte Classe de lutte, un
proiect de film colectiv din 1968 al
Grupului Medwedkin, constituit de munci-
torii din Besançon, care suspendă poziţia
de autor a realizatorului filmului şi obiecti-
varea ulterioară a muncitorilor.

2. O „nouă” cultură

În martie 1967 Pol Cèbe şi alţi
cîţiva membri ai Centre Culturel Populaire
de Palente-les-Orchamps (CCPPO) l-au
invitat pe regizorul Chris Marker să asiste
la greva şi la ocuparea fabricii de textile
din Rhodiacéta, o filială a companiei
Rhône-Poulenc din Besançon - capitale
de l’horlogerie. Marker, în colaborare cu
Mario Marret şi muncitorii de la
Rhodiacéta, a produs filmul “A bientôt, j’e-
spère”, care prezintă mişcările sociale din
acel moment. Filmul vorbeşte despre
greva ce a avut loc la Rhodiacéta în febru-
arie-martie 1967 şi a fost ignorată de
presa de largă circulaţie. Menţionează
faptul că e vorba de prima ocupare a unei
fabrici din 1936 încoace şi aminteşte dura-
ta ei extinsă - a ţinut douăzeci şi şase de
zile, din 25 februarie pînă în 24 martie - şi
faptul că s-a răspîndit repede la celelalte
unităţi ale companiei. Totuşi “A bientôt, j’e-
spère” nu prezintă greva ca pe un eveni-
ment izolat, ci ca pe o componentă a unei
lungi liste de greve şi tulburări sociale, ce
nu pot fi înţelese ca o sumă de victorii şi
înfrîngeri, ci ca „faze” diferite ale unei

scene sau a unui spaţiu de prezentare,
unde să poată fi văzute trupuri şi să poată
fi auzite discursuri.

Această construcţie a unei noi
scene politice se opune radical ipotezei
unei divizări binare între cei care deţin
cunoştinţele şi, astfel, sînt conştienţi de
condiţia lor, şi cei care nu deţin nici
cunoştinţe, nici conştiinţă, aşa că depind
de transmiterea cunoştinţelor şi de
dezvăluirea structurilor ideologice care le
ţin viaţa în captivitate. Acţiunea politică nu
poate avea ca scop luminarea celor care
nu ştiu şi nici ocuparea postului de vorbitor
ca reprezentant al acestora, ci construirea
unui loc cu o aparenţă perceptibilă pentru
cei care nu fac parte în mod tradiţional -
deci „natural” - din viaţa publică, adică edi-
ficarea spaţiului comun. Jacques
Rancière a caracterizat această idee din
perspectiva distribuirii sau redistribuirii
perceptibilului, adică a condiţiilor spaţiale
şi temporale comune ce permit sau
blochează participarea activă la constru-
irea spaţiului comun. Pentru Rancière
această redistribuire politică a locurilor,
vocilor şi timpurilor se întemeiază pe actu-
alizarea a ceea ce el numeşte „egalitate
axiomatică”: „egalitatea inteligenţelor, ce
rămîne cel mai inadecvat gînd pe care îl
poate nutri cineva cu privire la ordinea
socială”8. În “The Disagreement“ (Dez-
acordul) Rancière vorbeşte despre acest
gest ca despre o figură a subiectivării, pe
care el o înţelege ca pe o „dez-identificare,
o ieşire din naturaleţea unui loc,
deschiderea unui spaţiu al subiectului
unde se ţine seama de toţi, de vreme ce
este un spaţiu în care se ţine seama şi de
cei nebăgaţi în seamă, în care se creează
o conexiune între a avea un rol şi a nu
avea nici unul”9. Astfel, opusul subiectivării
este identificarea, adică activitatea poliţiei
de a-i atribui fiecărui individ locul şi funcţia
sa „naturală”. Pentru a coroda imple-

mentarea acestei ordini „naturale”, subiec-
tivarea „redistribuie cîmpul experienţei, cel
care îl identifica pe fiecare individ cu sec-
torul său”10. Prin politică se înţeleg condiţi-
ile istorice a priori ale „organizării percep-
tibile” a spaţiului comun - adică a spaţiului
prezentării, scena unde sînt posibile dis-
cursul şi vizibilitatea, o scenă a cărei
apariţie urmăreşte să o împiedice logica
poliţistă a inegalităţii.

Această concepţie asupra
politicii se corelează cu o estetică pe care
aş vrea s-o numesc „realism estetic”. El
trebuie înţeles ca o formă de realism ce nu
se defineşte prin imperativul reprezentării
mimetice sau al asemănării, ci printr-o
„nouă politică a reprezentării”, a cărei
condiţie prealabilă este prezumţia sfîrşitu-
lui ierarhiilor reprezentării (conform terme-
nilor lui Rancière) sau cea a sfîrşitului
„regulii separării stilurilor” (Stiltrennungs-
regel), după volumul lui Erich Auerbach
Mimesis. Această regulă afirmă că
„zugrăvirea realistă a evenimentelor de
toate zilele e incompatibilă cu sublimul şi
nu-şi găseşte loc decît în cadrul comicului
sau, bineînţeles stilizată cu grijă, în idilic”11.
Această polemică este hotărîtoare pentru
problema estetico-politică a reprezentării,
căci Auerbach prezintă în primul capitol
din Mimesis două perspective asupra
zugrăvirii realiste, una pe care o numeşte
„realism homeric” şi descrierile realiste din
Vechiul Testament. Deşi nici una dintre ele
nu se încadrează strict în regula separării
stilurilor, care va deveni clară în tragedia
greacă şi, conform spuselor lui Auerbach,
va rămîne dominantă pînă în secolul al
xIx-lea, realismul homeric conţine deja
germenii evoluţiei sale, iar Vechiul
Testament îi anunţă decăderea. Chiar
dacă descrierea realistă a cotidianului
este prezentă în poemul homeric, ea nu
are nici o semnificaţie şi nici un impact;
serveşte doar drept contrast pentru
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părăseşte - în sens figurat - aparatul de fil-
mat şi aspectele tehnice, concentrîndu-se
pe muncitori. În momentele respective
regizorul pare să devină imanent faţă de
realitatea filmată, căci intervine o discuţie
între el, echipa tehnică şi muncitori, care
înlocuieşte interviul tipic şi estompează
graniţele între cei reprezentaţi şi cei ce
produc reprezentarea: aparatul de filmat
nu mai este perceput ca un mijloc tehnic
ce produce o divizare binară, ci s-a trans-
format într-un soi de interlocutor. De
asemenea, folosirea comentariului din off
ca un dispozitiv „transcendent” necesar se
depărtează de tiparul clasic atunci cînd
vocea lui Marker este înlocuită de vocile
muncitorilor şi cea a sindicalistului, care
comentează şi explică propriile lor imagini.
Aşa se face că în întreg filmul se simte
prezenţa unei oscilaţii specifice, între uti-
lizarea în stil clasic a tehnicilor documen-
tarului şi recunoaşterea nevoii de a o rupe
cu ierarhiile imprimate în aceste tehnici.

Pornind chiar de la început,
putem face diferenţa între cele cîteva
strategii documentare care coexistă în
cadrul filmului: 
a) Un interviu în care Yoyo răspunde la
întrebarea lui Marker despre felul cum s-a
simţit cînd s-a urcat pentru prima dată pe
un butoi şi le-a ţinut un discurs celorlalţi
muncitori (filmul începe cu o astfel de
scenă, dar nu din martie, ci din decem-
brie). Interviul respectă tradiţionala alter-
nanţă de întrebări şi răspunsuri.
b) După aceea vocea lui Marker ocupă
scena şi comentează imaginile din martie
1967, evidenţiind originalitatea grevei,
lungimea ei - „o lună” -, forma ei - „ocu-
parea” - şi, mai presus de toate, „ideea,
reluată necontenit pe parcurs, că
degradarea condiţiilor de muncă se tra-
duce într-o degradare a vieţii în totalitatea
ei, fapt ce nu poate fi compensat printr-o
mărire de salariu”. Astfel, scopul grevei nu

este acela de integrare în societatea asis-
tenţială, ci tocmai de punere sub intero-
gaţie a acestei forme de societate şi de
civilizaţie. Aşa se explică de ce rezultatul
tangibil al acesteia nu este în primul rînd
creşterea salariilor, ci „educarea unei
întregi generaţii de muncitori în spiritul
conflictului social”.
c) După aceea comentariul este înlocuit
iarăşi cu vocea lui Yoyo, care explică
apariţia solidarităţii între muncitori, con-
struirea comunităţii, integrarea muncito-
rilor în comitetele de sprijin, în organizarea
bibliotecii... şi aduce în discuţie problema
culturii ca „problemă politică”. Pe o pan-
cartă se pot citi revendicările comitetului
CCPPO: „pîine pentru toată lumea, dar şi
libertate, rîs, teatru, viaţă”.
d) În secvenţa următoare Pol Cèbe afirmă
că dreptul la cultură este o revendicare
politică, exact la fel ca şi dreptul la hrană
sau dreptul la o locuinţă, chiar dacă anga-
jatorii nu se feresc să pronunţe cuvîntul
„cultură”, dar se tem să rostească vorbele
„politică” sau „sindicat”15. Ceea ce nu mai
spune, dar se înţelege în subtext, este
faptul că lipsa de respect a angajatorilor
pentru cultură constituie o breşă în logica
dominaţiei, de vreme ce cultura, conform
noii definiţii propuse de CCPPO, este
legată în mod fundamental de distribuirea
locurilor şi a rolurilor în spaţiul comun.
Cultura nu trebuie înţeleasă în sensul dat
de Adorno, ca industrie culturală sau ca
acces la informaţie sau la divertisment de
masă. Dimpotrivă, revendicîndu-şi dreptul
la cultură, muncitorii revendică un drept
politic, un drept de a ocupa o poziţie care
nu le aparţine în mod „natural”, dreptul de
a-şi petrece timpul fără a munci, ci făcînd
ceva care nu este legat în nici un fel de
muncă sau de reproducerea forţei de
muncă - dreptul de a „pierde” timpul per-
sonal. Acest fapt constituie astfel o dis-
oluţie a modului tradiţional de distribuţie a

bătălii (des étapes d’une lutte). Aşa se
face că filmul începe şi se termină cu
prezentarea documentată a unei alte
greve, mai puţin reuşite, de la sfîrşitul
acelui an. Pe lîngă aceste relatări, care
sînt structurate într-un stil documentar mai
degrabă tradiţional, scopul central al lui
Marker şi al filmului său este să elaboreze
portretul unui mic grup de sindicalişti mili-
tanţi. Filmul oferă în principal o descriere a
vieţilor acestor oameni, ascultîndu-i,
urmărindu-le discuţiile şi studiindu-le
implicarea în politică, dar şi viaţa de fami-
lie.

Scena de început este una
emblematică pentru stilul documentar
adoptat de Marker şi pentru „film-ouvrier”,
„filmul muncitoresc”, iar “A bientôt, j’e-
spère” este unul din primele exemple de
acest gen. Îl vedem pe unul dintre princi-
palii actori ai mişcării sociale şi ai filmului,
Georges Maurivard, sindicalist şi muncitor
la Rhodiacéta, cunoscut şi sub porecla de
Yoyo, cum stă în faţa porţilor fabricii şi
încearcă să-i adune pe tovarăşii săi de
muncă şi să-i informeze de concedierea a
92 de muncitori din Lyon. Sîntem la puţine
zile după Crăciun, cum ne informează
vocea din off, aşadar la cîteva luni după
ocuparea fabricii şi după greva încu-
nunată de succes din februarie şi martie.
Aparatul de filmat ni-i prezintă pe munci-
tori părăsind fabrica (şi adunîndu-se în
jurul vorbitorului) şi trimite astfel, inevitabil,
la prima scenă filmată din istoria cine-
matografului, Muncitori părăsind fabrica, o
secvenţă de 45 de secunde a fraţilor
Lumière, unde sînt prezentaţi muncitorii
de la fabrica de fotografii din Lyon (ai cărei
proprietari erau chiar respectivii fraţi)
ieşind în grabă pe porţile fabricii, ca să
meargă la prînz. Astfel începutul filmului
lui Marker vorbeşte brusc despre con-
strucţia unui spaţiu politic şi despre un
eveniment mediatic, adică despre

naşterea cinematografiei. În eseul său
documentar cu acelaşi titul din 1995,
Harun Farocki pomeneşte de acest dublu
aspect atunci cînd analizează locul din
faţa porţilor fabricii ca fiind locul unde
muncitorii devin vizibili ca grup social
înainte să se disperseze în spaţiul invizibil
al vieţilor lor particulare din afara zidurilor
fabricii. Farocki urmăreşte această vizibili-
tate atît în materiale de arhivă, cît şi în
imagini din filme clasice - de la Timpuri noi
al lui Chaplin la Metropolis al lui Lang şi
Accatone al lui Pasolini -, încercînd să
construiască imaginea ficţională a unui
spaţiu unde conflictul social evoluează
paradigmatic, odată ce timpurile şi spaţiile
publice şi private se ciocnesc, iar diferenţa
dintre ele păleşte.13

În 1967 Marker alege şi el porţile
fabricii ca punct de început al filmului său
şi leagă această amplasare tocmai de
apariţia unei „culturi politice”. Face asta
prezentînd evenimentele, intervievînd per-
sonajele centrale ale mişcării sociale,
oferind informaţii generale şi concrete
despre fabrică, dar şi despre pericolul
masivelor concedieri, ce pluteşte pe dea-
supra capetelor muncitorilor. Comentariul
din off oferă reperele necesare pentru a
înţelege greva şi, făcînd asta, înscrie fil-
mul în paradigma documentară clasică, în
care imaginile documentarului reflectă
realitatea, iar comentariul explică acea
realitate prin plasarea ei într-un context
istoric şi politic.14 Tradiţionala utilizare a
interviurilor se include şi ea în această
paradigmă, în care muncitorii răspund
întrebărilor lui Marker şi oferă explicaţii
asupra situaţiei lor şi a convertirii lor la
activism social, adresîndu-se regizorului şi
potenţialului privitor.

Dar această structură documen-
tară ce prezintă, fie şi neintenţionat, figura
regizorului ca autor e bulversată pe par-
cursul filmului de o altă tendinţă, care
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spère a fost criticat dur tocmai de munci-
tori, care s-au simţit exploataţi şi reificaţi
tocmai de oamenii care ar fi trebuit să
lupte împotriva exploatării lor. Din această
critică, înregistrată ca document audio şi
intitulată ironic La Charnière (Balamaua),
s-a născut idea muncitorilor de la
Rhodiacéta de a nu participa la filme doar
în calitate de obiect al lor, ci de a crea şi
prezenta imagini făcute de muncitori şi
pentru muncitori, acţiune prin care ar reuşi
o formă de dez-identificare, de distanţare,
ce n-ar mai putea fi redusă cu uşurinţă la
reificare. Prin urmare, au înfiinţat în
Besançon Grupul Medwedkin şi au făcut
apoi filmul Classe de Lutte. În rîndurile
următoare voi analiza elementele de con-
tinuitate, dar şi diferenţele existente între
filmul lui Marker şi filmul grupurilor
Medwedkin în privinţa problemei esenţiale
a revendicării teoretice şi practice a „drep-
tului la cultură”, care nu trebuie înţeles ca
acces la informaţii sau divertisment de
masă, ci, dimpotrivă, ca drept politic. Iar
acesta chiar este un drept politic, în
măsura în care cucerirea lui implică dis-
oluţia distribuţiei clasice a încadrărilor pro-
fesionale şi a poziţiilor sociale, căci desta-
bilizează împărţirea poziţiilor ierarhice
între latura creativă şi cea non-creativă,
între tabăra pasivă şi cea activă, şi se
cristalizează sub forma luării în posesie de
către muncitori a propriei lor reprezentări,
printr-o formă de descriere ce renunţă la
explicaţie. Astfel, el trimite iar la un drept
la relaxare, în sensul de timp liber, nepro-
ductiv: dreptul de „a pierde timpul” şi de a
fi „ne-condiţionat”, după cum afirmă
Theodor W. Adorno: “Rien faire comme
une bête, auf dem Wasser liegen und
friedlich in den Himmel schauen, «sein,
sonst nichts, ohne alle weitere
Bestimmung und Erfüllung»”18.

Classe de Lutte ne prezintă
această nouă cultură, înţeleasă ca o

interogaţie asupra caracterului „natural” al
lucrurilor şi a distribuţiei lor. „Cultura” se
referă la excesul de cuvinte şi de imagini
care destabilizează ordinea aparent „natu-
rală” a dominaţiei. Din această perspec-
tivă transferul aparaturii tehnice, adică al
camerei de filmat, al meselor de montaj
sau al reflectoarelor din mîinile creatorilor
de film militanţi în cele ale creatorilor de
film muncitori trebuie înţeles ca un gest
politic, un gest militant şi de subiectivare
în sensul lui Rancière, adică un gest de
dez-identificare. Aparatul de filmat
urmăreşte o tînără, Suzanne Zedet,
muncitoare în fabrica de ceasuri de mînă
Yéma, care a apărut înainte în À bientôt,
j’espère, însă abia acum reuşeşte să se
emnacipeze, ca activistă militantă şi ca
femeie. Practic, în filmul din 1967 soţul
femeii vorbise în numele ei, pe cînd acum
ea devine un participant activ în cadrul
mişcărilor sociale de la Yéma. Pe de o
parte colajul de imagini combină scene şi
spaţii publice cu unele private, viaţa din
fabrică şi viaţa de familie, sugerînd astfel
dificultatea separării celor două zone. Pe
de altă parte acesta e creat din imagini
despre producţia şi distribuţia de imagini:
aparatura tehnică invadează cadrarea şi
este expusă în film, vorbind astfel, în chip
brechtian, despre artificialitatea situaţiei
reale. O pancartă pusă pe un zid din ceea
ce pare a fi un studio de film subliniază
ideea că filmul nu e o vrajă, ci o tehnică
pusă în slujba eliberării muncitorilor.
Urmărind persoana Suzannei, filmul ne
prezintă evoluţia unei culturi militante înţe-
lese ca o auto-descriere a clasei munci-
toare prin intermediul contra-discursurilor
şi contra-imaginilor lor.19

Acest fapt are, de asemenea,
urmări în ceea ce priveşte meditaţia
asupra filmului ca mijloc de comunicare,
care nu mai e considerat un mijloc de
reprezentare (nici măcar de reprezentare

abilităţilor legate de poziţia socială şi
încadrarea profesională: destabilizează
împărţirea poziţiilor ierarhice între latura
creativă şi cea non-creativă, între tabăra
activă şi cea pasivă, şi se cristalizează
sub forma luării în posesie de către munci-
tori a propriei reprezentări, printr-o formă
de descriere ce renunţă la explicaţie.

Secvenţa finală din “A bientôt,
j’espère” poate fi interpretată ca un rezu-
mat al acestei oscilaţii ce străbate întreg
filmul, cea între voinţa de a produce
cunoaştere şi de a distribui informaţii
despre lupta clasei muncitoare din
Besançon şi voinţa de a refuza adoptarea
unei poziţii transcendente faţă de eveni-
mente. Urmînd abordarea foucauldiană,
Marker încearcă să conducă o „bătălie cot
la cot cu cei care luptă şi nu să stea pe
margine, de unde să încerce să-i
lumineze”16. Şi totuşi aici există un
dezechilibru necesar, pe care Marker nu-l
poate evita, între regizor şi cei pe care îi
filmează. În propoziţia de încheiere Yoyo
atinge ambele probleme: tradiţionala
problemă politică ori chiar pragmatică a
accesului la presă ca formă de comuni-
care în masă şi a politicii dusă de aceas-
ta, de dezinformare a clasei muncitoare,
dar - fapt mult mai important - şi nevoia de
auto-reprezentare a lucrătorilor ca parte a
clasei muncitoare constituite prin lupta,
solidaritatea şi comunitatea tuturor mem-
brilor ei. Această auto-reprezentare nu
este formulată doar prin intermediul grev-
elor în sine, ci şi printr-o nouă politică a
descrierii, o auto-descriere a muncitorilor
înşişi. Această formă specifică de
descriere e definită de Yoyo, cu un zîmbet
şovăielnic, drept „cultură”. Filmul se ter-
mină acolo unde a şi început, în decem-
brie 1967, cu cîteva zile înainte de
Crăciun. De data asta apelul la grevă a
fost ascultat doar de cîţiva muncitori şi nici
unul dintre angajaţii fabrici nu s-a soli-

darizat cu greviştii. „C’est fini” - greva
respectivă e un eşec; dar asta nu înseam-
nă totuşi înfrîngerea clasei muncitoare,
căci ceea ce noi numim înfrîngeri şi victorii
nu fac altceva decît să evidenţieze exis-
tenţa unei mişcări sociale, iar sindicaliştii
tineri „continuă să înveţe”. Ei învaţă că
există o solidaritate între muncitori, învaţă
că există o clasă muncitoare, care deţine
o putere, o formă de putere imposibil de
controlat sau de înţeles de angajatori. Una
din problemele importante este, aşa cum
am spus, accesul la circuitele infor-
maţionale şi mediatice, necesitatea ca
oamenii să poată afla adevărul despre
clasa muncitoare, adevăr care nu este cel
prezentat în France Dimanche sau Ici
Paris. Însă cealaltă problemă, una mult
mai fundamentală, e dezvăluită de Yoyo
cu un zîmbet ezitant atunci cînd numeşte
solidaritatea clasei muncitoare o „cultură”:
„Ce n’est pas de la culture ça?”17 Această
„cultură” a clasei muncitoare, cea a soli-
darităţii şi a spiritului de comunitate, ce e
necunoscută prin definiţie angajatorilor şi
patronilor fabricii, constituie forţa lor şi le
va aduce victoria în lupta socială împotri-
va inegalităţii şi exploatării. Yoyo vesteşte
aici redefinirea cuvîntului „cultură”, trans-
formarea lui într-un cuvînt militant, care să
descrie lupta clasei muncitoare. E ceea ce
se realizează prin schimbarea petrecută
de la primul film la al doilea. De acum
înainte „cultura” este înţeleasă ca o intero-
gaţie asupra caracterului „natural” al
lucrurilor şi al distribuţiei lor; „cultura” se
referă la excesul de cuvinte şi imagini,
care destabilizează ordinea aparent „natu-
rală” a dominaţiei.

3. Logica auto-descrierii

Totuşi atunci cînd a fost prezen-
tat prima dată în fabrică, À bientôt, j’e-
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oricărei voci transcendente şi astfel par-
ticipă la noua „cultură sau politică a auto-
descrierii”, care întrerupe legăturile atît cu
ierarhiile reprezentării narative tradiţio-
nale, cît şi cu poziţia tradiţională a intelec-
tualului ce vorbeşte pentru ceilalţi.

Este, aşadar, o formă de realism
estetic, de vreme ce realismul estetic înţe-
les ca o reprezentare imanentă nu
urmăreşte să devină o reprezentare „mai
bună”, ci să dărîme ierarhiile reprezentării.
Prin urmare, el menţine incertitudinea la
nivelul distincţiei dintre reprezentarea
ficţională şi cea documentară. Formele
realismului estetic, fiind forme post-
reprezentative, nu arată realitatea „aşa
cum e ea”, ci mai degrabă vorbesc despre
imposibilitatea de a face asta. Totuşi
respectiva imposibilitate nu deschide
calea spre sfîrşitul reprezentării, ci spre o
nouă politică a reprezentării: spre o
politică estetică, adică post-reprezentativă
a reprezentării. În consecinţă, provocarea
inerentă conceptului de realism estetic
este aceea că arată concomitent atît
imposibilitatea existenţei unei imagini
obiective, cît şi a unei realităţi obiective,
deoarece atît realitatea, cît şi imaginile
sînt întotdeauna negociate şi configurate
necontenit în lupta dintre diferitele strategii
de distribuire a rolurilor şi spaţiilor sau a
diverselor compartimentări ale lumii per-
ceptibile.
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documentară), ci un instrument ce pro-
movează lupta muncitorilor - nu ca mijloc
de comunicare propriu-zis, ci destabilizînd
compartimentările şi distribuţiile sociale.
Argumentaţia respectivă este reluată chiar
la finalul filmului într-o manieră mai puţin
impresionantă, dar la fel de eficientă:
Suzanne, cea a cărei poveste ne-a fost
prezentată în film, renunţă la identitatea ei
de muncitoare militantă şi ne prezintă în
schimb un şir de afirmaţii complexe şi eru-
dite despre Picasso şi arta modernă, deci
se dez-identifică, se distanţează de rolul ei
de muncitoare militantă, pe care filmul i l-
a clădit pînă acum, şi adoptă rolul de crit-
ic de artă, care în mod „natural” - adică
pentru rolul ei natural de femeie şi de
muncitoare - nu i-ar fi accesibil.

Schimbarea de la A bientôt j’e-
spère la Classe de lutte este însoţită şi de
o remarcabilă modificare în limbajul filmic,
prin renunţarea la anumite elemente
tradiţionale ale documentarului, cum sînt
interviul sau comentariul din off, iar astfel
în Classe de lutte se dezvoltă ceea ce era
deja prezent, dar nu pe deplin realizat, în
filmul lui Marker: chiar dacă “A bientôt, j’e-
spère” constituie un intrument de
descriere a lumii de rînd şi, astfel, o rup-
tură cu ierarhiile reprezentării, modul de
structurare a imaginilor la Marker este
supus în continuare unei logici explicative,
care produce inevitabil un discurs
„despre” clasa muncitoare. Dimpotrivă,
Grupul Medwedkin foloseşte filmul ca
instrument de auto-descriere a clasei
muncitoare de către clasa muncitoare, un
instrument de constituire a culturii lor.

Astfel, filmul nu este nici un
comentariu asupra luptelor muncitorilor
sau a emancipării lor, nici o explicaţie a
mecanismelor sale interioare sau un exer-
ciţiu de contextualizare. El nu respectă o
logică explicativă, ci strînge laolaltă imag-
ini auto-reflexive despre producţia de

imagini şi imagini care descriu viaţa de
femeie muncitoare şi militantă a Suzannei.
Însă noul model de construcţie a identităţii
Suzannei este subminat şi el atît în formă,
cît şi în conţinut, prin dimensiunea ficţion-
ală reflectată pe parcursul filmului în
mişcările aparatului de filmat, în imaginile,
muzica şi prezentarea Suzannei ca per-
sonaj principal al propriei sale poveşti, dar
şi prin gestul de dez-identificare al
Suzannei, care din muncitoare devine mil-
itantă, iar apoi critic de artă. Astfel gestul
de dez-identificare al muncitorilor, care
preiau controlul asupra filmării, se reflectă
şi el în film. Producerea unei identităţi, pe
care filmul o atestă într-o fază incipientă, e
subminată tocmai de faptul că, spre
deosebire de À bientôt, j’espère, Classe
de Lutte nu reprezintă o situaţie specifică,
împreună cu explicarea ei, ci, dimpotrivă,
prin expunerea reprezentării ca
reprezentare şi posibilitatea redistribuirii
spaţiilor şi a momentelor temporale, trim-
ite la o situaţie ce e mereu potenţial difer-
ită de cea prezentă.

Prin urmare, Classe de lutte
relatează povestea Suzannei prin aranja-
mentul de imagini, muzică şi voci ce
vorbesc de la sine şi îşi etalează propria
semnificaţie, fără să respecte vreo logică
explicativă. Filmul şi imaginile sale nu
„prezintă comentarii” şi nici nu „oferă justi-
ficări” asupra emancipării clasei munci-
toare. În loc de asta, tocmai existenţa lor
reprezintă o mişcare de subiectivare, înţe-
leasă sub forma dez-identificării Suzannei
de rolul de femeie muncitoare, mută şi,
astfel, nereprezentativă şi inactivă. Classe
de Lutte constituie o nouă fază politică,
cea în care se conştientizează prăbuşirea
unui anumit tip de distribuire normativă a
rolurilor şi locurilor în cadrul lumii percep-
tibile, în care muncitorii muncesc, intelec-
tualii gîndesc, iar producătorii de film pro-
duc filme. Filmul ocoleşte şi utilizarea
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Performative Architecture - 
Setting a Stage for Political Action

I.

Architecture is an act and as such,
dynamic, process-related and only con-
sidered to be completed depending on
the way in which it is perceived, judged
and used. On the one hand buildings, as
typical products of architecture, emanate
from actions, which are completed at
some point. However, the unfolding of an
edifice does not end with the actual build-
ing. Buildings allow for the possibility to
act or eliminate it. They establish circum-
stances, however, they also act.
Architectures are actors. They shape the
activities of subjects creating reality and
are tied to perceptual acts. Their charac-
teristics vary according to other actors’
positions and impulses, they emanate
from kinaesthetic and visual experiences,
they are the product of interactions. On
the other hand they are performative as
an ensemble of structures by configuring,
identifying and exhibiting subjects,
objects and events. They predetermine
subjects and prefigure perception.
Finally, they constitute the setting, which
shapes the actors’ relations to their pub-

by Ludger Schwarte

licity and makes these observable.
Architecture is performative as built struc-
tures and structured physical objects, as
embodying and embodied acts. However,
instead of analysing these performances
of architecture in view of the rules whose
application they have generated through
their expression, instead of searching for
belief and knowledge systems, which
govern the external expression of archi-
tecture, instead of imputing universalis-
able structures to each act or attempting
to explain it from a textual context, we
should first of all regard them merely as
embodiments. The ontological pattern
that those analysing tools of communica-
tive actions follow merely leads to pre-
conditions of their possibility and validity,
thus methodically disregarding the reality
and formation of these actions.

Architecture situates performances and
makes the representation of the execu-
tion of acts possible. Built spaces config-
ure fields of activities: they can identify,
alleviate and make comprehensible activ-
ities which take place in them; they can
incorporate labour, appropriate it or
exhibit it publicly. They organise move-
ments, perceptions and emphasize par-
ticular zones of attention. Also, they form
points of unification and confrontation.

In a narrower sense spaces are perfor-
mative when they do not simply execute
those acts but perform them or even
themselves. 

The performance of architecture is built
from singular acts. It structures percep-
tions, movements and expressions and
folds them into each other. It establishes
possibilities for encounters, confronta-
tions and usage and beyond that the pos-

sibility of the indefinite; it can even
increase the probability of the sudden. It
situates actors in the public. This perfor-
mativity of spaces is the potential gener-
ated from an event’s mediatisation and
staging. 

Consequently, the staging of spaces and
the creation of situations, the methods for
beginning are based on architectural
processes, which make them accessible
and set them up in the first place: It is
only through the identification of the dis-
persion, the positioning of an assembly,
the rhythmisation of tension, the process-
es of situating, opening and clarifying that
the creation of sequences of action and
the preconditions for events’ manifesta-
tions are made possible.

The classical theory of action examines
the relations between intentions and exe-
cution processes. The theory distinguish-
es casual procedures from actions by
understanding the latter as execution of
intentions. The idea of architecture as
plan and execution also rests on the con-
cept of a subject distinguishing itself
through the accomplishment of inten-
tions. Does the plan designate architec-
ture? Or does architecture facilitate plan-
ning as labour in the first place?

Privileging the tactically interfering sub-
ject, classical theories of action not only
disregard material fundamentals, which -
if anything - constitute acting and make it
first of all possible, but also confine the
acting as being an outwardly obtrusive
activity. Space always emerges from a
multiplicity of interactions. 

The whole range of action, however, also
encompasses passivity and a change of
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ity, action and reaction. What senses and
patterns of activation we develop is a bio-
logical answer towards the properties of
the world, which we inhabit.  This biolog-
ical answer, this cultivation of organs thus
depends on free areas, which can be
used as resources of transformation. In
this sense architecture should be under-
stood as the creation and configuration of
sensuality.

At the centre of the public space is thus
an action,  in the sense that architecture
first allows the thing, force or creature a
leeway to act differently or even not at all.
Accordingly, architecture is not a structur-
al parameter, but that which lets an action
appear - by no means exclusively as
building - but, by way of example, as the
actors assembling themselves and relat-
ing to each other. It is reciprocally modi-
fied by each action. Designing, building,
using and changing public space are
equally ways of acting. Actions respond
to each other and thereby change the
interstices in which they happen. The
architecture of this zone thus forms an
event out of that which comes into being
in such a performative situation. 

The first consequence of an analysis of
performativity from the perspective of
architecture is that actions depend on a
situational framework of conditions.
These facilitate differentiation between
operations, incidents and execution
processes. This framework of conditions
determines the modalities of such differ-
entiations through embodiment. Se-
condly, it follows that these distinctions
correspond to specific patterns of interac-
tions. These patterns crystallize from the
embodiments and determine who can act
and what counts as an action. Thirdly,

from this notion of action - having in view
the happening - follows the assumption
that a situational anticipation is needed if
the unforeseen should materialise in an
observable way. 

The possibility of acting intentionally is
merely a derivative of performative archi-
tecture. From this challenge of the notion
of planning follows the idea that places -
depending on the degree to which they
were planned by an individual - have
hardly any chance to appear as public
spaces. The action in the sense of imple-
menting the plan is the attempt to force
purpose, functions, structures of meaning
onto reality, with the result that the situa-
tionally generated reality merely counts
as auxiliary criterion to the aims of an
individual or a society. Performativity of
the architect has not for nothing been the
paradigm of the demiurge, the creator
god, up until Leibniz; but at the same time
it is also the model of a political dictator-
ship, in which only one will counts. 

In his “Physics” Aristotle describes archi-
tectonics as the art of working with a
material to fabricate a purposeful object.
Someone who uses this object has to be
familiar with its form. However, the pro-
ducer of this object, as the architect, has
to know the qualities of the material in
view of a particular function. Accordingly,
the architect is not the one who actually
fabricates the product or uses it, but the
one who develops the form-content unity
of a product by projecting its matter of
existence before it is even there.
However, designing is but only one ver-
sion of architecture.

A particular structure of social relations,
an artificial, common world is the prereq-

the self. Architecture thus not only con-
sists of demolishing and triumphal erec-
tion, calculation and construction, but
also of incuring, inserting oneself, with-
drawing and enduring. It is not only com-
prised of a representation of an impera-
tive will, but also of transformations, fluid-
ity and movement, conversion and trans-
ference. 

If one wants to get beyond architecture’s
planning ideology, a notion of action is
required, that does not rely on cognitions,
making of plans and a subject’s assertion
as criteria for successful completion, but
instead asks the question of how and
whereupon a world is brought into being
and altered. Architecture is not simply a
question of skill. 

The search for the fundamentals of
action should thus be aimed at performa-
tivity as the potential of a process (of exe-
cution) to generate reality and form cul-
tures. Such a process comes into being
in a situation in which an action might
suggest itself but is not enforced.
Performativity depends on open situa-
tions. The unity of an action might be per-
ceived as a catastrophe, an accident, an
event or an incident, as a great deed or
silly coincidence. However, it does not
exhaust itself in the perception, which
shapes it, nor in the movement, which
causes it or which it responds to. Action is
a process, a transformation, a change, a
flow, a frantic standstill, always simulta-
neously characterised by rest and modifi-
cation, which means, by the tension that
distinguishes a situation from a condition.
In a condition there is no space for
actions, no change of structures, no room
for unforeseen developments, steps,
thresholds, transitions, as they are repre-

sentative for situations. Situations enable
actors to do something. These opportuni-
ties rest and remain unclaimed until
those capable of doing so, seize them.
The possibility of acting, the enduring
and one’s conduct arise from a situation. 

This tension inherent in an open situation
not only evokes the human subject of
action. Rather the performative charac-
teristics of forces, things and creatures
count equally. That the material base for-
mats situations is revealed particularly in
the architecture of the public space. On
the one side this architecture has to be
aimed at eliciting actions from forces,
things or creatures and becoming the
interface of interactions. Thereto it has to
make its openness visible, so that per-
sons, things or forces can appear and
show themselves in a manner not prede-
termined. On the other hand it has to
organise the perception of these actions
in such a way that these mark reality. The
architecture of public spaces thus has to
open up an arena, it has to arrange per-
ception as the level of expectations into
which an act enters and which it nonethe-
less at the same time surprises. Actions
differ precisely from activities in that they
are neither expectable nor compliant to
certain rules. 

This organisation can not, as those refer-
ring to modern phenomenology or philo-
sophical anthropology believe, be
achieved by the body or the plaiting of
participation and distance in the interme-
diate corporeality: Their execution
processes of perceptions are already
based on the contingent preconditions of
a situation, which first of all has to permit,
grant and even evoke execution process-
es of action and thus activity and passiv-
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arrangement, terraces with two stoas
were laid out above the Pnyx, which pro-
vided a better vantage point than the sur-
rounding sides for following the public
assembly of the citizens. The Pnyx
afforded an unimpeded view of the city,
the acropolis, the sky, the port and
beyond it the sea. So, on the one hand,
its location in the very heart of Athens
constituted a critical public forum in
respect to the city, on the other hand, it
was open itself to other types of publics,
especially those without citizen status
(women, foreigners, slaves, minors). 

b) Paestum

Today, the best known circular parliament
from ancient times is probably the ekkle-
sia at Paestum, once the capital of the
Greek colonies in Italy and  a democratic
town modeled after Athens. The circular
meeting place had a raised spot where
the speaker is presumed to have stood.
The ekklesia was an open-air building
that could be seen into from all sides.

c) Rome

The popular assembly, the Comitium in
the Roman Forum, formed the starting
point of the Roman Republic. Yet it was
not a democracy, being governed by a
political elite. It was the Senate, recruited
from patrician families, that debated and
agreed on the political measures, which
were announced to the people from the
rostrum on the Forum for approval by
acclamation. Although originally a form of
voting, this involvement of the people in
the Senate’s decisions increasingly
became a mere formality, the people hav-
ing been reduced to the role of spectators
rather than actors in the political arena.

The Curia Julia had a rostrum at the front
for the president. Standing at right angles
to the rostrum and facing each other on
both sides were three-tiered galleries
that, depending on the seating, could
accommodate 300 to 465 participants in
meetings of the Senate. A tall door
opened out onto the meeting place in
front of it, which contained a rostrum and
various religious monuments. As in the
twentieth century people’s republics, the
layout of the closed Senate building
(Curia) and the Forum indicated that no
kind of controversy was expected.
Speeches to the people were mere pro-
nouncements. 

d) Westminster

From 1548 the English Parliament met in
a former chapel (St. Stephen’s) in
Westminster Palace. The seating plan
resulted from an extension of the choir
stalls and was identical with that in the
Roman Curia. At the eastern end of the
chamber was a raised dais with the
Speaker’s Chair, in front of which stood
the Clerk’s Table. The members of
Parliament met here behind closed
doors.

Parliamentary architecture and a consti-
tution are similar in the influence they
exert on the potential for political activity.
A parliamentary building localizes and
identifies political activity. It distinguishes
between players and strangers and
between lawful and unlawful activities. A
good arrangement determines whether
the members of a parliament can under-
stand each other properly, as it does
potential decision-making procedures. In
a circular hall, everybody can generally
see and hear everyone else. The advan-

uisite for actions to exist at all. This struc-
ture is actually the external condition for
every birth as much as for the appear-
ance of things. Acting means starting
something new: “Every action first and
sets something in motion in the present,
(…) the action starts and leads some-
thing on in the sense of the Greek
αρχειν.“ Acting is fleeting and has (first) to
be seen, heard, remembered and then
transformed - that is to say reified - to
become part of the world. Not only the
present, the senses and the recollection
of other people respond to the actions in
acts of embodiment. Things too react to
each act, absorbing and transforming it.
As events, depending on presentification
and embodiment, actions are basically
indeterminate. The capacity of a human
being to begin, means that they withdraw
from any form of predictability. This
capacity of human beings and the dispo-
sition of things to respond to this begin-
ning are given to them by the public
space. This space collects them; within it
they form a collective, without being pro-
duced or functionally interlinked. 

Acting requires a stage. Only there does
the collective power, which can begin
something new manifest itself visibly,
instead of the violence, which only ever
obeys to existing purposes.
Characteristics can be controlled, that is
to say remain consealed, whilst that
which expresses itself in collective
actions cannot be hidden.

II.

Ask why we no longer have a direct
democracy today and the reply will gen-
erally be that the size of the population

and the long distances that have to be
traveled in modern states make it impos-
sible for every citizen to be present in a
parliament. This is an argument on archi-
tectural grounds. It assumes that political
decisions can only be made in a parlia-
ment. Yet a parliament is merely a substi-
tute for direct participation. What might a
parliament look like that is open to all cit-
izens?

To what extent does successful parlia-
mentary architecture offset the absence
of the majority of the population? At least
three things must be distinguished in this
regard: a) the number of people who can
be accommodated in the space available;
b) the structure, arrangement and design
of the parliamentary chambers; and c)
the degree of transparency with respect
to outsiders, observers and chance
passers-by. An examination of these
aspects of parliament buildings in the
period up to the 18th century reveals a
gradual development from open meeting
places to closed halls.

a) Athens 

The Pnyx in Athens was constructed
around 500 B.C., a huge platform created
so that the public assembly could be
transferred there from the agora. Its
shape was designed to allow a democrat-
ic debate and a transparent and compre-
hensible decision-making process. The
Pnyx was steadily expanded and
improved in the two subsequent stages of
construction (404-3 B.C., 330-326 B.C.).
In the third stage, it was able to accom-
modate up to 24,000 people. Although
walls were built around the Pnyx later on,
it was always possible to see into it from
the agora, for instance. To preserve this
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ment constitute a satisfactory audience?
Is a television broadcast of the proceed-
ings sufficient or is a public only properly
established when it can articulate itself
and voice criticism and when anyone who
wishes can take part?

In answering these questions it is impor-
tant to distinguish between a public
space that collects or interrupts and the
political space that forms part of the
social space. The social arises from
spaces of ordered communication and
presumes that an assembly exists. The
political space uses aesthetic, discipli-
nary and biological means to put people
in certain positions. It is characterized by
conditions of control, by the markings of
appropriation and by distancing mecha-
nisms, which identify the subjects and
stabilize them in the hierarchical
(genealogical, and the like) relationships
they have with each other (for example
hospitals, schools, prisons, parliaments).
In the political sphere power can there-
fore be exercised and reproduced,
whereas the public space cannot be cor-
doned off and controlled. On the contrary,
it is not subject to any unequivocal sys-
tem of perception, permitting a wide
range of insights, allowing anonymity and
opening up channels of communication
for new participants, new distributions
and new questions.

The public gallery is an alien element in
the classical theatrical architecture in
which the members of a parliament find
themselves. Like a wedge, it pries open
the closed nature of the parliamentary
system of perception and participation.
The penetration of the public into the
political space can only be explained by
the radical democratic currents of the

French Revolution.
Proceedings in the English Parliament
once took place behind closed doors if for
no other purpose than to pursue policies
directed against the king and his court. “I
spy strangers,” was the formal call for the
doors of the House of Commons to be
closed and for any potential listeners to
be removed. 

From the point of view of enlightened
analysis there is no reason why the jour-
nalistic debate should not relate exclu-
sively to texts, for instance to announce-
ments made by a parliament or govern-
ment followed by discussion of them in
specialist journals. Quite clearly, howev-
er, that is not a satisfactory situation for
either the press or the public. Reports on
parliamentary activities and daily events
can reinforce or undermine the sover-
eignty of a parliament. The physical pres-
ence of watching journalists brings quite
different forces into play. In 1798, for
instance, the British secretary of war,
William Windham, complained about the
continual reporting and warned that press
coverage of the parliamentary debates
would inevitably transform the English
constitution from a representative one
into “an entirely democratic one”. And in
1826 Wellington wrote: “Discussions with
open doors, and the publication of the
discussions of a Legislative Assembly,
however desirable, are not absolutely
necessary for the existence of freedom or
good government in any country. Our
own regulations, and the principles on
which the discussions of our Houses of
Parliament are founded and carried on,
are that they are private and not to be
made public.”

But in what sense can discussions

tage of a semicircular hall, by contrast, is
that at least one person, the speaker, can
see and hear everyone equally well.
However, factions, contradictions and
distances emerge more readily as a
result. Moreover, any lengthening of the
semicircle leads to the formation of blind
spots from which it is impossible to see or
be seen.

If parliamentary architecture is to take
account of democratic principles it must
enable all the lawmakers to make  them-
selves heard and understood and to com-
municate their views. The tension
between the architecture, which pre-
scribes a certain use and certain patterns
of behavior, and the debates in a parlia-
ment bestows different powers on the
parliamentary players. Anyone occupying
the Speaker’s chair or a seat on the gov-
ernment benches or controlling what is
going on behind the scenes obviously
has more power than a backbencher. But
it is not just the members of a parliament
who have power. The architecture does,
too. It determines not only how the mem-
bers of the parliament can communicate
with one another but also who speaks to
whom and about what. It determines who
sees and hears what. Moreover, it deter-
mines whose voice counts. In a circular
chamber it is possible and sensible for
everyone to speak from his or her   seat.
This makes it clear that a single opinion is
being expressed and that just one of
many possible viewpoints is being con-
tributed to the overall picture. If there is a
rostrum, however, the speaker addresses
the audience in a semicircle, having no
choice but to take up the sole legitimate
speaking position. 

The wrestling over parliamentary archi-

tecture shows that the ability to speak
and make decisions depends on the
opportunity to participate, to be present,
visible and audible. The existence of
political conflicts, the admission of vari-
ous persons (genders, generations), the
lively debate, the audibility of many differ-
ent voices, the articulation of approval or
disapproval can be hindered or rein-
forced by architectural means. 

Ever since the French Revolution the
hegemony of “representative democracy”
has rested on the semicircular model of
the classical Roman theater. The seating
arrangements put the focus on the ros-
trum. According to the theory, it is per-
formances in the form of monologues that
gives shape and a voice to the people,
who for their part subsequently express
their will through their representatives.
Wherever “representative democracy”
has been introduced, it was not the result
of a plebiscite but of a decree issued by a
parliament, for which (on average) hun-
dreds of  members were needed. The
number of representatives derives not
from the size of the population or from the
statistical average of the supposed politi-
cal elite but quite simply from the number
of seats in this type of theater.

III.

The key criterion of the political in tradi-
tional political philosophy would appear
to be a decision based on rational consid-
eration. This criterion could be met
behind closed doors. Is not the holding of
a debate pure sham? Why do we need a
parliament? Why is the public space
important for political decisions? Does
the semicircle of members of a parlia-
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ple as possible in these galleries: Gisors
found space for 1,400 spectators, while
Vignon planned to accommodate 2,500.
The 1793 Constitution gave the public the
right to intervene in parliamentary
debates and to submit petitions. This
opportunity for intervention was also
used by women to voice their demand for
equal rights. Yet neither this architectural
model of direct democracy nor the physi-
cal presence of the public was tolerated
for any longer than was necessary for the
members of the parliament to secure
power.

To the extent that the unhindered forma-
tion of associations and the participation
of the people in political events are pre-
vented, the literary public favored by
Habermas constitutes a sedative. Press
freedom has concealed the suppression
of direct democracy and its public forms
ever since Robespierre’s reign of terror in
1793 and 1794. It is no coincidence that
freedom of the press has existed since
the end of the eighteenth century, while
limited freedom of assembly was not
granted until over 100 years later. Even
today, an unregistered gathering of peo-
ple in a public space can be regarded as
a “riotous assembly” and dispersed by
the police.

IV.

Rancière regards political activity in the
narrow sense as the coming together of
those who have no right to speak; it is the
articulation of those whose voices do not
count. Politics is neither the exercise of
governmental authority nor the organiza-
tion of power (which Rancière justifiably
calls “police”) but rather the moment in

which those who have no share disrupt
the order of the visible. So the space for
political activity would be the cleft
between the parliament and the visitors’
gallery. What is also of interest, however,
is the question as to how the “conflict
over the existence of a common stage”
can be settled in such a way that it is
transformed into a legitimate democratic
decision-making process. 

Our parliaments are too small for our
large populations. Rousseau was able to
counteract that argument by stating that
even the Romans were not too numerous
to assemble; they did not meet in a single
parliament but at several coordinated
locations spread across the Empire or on
the Mars Field.

However, since architectural structures
facilitating meetings and communication
regularly comprise areas of equality and
thresholds of distinction, a public is gen-
erated at the same time. This is the non-
socialized, non-organized, non-identified
part of the public. It is its scattered com-
ponent, which has no place, clamors to
be visible and is made to disappear as
soon as a quantifiable order of perception
and action is established. 

V.

From 1794 the National Assembly opted
for an architectural limitation of participa-
tion, control and objection by the political
public of the kind that was tried out during
spontaneous gatherings, for example in
the “Circus of Truth” that Abbé Fauchet
had organized in the Palais-Royal from
October 1790. The circus pavilion there
was the venue for the weekly meetings of

between members of Parliament in the
House be regarded as private? It was not
until 1831 that a press gallery was
installed opposite the throne in the House
of Lords and only in 1852 in the House of
Commons, where it is positioned above
the Speaker’s Chair. Up to 1875 the gen-
eral public in England had no right to
attend sessions of Parliament, but could
be excluded at any time as soon as a
member of parliament “spied a stranger”.
The open spectators’ gallery, like the
Declaration of Human Rights, stems from
revolutionary France. The States General
met in 1789 in the Salle des Menus-
Plaisirs at Versailles, which had been
redesigned by the court architect. The
seating arrangements were flanked by
galleries that enabled the aristocratic
court retinue to follow the proceedings.
Individuals enjoying close contacts with
the deputies also succeeded in smug-
gling themselves into the assembly.
Initially they were able to move about so
freely among the deputies that the instal-
lation of barriers was announced on May
28, 1789, to segregate the large number
of visitors and keep the interior of the hall
free. The deputies were entitled to call for
a closed session. On  May 28,  1789, for
instance, Malouet called for a secret ses-
sion in view of the importance of the sub-
ject under discussion and insisted that
strangers be removed from the hall. To
which Volney replied: “Strangers! Are
there strangers amongst us? (…) Do [our
voters] not have the utmost interest in
keeping their eyes trained upon us? (…)
Are you planning to retreat from their
gaze the moment you are obliged to
account for your thoughts and all the
steps you have taken?” Nevertheless,
ordinary citizens without any special
qualification were generally excluded

from political proceedings.

On June 19, 1789, the Assemblée of the
Third Estate moved to the Jeu de Paume
at Versailles. It was pure architectural
chance that the deputies there found
themselves facing a gallery, from which
spectators had previously been able to
watch the ball games. Various drawings
and paintings - including the famous one
by Jacques-Louis David - show members
of the public on window-like galleries dur-
ing the Oath of the Tennis Court. This
presence of the people, an architectural
accident, promptly turned out to be a
political necessity. For the Tennis Court
Oath was at the same time a kind of coup
d’état, which was given a certain legitima-
cy by the presence of random public
spectators as witnesses. The deputies in
the Jeu de Paume expressed their call for
a constitution in the form of an oath,
swearing not to leave until a constitution
had been granted. It was not least by
means of this gesture that they cast aside
the tradition of the States General. They
no longer regarded themselves as elect-
ed representatives from certain con-
stituencies, constituting themselves
instead as the National Assembly, the
embodiment of the nation, vouched for by
incorruptible politicians. Again and again
these political representatives would
refer to the public as legitimizing their
seizure of power. However, these same
political players immediately excluded
the public once they had assumed gov-
ernmental power themselves.

After the National Assembly moved to
Paris, the public parliamentary galleries
were initially made larger. The designs
even indicate a competition between the
architects to accommodate as many peo-
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involving selected examples of the
nation, a random sample with which one
makes do.

But even if we had a direct democracy
again we would have to distinguish
between a political space and a public
space and insist that the political public
constitutes only a fraction of the overall
public. That distinction is important for
democracy, however. For it strikes me
that democracy is distinguished not
merely by the direct participation of all cit-
izens in all decision-making processes.
Another special characteristic of democ-
racy is that it opens up to the public,
which need not be a political public at all
but could equally well be a ceremonial
public, a sports public or an aesthetic
public. Hence the task of the political
public would be not only to make parlia-
mentary work understandable and capa-
ble of criticism but also, vice versa, to
incorporate ‘people outside’ together with
their views, assessments and arguments.
In addition, as the example of Athens
shows, people who are not even citizens
could criticize the relevance of decisions,
put other questions and raise issues that
are different from those against which the
parliamentary debating community
measures the rationality of its power
struggles. 

The press gallery, the spectators’ gallery,
the television broadcasts and the glass
architecture of modern parliament build-
ings neutralize this public to the extent
that they merely symbolize it and prevent
a performance. Yet even as a mere sym-
bol this limited public is a constant refer-
ence to the universalistic tendency as
well as to the local, physical anchoring of
democratic decision-making processes.

The extension of the decision-making
processes into the public space paves
the way for a direct democracy. In return,
the integration of the public space into
the architecture of parliament buildings
makes democracy both forward looking
and consistently provisional. A parliament
of the public would be the exact opposite
of the state theater that is predetermined
by the architecture of parliament build-
ings.

Translated from German by Robert Bryce and
Ann-Cathrin Drews

the Assemblée fédérative des Amis de la
Vérité, which staged an alternative ver-
sion of the National Assembly, albeit with
4,000 to 5,000 spectators, “without count-
ing the female spectators who filled the
circus galleries”. It was clearly possible
for a much larger number of people to
take part in the political debate than
appeared feasible in the semicircular
structure. Moreover it was also possible
for arguments, forms of participation and
rules of order to be tried out in a relative-
ly unregulated manner. Camille
Desmoulins, who was very familiar with
both parliaments, preferred the debates
held in the circus in the Palais-Royal. The
people who came together there had left
their private lives behind them to partici-
pate in the spectacle of the Revolution,
but not as passive spectators. He liked
the fact that the audiences were as loud
and active as those in the notoriously
rebellious theater parterre, where the
spectators were always prepared to whis-
tle and boo as well as to praise and
rejoice. Desmoulins claimed that in the
Palais-Royal there was no formal differ-
entiation between players and specta-
tors, as there was in the National
Assembly and even in the Assemblées
Primaires still. Here people were not
obliged to ask the Speaker for the right to
say something and then have to wait two
hours to do so. They simply presented
their suggestions, and if they met with
support. the speaker concerned would
stand on a chair. If he earned applause,
he would write his suggestion down and
pass it on. If what he said was rejected
and he was booed, he would simply
move on. Desmoulins considered it tyran-
nical and a hindrance to the progress of
the arts that a crowd should be forbidden
to voice lively criticism of an actor or

author. Equally, he felt it should be per-
mitted to boo and hiss a lawyer or cap-
tain, who enjoyed no greater privileges
than actors. In a happy nation,
Desmoulins opined, the first article of
freedom should be the freedom to boo;
above all, it should be possible to boo the
speaker to one’s heart’s content. The
spectators’ galleries were the only anti-
dote to tyranny, as they were incorrupt-
ible. Only in the galleries was there a
revival of the concept of the people’s trib-
unes, who used to await the outcome of
the Senate’s debates on the bench out-
side and enjoyed the right of veto.

In contrast to such a space for parliamen-
tary experimentation, representative
democracy relies on the expectation that
the order of speaking and rank - and
hence the better argument - will assert
itself in the debate. If that is the purpose
of the debate, then either everybody who
thinks he or she has something to con-
tribute should be allowed to speak or only
experts should. But that is clearly not the
case. Speeches are made by members
of a parliament who have no special qual-
ifications apart from having been elected.
This is neither elitism by dint of birth of
the kind represented by the Roman
Senate nor an educational aristocracy in
compliance with the phantom of tradition-
al political philosophy. Nor do the mem-
bers of a parliament represent the people
as deputies with an imperative mandate,
as was the case at the time of the Estates
General: They constitute a cross-section
qualified by election. During debates
these political players demonstrate what
could take place anywhere: a universaliz-
able “as if” à la Kant, a verification of
hypotheses using political experimental
animals in the laboratory, a pilot scheme

[183][182]



Arhitectura este performativă
prin structuri şi obiecte materiale struc-
turate, prin acţiuni concretizatoare şi con-
cretizate. Totuşi, în loc să analizăm aces-
te realizări ale arhitecturii din perspectiva
regulilor a căror aplicare a fost generată
de formularea lor, în loc să căutăm sis-
temele de credinţe şi de cunoaştere care
guvernează expresia externă a arhitec-
turii, în loc să-i asociem fiecărei acţiuni
structuri universalizabile sau să încercăm
să o explicăm dintr-un context textual, ar
trebui mai întîi să le privim pe toate ca pe
nişte simple concretizări. Modelul onto-
logic respectat de toate aceste instru-
mente de analiză a acţiunilor comunica-
tive ne conduce doar la condiţiile prelim-
inare ale posibilităţii şi validităţii lor,
ignorînd astfel sistematic realitatea şi for-
marea respectivelor acţiuni.

Arhitectura fixează locul actelor
performative şi face posibilă repre-
zentarea realizării acţiunilor. Spaţiile con-
struite configurează domenii de activi-
tate: ele pot să confere identitate, să sim-
plifice şi să facă inteligibile activităţile ce
au loc în interiorul lor, pot incorpora
munca, o pot lua în posesie sau o pot
expune public. Tot ele structurează
mişcări şi percepţii şi evidenţiază anumite
zone de interes. În fine, ele creează
puncte de unificare şi confruntare.

Într-un sens mai restrîns, spaţi-
ile sînt performative atunci cînd nu exe-
cută pur şi simplu acţiunile respective, ci
le interpretează sau interpretează ele
însele.

Interpretarea arhitecturală este
elaborată pentru manifestări singulare.
Ea structurează percepţii, mişcări şi
expresii şi le pliază unele în altele.
Instituie posibilităţi de întîlnire, con-
fruntare şi utilizare şi, dincolo de asta,
posibilitatea nedefinitului - ba chiar poate

spori probabilitatea subitului. Ampla-
sează actorii în public. Această capaci-
tate performativă a spaţiilor reprezintă
potenţialul generat de mediatizarea şi
punerea în scenă a unui eveniment.

În consecinţă, punerea în scenă
a spaţiilor şi crearea de situaţii, care sînt
tehnici de început, se bazează pe pro-
cese arhitecturale, care le fac accesibile
şi, în primul rînd, le fixează. Elaborarea
fazelor acţiunii şi a condiţiilor iniţiale
necesare pentru manifestarea eveni-
mentelor devin posibile doar prin identifi-
carea dispersiei, prin poziţionarea unui
ansamblu unitar, prin armonizarea tensi-
unii, prin procesele de situare,
deschidere şi clarificare.

Teoria clasică a acţiunii anal-
izează raporturile dintre intenţii şi proce-
sele de execuţie. Ea diferenţiază proce-
durile ocazionale de acţiuni prin definirea
celor din urmă drept aplicare a unor
intenţii. Ideea de arhitectură ca plan şi
execuţie se bazează şi pe concepţia con-
form căreia un subiect se evidenţiază prin
ducerea la îndeplinire a intenţiilor sale.
Oare planul desemnează arhitectura?
Sau mai degrabă arhitectura pro-
movează planificarea ca muncă?

Teoriile clasice ale acţiunii privi-
legiază subiectul ce intervine tactic şi ast-
fel nu numai că ignoră fundamentele
materiale - care în cel mai rău caz consti-
tuie manifestarea şi mai ales o fac posi-
bilă -, ci, mai mult, îngrădesc mani-
festarea, considerînd-o o activitate agre-
sivă asupra exteriorului. Spaţiul se naşte
întotdeauna dintr-o multitudine de inter-
acţiuni.

Numai că toate tipurile de acţi-
une includ şi pasivitatea, şi o modificare a
sinelui. Astfel, arhitectura nu constă doar
în demolări şi înălţări triumfale, în calcule
şi construcţii, ci şi în asumări, inserări,

I.

Arhitectura este o acţiune şi,
astfel, este dinamică, procesuală şi poate
fi considerată încheiată doar în funcţie de
felul cum este percepută, judecată şi uti-
lizată. Pe de o parte clădirile, ca produs
specific al arhitecturii, sînt rezultatul unor
acţiuni care la un moment dat se încheie.
Doar că anvergura unui edificiu nu se lim-
itează la clădirea propriu-zisă. Clădirile
oferă posibilitatea de a acţiona sau o
elimină. Ele instituie circumstanţe, dar şi
acţionează. Arhitecturile sînt actori. Ele
modelează activităţile subiecţilor creînd
realitate şi sînt legate de acţiuni percep-
tive. Caracteristicile lor variază în funcţie
de poziţiile şi direcţiile de mişcare ale
celorlalţi actori, îşi au originea în expe-
rienţe vizuale şi kinestezice şi sînt pro-
dusul interacţiunilor. Pe de altă parte ele
sînt performative, constituind un ansam-
blu de structuri prin configurarea, identifi-
carea şi expunerea subiecţilor, a
obiectelor şi evenimentelor. Predeter-
mină subiecţii şi prefigurează percepţia.
În fine, ele constituie decorul, ce mode-
lează raporturile actorilor cu interesul pe
care îl stîrnesc public şi le face observ-
abile.

Arhitectură performativă - cum se 
constituie o scenă pentru acţiunea politică 

de Ludger Schwarte
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ică, această cultivare a organelor per-
cepţiei depinde, aşadar, de zonele libere,
care pot fi folosite ca resurse pentru
transformare. În acest sens arhitectura
trebuie înţeleasă drept crearea şi config-
urarea senzualismului.

Aşadar, în centrul spaţiului pub-
lic se găseşte o acţiune, în sensul că
arhitectura îi oferă mai întîi lucrului, forţei
sau creaturii un spaţiu de manevră în
cadrul căruia să acţioneze diferit sau
chiar să nu acţioneze deloc. În con-
secinţă, arhitectura nu este doar un para-
metru structural, ci ceea ce o acţiune lasă
să apară - dar în nici un caz exclusiv
clădiri, ci şi, de exemplu, felul cum actorii
se adună laolaltă şi se raportează unul la
altul. Ea este modificată reciproc de
fiecare acţiune. Proiectarea, construirea,
utilizarea şi transformarea spaţiului public
sînt căi de acţiune similare. Acţiunile
interacţionează şi astfel modifică spaţiile
interstiţiale în care se desfăşoară. Astfel
arhitectura acestei zone elaborează un
eveniment din ceea ce rezultă printr-o
astfel de acţiune performativă.

Cea dintîi consecinţă a analizei
capacităţii performative din perspectiva
arhitecturii este aceea că acţiunile depind
de un set situaţional de condiţii. Ele
facilitează diferenţierea între operaţiuni,
evenimente şi procese de execuţie. Acest
set de condiţii determină modalităţile
unor astfel de diferenţieri prin con-
cretizare. În al doilea rînd diferenţierile
respective corespund unor modele speci-
fice de interacţiune. Modelele se cristal-
izează în urma concretizărilor şi stabilesc
cine acţio-nează şi ce este socotit drept
acţiune. În al treilea rînd, de la această
concepţie asupra acţiunii - ţinînd cont şi
de eveniment - ajungem la prezumţia că
avem nevoie de o anticipare situaţională,
în caz că imprevizibilul s-ar putea materi-

aliza într-un mod observabil. Posibilitatea
de a acţiona intenţionat este mai degrabă
un efect secundar al arhitecturii perfor-
mative. Din această punere sub intero-
gaţie a conceptului de proiectare rezultă
idea că locurile, în măsura în care au fost
proiectate de un individ, nu au multe
şanse să devină spaţii publice. Acţiunea,
în sensul punerii în aplicare a unui
proiect, reprezintă încercarea de a
impune în realitate scopul, funcţiile şi
structurile de sens, rezultatul fiind acela
că realitatea generată situaţional ajunge
să reprezinte doar un criteriu auxiliar
printre ţelurile unui individ sau ale unei
societăţi. Pînă la Leibniz capacitatea per-
formativă a arhitectului n-a constituit
nicidecum paradigma demiurgului, a zeu-
lui creator, dar ea este acum, concomi-
tent, şi modelul dictaturii politice, în care
contează doar voinţa unei singure per-
soane.

În Fizica sa Aristotel descrie
arhitectonica drept arta lucrului cu un
material, în vederea producerii unui
obiect cu utilitate. Cel ce foloseşte obiec-
tul respectiv trebuie să fie familiarizat cu
forma sa. Însă producătorul obiectului,
arhitectul său, trebuie să cunoască şi cal-
ităţile materialului asociat unei funcţii
specifice. Prin urmare, arhitect nu este
cel care fabrică produsul sau cel care îl
foloseşte, ci acela care elaborează uni-
tatea dintre forma şi conţinutul unui pro-
dus, proiectînd materia existenţei sale
înainte ca ea să existe acolo. Doar că
proiectarea e doar una din versiunile arhi-
tecturii.

O structură specifică a relaţiilor
sociale, o lume comună şi artificială, este
o condiţie preliminară absolut necesară
pentru existenţa acţiunilor. O asemenea
structură e de fapt condiţia externă pen-
tru fiecare naştere, dar şi pentru naşterea

retrageri şi tenacitate. Nu include doar o
reprezentare a voinţei imperative, ci şi
una a transformărilor, fluidităţii şi mişcării,
a convertirii şi transferului.

Dacă vrem să trecem dincolo de
ideologia proiectării din arhitectură, avem
nevoie de o concepţie a acţiunii care nu
se bazează pe acte cognitive, pe crearea
de planuri şi pe impunerea subiectului
drept criterii pentru o realizare de succes,
ci interoghează modul şi momentul în
care lumea a fost creată şi modificată.
Arhitectura nu e doar o problemă de tal-
ent.

Prin urmare, căutarea funda-
mentelor acţiunii ar trebui să aibă ca scop
capacitatea performativă ca potenţial al
procesului (de execuţie) ce generează
realitate şi culturi ale formei. Un astfel de
proces ia fiinţă într-o situaţie în care o
acţiune s-ar putea propune de la sine,
fără a fi impusă. Capacitatea performa-
tivă depinde de situaţii deschise. Unitatea
acţiunii ar putea fi percepută ca o cata-
strofă, un accident, un eveniment sau o
întîmplare, o faptă măreaţă sau o coinci-
denţă idioată. Oricum, ea nu se
epuizează prin percepţie, care o mode-
lează, şi nici prin mişcare, care o
provoacă sau la care răspunde. Acţiunea
este un proces, o transfomare, o schim-
bare, un flux, un instantaneu dezlănţuit, şi
e caracterizată permanent de nemişcare
şi de schimbare, adică de tensiunea ce
diferenţiază o situaţie de o stare. Într-o
stare nu există loc pentru acţiuni, nici
schimbări de structuri şi nici evoluţii,
etape, praguri şi tranziţii imprevizibile,
căci acestea sînt reprezentative pentru
situaţii. Situaţiile le permit actorilor să
facă ceva. Respectivele oportunităţi zac
şi rămîn nerevendicate pînă cînd sînt pre-
luate de cei capabili de aşa ceva.
Posibilitatea de a acţiona, tenacitatea şi

comportamentul individului se nasc dintr-
o situaţie. 

Această tensiune inerentă într-o
situaţie deschisă nu evocă doar subiectul
uman al acţiunii. Caracteristicile perfor-
mative ale forţelor, lucrurilor şi creaturilor
contează la fel de mult. Faptul că baza
materială structurează situaţii iese la
iveală în special în arhitectura spaţiului
public. Pe de o parte acest gen de arhi-
tectură urmăreşte să extragă acţiuni din
forţe, lucruri sau creaturi şi să devină
interfaţa interacţiunilor. Prin urmare, tre-
buie să-şi facă deschiderea vizibilă, astfel
încît persoanele, lucrurile sau forţele să
poată să apară şi să se prezinte într-un
mod care să nu fie predeterminat. Pe de
altă parte ea trebuie să organizeze per-
cepţia acestor acţiuni, în aşa fel încît
acestea să lase urme asupra realităţii.
Arhitectura spaţiilor publice trebuie,
aşadar, să deschidă o arenă, trebuie să
plaseze percepţia la nivelul de aşteptare
la care o manifestare intră în scenă şi
care totuşi, concomitent, surprinde.
Acţiunile se deosebesc clar de activităţi
prin faptul că nu sînt previzibile şi nici nu
se supun unor reguli.

O asemenea organizare nu
poate fi realizată - aşa cum cred cei ce se
referă la fenomenologia modernă sau la
antropologia filosofică - de corp sau de
împletirea participării cu distanţa în cor-
poralitatea intermediară: procesele de
execuţie ale percepţiilor se bazează deja
pe condiţiile preliminare contingente ale
situaţiei, care trebuie, mai înainte de
orice, să permită, să acorde şi chiar să
evoce procese de execuţie ale acţiunii,
adică activitatea şi pasivitatea, acţiunea
şi reacţiunea. Simţurile şi modelele de
activare pe care ni le dezvoltăm reprezin-
tă reacţia biologică faţă de caracteristicile
lumii unde locuim. Această reacţie biolog-

[187][186]



oraşului, a acropolei, a cerului, a portului
şi, dincolo de el, a mării. Aşadar, pe de o
parte amplasarea sa chiar în centrul
Atenei instituia un forum public critic faţă
de oraş, iar pe de altă parte acesta era
deschis şi celorlalte tipuri de public, în
special celor lipsiţi de statutul de cetăţean
(femeile, străinii, sclavii, minorii).

b) Paestum

În prezent cel mai cunoscut par-
lament circular din epoca antică este,
probabil, ecclesia din Paestum, odinioară
capitala coloniilor greceşti din Italia şi un
oraş democratic, organizat după modelul
Atenei. Spaţiul circular de adunare avea
un loc uşor înălţat, acolo unde se pre-
supune că stătea vorbitorul. Ecclesia era
o construcţie deschisă, cu vizibilitate din
toate direcţiile.

c) Roma

Adunarea populară, comitium
din forul roman, constituia punctul de
pornire al republicii romane. Totuşi nu era
vorba de o democraţie, căci republica era
condusă de o elită politică. Senatul, for-
mat din oameni proveniţi din familiile de
patricieni, era cel care dezbătea şi apro-
ba măsurile politice, care erau anunţate
poporului din for, de la tribună (rostrum),
pentru a fi aprobate prin aclamaţii. Deşi
iniţial constituia o formă de votare, impli-
carea poporului în deciziile senatului a
devenit cu timpul o simplă formalitate, iar
oamenii au fost reduşi la rolul de specta-
tori şi mai puţin de actori în arena politică.
Curia Iulia avea o tribună în faţă, pentru
preşedinte. În unghiurile drepte ale tri-
bunei şi aşezate faţă în faţă pe ambele
laturi, existau trei nivele de galerii, care,
în funcţie de locuri, puteau adăposti de la

300 pînă la 465 de participanţi la şed-
inţele senatului. O uşă înaltă, plasată în
faţa locului de adunare, dădea direct
înăuntru, unde existau o tribună şi
diverse monumente religioase. Ca şi în
cazul republicilor populare din secolul
xx, planul clădirii închise a senatului
(curia) şi forul arătau că nu se pune prob-
lema vreunui gen de controversă.
Discursurile către popor erau de fapt
hotărîri oficiale.

d) Westminster

Începînd din 1548, parlamentul
englez s-a întrunit într-o fostă capelă (a
Sfîntului Ştefan) din Westminster Palace.
Amplasarea locurilor a fost rezultatul unei
extinderi a băncilor corului şi era la fel cu
cea din curia romană. La capătul estic al
sălii exista un podium înalt, cu Scaunul
Vorbitorului, în faţa căruia era plasată
Masa Funcţionarului. Membrii parlamen-
tului se întîlneau acolo în spatele uşilor
închise.

Arhitectura parlamentară şi con-
stituţia unui stat seamănă prin influenţa
pe care o exercită asupra potenţialului
activităţii politice. O clădire parlamentară
fixează în spaţiu şi identifică acţiunea
politică. Ea diferenţiază actorii de străini
şi activităţile legale de cele ilegale. O
bună aranjare a spaţiului ajută membrii
unui parlament să se înţeleagă unul cu
altul, sprijinind astfel şi potenţialele pro-
ceduri decizionale. Într-o sală circulară,
în general toată lumea poate vedea şi
auzi pe toată lumea. În schimb, avantajul
unei săli semicirculare este acela că
măcar o persoană, vorbitorul, îi poate
vedea şi auzi la fel de bine pe toţi ceilalţi.
Doar că rezultatul cel mai probabil îl con-
stituie apariţia facţiunilor, a contradicţiilor

lucrurilor. Acţiunea înseamnă începutul a
ceva nou: “Fiecare acţiune declanşează
şi pune în mişcare ceva în prezent [...],
acţiunea începe şi continuă ceva în sen-
sul grecescului αρχειν“. Acţiunea este
efemeră şi trebuie (mai întîi) să fie
văzută, auzită, amintită şi apoi transfor-
mată - adică reificată -, pentru a deveni
parte componentă a lumii. Nu doar
prezentul, percepţiile şi amintirile altor
oameni reacţionează la acţiunile din
cadrul concretizărilor. Lucrurile
reacţionează şi ele la fiecare mani-
festare, o absorb şi o transformă.

Ca evenimente dependente de
prezentificare şi concretizare, acţiunile
sînt în esenţă nedeterminate. Dată fiind
capacitatea unei fiinţe umane de a le
iniţia, ele evită orice formă de predictibili-
tate. Capacitatea respectivă a oamenilor
şi disponibilitatea lucrurilor de a răspunde
la ea este dată de spaţiul public. Acest
spaţiu le strînge laolaltă şi toate formează
o colectivitate în interiorul său, fără a fi
produse sau interconectate funcţional.

Acţiunea presupune o scenă de
acţiune. Doar acolo puterea colectivă, ce
poate iniţia ceva nou, se manifestă vizibil
- dar fără violenţă, căci aceasta ar pre-
supune subordonarea la nişte scopuri
existente. Caracteristicile pot fi ţinute sub
control, adică pot rămîne neobservate, în
vreme ce violenţa, exprimată prin acţiuni
colective, nu poate fi ascunsă.

II.

Întrebaţi de ce nu mai avem azi
democraţie directă. Răspunsul va fi de
obicei acela că dimensiunea populaţiei şi
distanţele mari ce trebuie străbătute în
statele moderne fac imposibilă prezenţa
tuturor cetăţenilor în parlament.

Argumentaţia este una fundamentată
arhitectural. Ea presupune că deciziile
politice se pot lua doar în parlament. Şi
totuşi parlamentul este un înlocuitor al
participării directe. Cum ar arăta un par-
lament deschis tuturor cetăţenilor?

În ce măsură o arhitectură par-
lamentară reuşită obliterează absenţa
majorităţii populaţiei? Din această per-
spectivă, trebuie să evidenţiem cel puţin
trei lucruri: a) numărul de oameni care
pot intra în spaţiul disponibil, b) structura,
modul de aranjare şi designul sălilor par-
lamentare şi c) gradul de transparenţă
faţă de cei din afară, observatori şi simpli
trecători. O cercetare a acestor aspecte
ale clădirilor parlamentare pe o perioadă
ce merge pînă în secolul al xVIII-lea
dezvăluie o evoluţie treptată de la spaţiile
de adunare deschise la sălile închise.

a) Atena

În Atena forumul de pe dealul
Pnyx a fost construit în jurul anului 500
î.Hr. şi era o platformă uriaşă, creată în
aşa fel încît adunarea populară să poată
fi transferată aici din agora. Forma sa era
menită să permită o dezbatere democra-
tică şi un proces decizional inteligibil.
Pnyxul a fost extins şi îmbunătăţit sistem-
atic în două faze distincte de construcţie
(404-403 î.Hr. şi 330-326 î.Hr.). În cea
de-a treia formă a sa permitea accesul a
pînă la 24.000 de oameni. Deşi ulterior în
jurul său au fost ridicate ziduri, a putut fi
văzut întotdeauna - din agora, de exem-
plu. Pentru a menţine modul acesta de
aranjare, deasupra Pynxului au fost
amplasate coridoare cu două stoa, terase
pe două nivele, care ofereau o vizibilitate
mai bună asupra adunării populare a
cetăţenilor decît părţile laterale. Pynxul
oferea o vedere nestînjenită asupra
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desparte şi spaţiul politic, care e o com-
ponentă a spaţiului social. Socialul se
naşte din spaţii de comunicare ordonată
şi presupune că o asemenea adunare
există. Spaţiul politic utilizează mijloace
estetice, ştiinţifice şi biologice pentru a
plasa oamenii în anumite poziţii. El se
caracterizează prin condiţii ale controlu-
lui, prin semne de apropriere şi prin
mecanisme de distanţare, care identifică
subiecţii şi îi fixează în relaţiile ierarhice
(genealogice ş.a.m.d.) pe care le au unii
cu alţii (cum se întîmplă în spitale, şcoli,
închisori sau parlamente). În consecinţă,
în sfera politică puterea poate fi exerci-
tată şi reprodusă, pe cînd spaţiul public
nu poate fi nici izolat şi nici controlat.
Dimpotrivă, el nu este subiectul nici unui
sistem de percepţie neechivoc, ci permite
o serie largă de intuiţii profunde, oferă
dreptul la anonimat şi deschide canale de
comunicaţie pentru noi participanţi, noi
distribuţii şi noi întrebări.

Galeria pentru public este un
element străin de arhitectura clasică a
amfiteatrului, cea în care se plasează
membrii parlamentului. Asemeni unei
pene de lemn, ea despică natura închisă
a percepţiei şi participării din sistemul
parlamentar. Pătrunderea publicului în
spaţiul politic nu poate fi explicată decît
prin curentele democratice radicale ale
Revoluţiei Franceze.

Lucrările parlamentului englez
se desfăşurau odinioară în spatele uşilor
închise, dacă nu din alt motiv, cel puţin
pentru a decide măsuri îndreptate
împotriva regelui şi a curţii sale. „Reperaţi
străinii” era apelul oficial de închidere a
uşilor Camerei Comunelor şi de înde-
părtare a posibililor străini.

Din perspectiva analizei intelec-
tuale, nu există nici un motiv pentru care
dezbaterea jurnalistică nu s-ar putea

raporta exclusiv la texte, de exemplu la
declaraţiile făcute de parlament sau de
guvern, urmate de discutarea lor de către
jurnaliştii de profil. Totuşi este limpede că
o asemenea situaţie nu e mulţumitoare
nici pentru presă, nici pentru public.
Rapoartele despre activităţile parla-
mentare şi evenimentele zilnice pot întări
sau submina suveranitatea unui parla-
ment. De exemplu, în anul 1798 ministrul
de război britanic, William Windham, s-a
plîns despre relatările necontenite din
presă şi a avertizat că prezentarea jurnal-
istică a dezbaterilor parlamentare va
transforma inevitabil constituţia engleză
dintr-una reprezentativă într-una „com-
plet democratică”. Iar în 1826 Wellington
scria: „Discuţiile cu uşile deschise şi pub-
licarea dezbaterilor Adunării Legislative,
oricît ar fi de oportune, nu sînt absolut
necesare pentru existenţa libertăţii sau a
bunei guvernări în nici o ţară din lume.
Propriile noastre reglementări şi principi-
ile pe baza cărora se întemeiază şi se
desfăşoară discuţiile din camerele parla-
mentului stabilesc că ele sînt private şi nu
sînt menite să devină publice”.

Dar în ce sens pot fi considerate
private discuţiile desfăşurate între mem-
brii parlamentului la sediul acestuia? Abia
în anul 1831 a fost instalat un stal al pre-
sei vizavi de tronul Camerei Lorzilor şi
abia în 1852 în Camera Comunelor, unde
a fost amplasat deasupra Scaunului
Vorbitorului. Pînă în 1875 publicul larg din
Anglia nu avea dreptul să participe la
şedinţele parlamentului, ci putea fi înde-
părtat în orice moment dacă vreunul din
parlamentari „repera un străin”.

Galeria deschisă pentru privi-
tori, la fel ca şi Declaraţia Drepturilor
Omului, îşi are originea în Franţa rev-
oluţionară. Adunarea Stărilor Generale s-
a întrunit în 1789 la Versailles, în Salle

şi a distanţărilor. Mai mult, orice prelun-
gire a semicercului duce la formarea de
puncte oarbe, din care e imposibil să vezi
sau să fii văzut.

Dacă arhitectura parlamentară
ar ţine cont de principiile democratice,
atunci ar trebui să le permită tuturor
legiuitorilor să se facă auziţi şi înţeleşi şi
să-şi poată comunica opiniile. Tensiunea
existentă între arhitectură, care impune
un anumit mod de utilizare şi anumite
modele de comportament, şi dezbaterile
desfăşurate în parlament conferă puteri
diferite actorilor parlamentari. Oricine
ocupă scaunul vorbitorului sau un loc pe
băncile guvernului ori controlează ceea
ce se petrece în dosul scenei are în mod
cert mai multă putere decît un parlamen-
tar de pe locurile din spate. Însă nu doar
membrii parlamentului au puterea.
Arhitectura o are şi ea. Ea impune nu
doar felul cum pot comunica unii cu alţii
membrii parlamentului, ci şi cine cu cine
vorbeşte şi despre ce vorbeşte. Ea
impune cine (şi ce) vede şi aude. Mai
mult, impune şi vocile care contează. Într-
o încăpere circulară se poate (şi e nor-
mal) ca fiecare să vorbească de pe locul
lui sau al ei. Aşa se impune exrpimarea
unei singure opinii şi prezentarea uneia
dintre numeroasele perspective posibile,
care contribuie la imaginea de ansamblu.
Pe de altă parte, dacă există o tribună,
vorbitorul se adresează unui public plasat
în semicerc şi se vede nevoit să ocupe
unica poziţie legitimă de vorbitor. 

Bătălia pentru arhitectura parla-
mentară arată că abilitatea de a vorbi şi
de a lua decizii depinde de posibilitatea
de a participa, de a fi prezent, de a te
face văzut şi auzit. Existenţa conflictelor
politice, acceptarea diverselor persoane
(pe genuri, pe generaţii), dezbaterea vie,
puterea de propagare a multelor şi

diverselor voci, declararea aprobării sau
a dezaprobării, toate pot fi stînjenite sau
consolidate prin mijloace arhitecturale.

Hegemonia „democraţiei
reprezentative” se întemeiază pe modelul
semicircular al amfiteatrului roman clasic
încă din epoca Revoluţiei Franceze.
Modul de aranjare a locurilor concen-
trează accentul pe tribună. Conform
teoriei, spectacolele sub forma mono-
logurilor sînt cele ce dau formă şi glas
mesajului spre popor, care, la rîndul lui,
îşi exprimă voinţa prin reprezentanţii săi.
Indiferent unde a fost introdusă
„democraţia reprezentativă”, ea n-a fost
rezultatul unui plebiscit, ci al unui decret
emis de parlament, pentru care era
nevoie (în medie) de cîteva sute de mem-
bri. Numărul reprezentanţilor nu este dat
de dimensiunea populaţiei sau de media
statistică a presupusei elite politice, ci e
pur şi simplu egal cu numărul de locuri
existente în acest tip de amfiteatru.

III.

Criteriul esenţial al politicului în
filosofia politică tradiţională pare să fie
constituit de decizia luată pe baza unor
calcule raţionale. Acest criteriu poate fi
îndeplinit în spatele uşilor închise. Oare
desfăşurarea unei dezbateri nu e o sim-
plă farsă? Semicercul acela de parla-
mentari constituie un public mulţumitor?
Transmiterea televizată a dezbaterilor
este suficientă sau vorbim de o dez-
batere populară instituită corect doar
atunci cînd poporul se poate pronunţa şi
îşi poate enunţa criticile şi cînd la şedinţe
poate să participe oricine vrea? Pentru a
răspunde la asemenea întrebări, este
important să facem diferenţa între un
spaţiu public care strînge laolaltă sau
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Habermas constituie un sedativ.
Libertatea presei ascunde suprimarea
democraţiei directe şi a formelor sale
publice încă de pe vremea conducerii lui
Robespierre şi a domniei terorii din 1793
şi 1794. Nu întîmplător libertatea presei
există de la sfîrşitul secolului al xVIII-lea,
în vreme ce libertatea parţială de
asociere a fost acordată abia cu o sută
de ani mai tîrziu. Chiar şi astăzi o
adunare neautorizată de oameni într-un
spaţiu public poate fi considerată o
„mulţime turbulentă” şi poate fi împrăşti-
ată de poliţie.

IV.

Rancière judecă activitatea
politică într-un sens restrîns, drept
adunarea laolaltă a celor care nu au
dreptul să vorbească, expresia celor ale
căror voci nu contează. Politica nu
reprezintă nici exercitarea autorităţii
guvernamentale, nici modul de organi-
zare a puterii (pe care Rancière îl
numeşte, pe bună dreptate, „poliţie”), ci
mai degrabă momentul în care cei
nereprezentaţi dislocă ordinea vizibilului.
Aşadar, spaţiul activităţii politice ar fi frac-
tura dintre parlament şi galeria vizitato-
rilor. Interesantă este şi problema felului
în care „conflictul pe tema existenţei unei
scene comune” poate fi aplanat în aşa fel
încît să fie transformat într-un proces
decizional democratic legitim.

Parlamentele noastre sînt prea
mici pentru populaţiile masive pe care le
avem. Rousseau a izbutit să con-
tracareze afirmaţia de mai sus, susţinînd
că nici romanii nu erau atît de mulţi încît
să nu se poată aduna laolaltă. Aceştia nu
se întîlneau într-un singur parlament, ci în
mai multe locuri de importanţă egală,

înprăştiate pe tot întinsul imperiului, sau
pe Cîmpul lui Marte.

Totuşi, cum structurile arhitec-
turale ce facilitau adunările şi comuni-
carea includeau în mod sistematic spaţii
de egalitate şi praguri de diferenţiere, s-a
creat concomitent şi un public. Este
vorba de partea nesocializată, neorgani-
zată şi neidentificată a publicului. Este
componenta sa volatilă, care nu are un
loc anume, se zbate să se facă văzută şi
e făcută să dispară imediat ce se institu-
ie o structură cuantificabilă de percepţie
şi acţiune.

V.

Începînd cu anul 1794,
Adunarea Naţională a decis restrîngerea
arhitecturală a posibilităţii de participare,
control şi protest a spectatorilor politici,
de genul celei experimentate pe timpul
adunărilor spontane, cum s-a întîmplat la
„Circul adevărului”, organizat de abatele
Fauchet la Palais-Royal începînd din
octombrie 1790. Pavilionul circului de
acolo era scena întîlnirilor săptămînale
ale Assemblée fédérative des Amis de la
Vérité, care se constituia într-o versiune
alternativă a Adunării Naţionale, deşi nu
avea decît patru pînă la cinci mii de spec-
tatori, „fără a număra şi spectatoarele,
care umpleau galeriile circului”. Este
limpede că la dezbaterile politice putea
să participe un număr mult mai mare de
oameni decît părea posibil în structura
aceea semicirculară. Mai mult, acolo se
puteau desfăşura polemici şi se puteau
experimenta - într-o manieră oarecum
neorganizată - forme de participare şi
regulamente de ordine. Camille
Desmoulins, care cunoştea foarte bine
ambele parlamente, prefera dezbaterile

des Menus-Plaisirs, care fusese
reproiectată de arhitectul curţii. Rîndurile
de scaune erau flancate de galerii care le
permiteau celor din alaiul curţii aristocrat-
ice să urmărească desfăşurarea
lucrărilor. Persoanele aflate în relaţii
apropiate cu deputaţii reuşeau să se
furişeze şi ei în sînul adunării. Iniţial
aceştia puteau să se deplaseze atît de
liber printre deputaţi, încît pe 28 mai 1789
s-a anunţat instalarea unor bariere, pen-
tru a ţine deoparte numărul mare de viz-
itatori şi pentru a lăsa liber interiorul sălii.
Deputaţii aveau dreptul să ceară şedinţe
cu uşile închise. De exemplu, pe 28 mai
1789 Malouet a cerut ca şedinţa să fie
secretă, avînd în vedere importanţa
subiectului în discuţie, şi a insistat ca
intruşii să fie scoşi din sală. Iar Volney i-a
răspuns:” Străini? Există străini printre
noi? [...] Oare [votanţii noştri] nu sînt
interesaţi în cel mai înalt grad să stea cu
privirea lor versată aţintită asupra noas-
tră? [...] Aveţi de gînd să vă feriţi de ved-
erea lor în clipa cînd datoria voastră e să
vă justificaţi ideile şi măsurile luate?”
Totuşi cetăţenii de rînd, fără nici o
atribuţie specială, erau în general excluşi
de la procedurile politice. 

În 19 iunie 1789 Adunarea Stării
a Treia s-a mutat la Versailles, în Jeu de
Paume. Printr-un pur accident arhitectur-
al, deputaţii s-au trezit că au în faţă o
galerie de unde odinioară spectatorii
puteau să urmărească jocurile cu
mingea. Diverse desene şi picturi - inclu-
siv faimoasa lucrare a lui Jacques-Louis
David - îi prezintă pe membrii audienţei
stînd în galeriile ca nişte ferestre la
Serment du Jeu de Paume (Jurămîntul
de la Jeu de Paume). Prezenţa publicului
s-a transformat brusc dintr-un accident
arhitectural într-o necesitate politică, căci
Serment du Jeu de Paume a fost con-

comitent şi un fel de lovitură de stat,
căreia prezenţa ca martori a unui public
de spectatori de toate soiurile i-a dat o
anumită legitimitate. Deputaţii prezenţi la
Jeu de Paume şi-au anunţat apelul la o
constituţie sub forma unui legămînt,
jurînd să nu se lase pînă ce această con-
stituţie nu e adoptată. Prin acest gest ei
au mai făcut ceva: au renunţat la tradiţia
Stărilor Generale. De-acum nu se mai
considerau nişte reprezentanţi aleşi ai
anumitor circumscripţii, ci s-au constituit
într-o Adunare Naţională, întruchiparea
naţiunii, garantată de nişte politicieni
incoruptibili. Aceşti reprezentanţi politici
se vor referi necontenit la publicul
prezent, legitimîndu-şi prin el preluarea
puterii. Numai că aceiaşi actori politici au
exclus prezenţa publicului imediat ce au
preluat frîiele puterii guvernamentale.
După ce Adunarea Naţională s-a mutat la
Paris, galeriile parlamentare destinate
publicului au fost iniţial mărite. Proiectele
sugerează chiar o competiţie între
arhitecţi pentru crearea a cît mai multe
locuri pentru public în galeriile respective:
Gisors a considerat că ar exista spaţiu
pentru 1.400 de spectatori, în vreme ce
Vignon plănuia să permită accesul a
2.500 de oameni. Constituţia din 1793 a
dat publicului dreptul să intervină în dez-
baterile parlamentare şi să depună petiţii.
Posibilitatea de a interveni a fost folosită
şi de femei pentru a-şi anunţa pretenţia la
egalitatea în drepturi. Doar că nici acest
model arhitectural de democraţie directă
şi nici prezenţa fizică a publicului nu au
fost tolerate decît atîta timp cît le-au fost
necesare membrilor parlamentului pentru
a prelua puterea.

În măsura în care crearea neîn-
grădită a asociaţiilor şi participarea
oamenilor la evenimentele politice este
împiedicată, publicul literar apărat de
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doar prin participarea directă a cetăţe-
nilor la toate procesele decizionale. O
altă trăsătură specifică a democraţiei
este aceea că ea se deschide spre pub-
lic, care nu trebuie să fie unul politic, ci ar
putea fi în egală măsură unul ceremonial,
unul sportiv sau estetic. Asta înseamnă
că sarcina publicului politic nu ar fi doar
aceea de a face ca activitatea parlamen-
tară să fie inteligibilă şi deschisă criticii, ci
şi invers: să-i incorporeze pe „oamenii din
afară”, laolaltă cu concepţiile, evaluările
şi argumentele lor. În plus, după cum o
dovedeşte exemplul Atenei, şi cei care nu
sînt nici măcar cetăţeni ar trebui să poată
critica relevanţa deciziilor, să pună între-
bări şi să ridice probleme diferite de cele
prin intermediul cărora comunitatea
polemică parlamentară măsoară raţional-
itatea luptelor sale pentru putere.

Galeria presei, galeria spectato-
rilor, transmisiunile televizate şi arhitec-
tura de sticlă a clădirilor parlamentelor
moderne neutralizează publicul respectiv
pînă într-acolo încît ajung doar să îl sim-
bolizeze şi să împiedice vreo acţiune a
sa. Totuşi, chiar şi ca simplu simbol,
acest public restrîns trimite constant la
tendinţa universalistă şi la determinarea
fizică, locală, a proceselor decizionale
democratice. Extinderea proceselor de
luare a deciziilor în spaţiul public
deschide calea spre o democraţie direc-
tă. În schimb, integrarea spaţiului public
în arhitectura clădirilor parlamentelor
face ca democraţia să fie concomitent
vizionară şi în mare măsură provizorie.
Un parlament al publicului ar fi exact
opusul teatrului statului, care e predeter-
minat de arhitectura sediilor parla-
mentelor.

organizate în circul de la Palais-Royal.
Cei ce se adunau acolo îşi neglijau viaţa
privată pentru a participa la spectacolul
Revoluţiei, dar nu ca spectatori pasivi. Lui
Camille Desmoulins îi plăcea faptul că
spectatorii erau la fel de gălăgioşi şi de
activi ca şi cei din faimoasele partere
zgomotoase de la teatru, unde spectatorii
erau mereu gata să fluiere şi să huiduie,
dar şi să elogieze şi să se lase fermecaţi.
El susţinea că la Palais-Royal nu se
făcea nici o diferenţiere oficială între
actorii politici şi spectatori, aşa cum se
întîmpla în Adunarea Naţională şi chiar şi
în Assemblées Primaires (adunările
comunale). Aici oamenii nu erau obligaţi
să îi ceară vorbitorului oficial permisiunea
să spună ceva, iar apoi să aştepte două
ore pînă s-o poată face. Îşi enunţau pur şi
simplu sugestiile, iar dacă ele se bucurau
de susţinere, atunci vorbitorul respectiv
se urca pe un scaun. În cazul în care
avea apoi parte de aplauze, îşi scria sug-
estia şi o dădea mai departe. În cazul în
care spusele sale erau dezaprobate şi
vorbitorul era huiduit, pur şi simplu
renunţa. Desmoulins considera că a-i
interzice unei mulţimi să-şi enunţe cu
voce tare părerea despre un actor sau un
autor reprezintă un gest tiranic şi o
piedică în calea progresului artelor. El
credea, în egală măsură, în dreptul de a
huidui şi fluiera un avocat sau un căpitan,
care nu se bucurau de privilegii mai mari
decît actorii. Într-o naţiune fericită, apre-
cia Desmoulins, prima componentă a lib-
ertăţii ar trebui să fie libertatea de a
huidui şi în primul rînd posibilitatea de a
huidui un orator după placul inimii.
Galeriile spectatorilor constituiau unicul
antidot la tiranie, căci ele erau incorupt-
ibile. Doar în galerii putea reînvia concep-
tul de tribune ale poporului, unde
cetăţenii aşteptau rezultatul dezbaterilor

Senatului pe o bancă de afară şi se bucu-
rau de dreptul de veto.

Spre deosebire de acest gen de
spaţiu al experimentului parlamentar,
democraţia reprezentativă se întemeiază
pe speranţa că ordinea vorbirii şi a impor-
tanţei - şi, în consecinţă, şi argumentaţia
cea mai bună - se vor impune de la sine
în dezbatere. Dacă acesta este scopul
dezbaterii, atunci ar trebui să li se acorde
permisiunea de a vorbi tuturor celor care
cred că au ceva de spus sau să vor-
bească doar specialiştii. Însă e limpede
că lucrurile nu stau aşa. Discursurile sînt
susţinute de membrii parlamentului, care
nu au alte calificări speciale, în afară de
faptul că au fost aleşi. Nu avem de-a face
aici nici cu un elitism impus prin origine,
de genul celui reprezentat de senatul
roman, nici de o aristocraţie prin edu-
caţie, în conformitate cu fantoma filosofiei
politice tradiţionale. Iar membrii parla-
mentului nici nu reprezintă poporul, ca
delegaţi împuterniciţi cu mandat, cum se
întîmpla în epoca Stărilor Generale. Ei
constituie o secţiune a populaţiei acredi-
tată prin alegeri. Pe parcursul dezbater-
ilor aceşti actori politici demonstrează ce
s-ar putea întîmpla oriunde: un universal-
izabil „ca şi cum” à la Kant, o verificare a
ipotezelor prin intermediul cobailor politici
de laborator, o schemă pilot ce implică
exemplare selectate ale naţiunii, mostre
alese aleatoriu, cu care se lucrează atît
cît se poate.

Dar chiar şi dacă am avea din
nou o democraţie directă, ar trebui să
facem diferenţa între un spaţiu politic şi
un spaţiu public şi să insistăm asupra
ideii că publicul politic constituie doar o
părticică din ansamblul publicului.
Această distincţie este totuşi una impor-
tantă pentru democraţie. Căci mi-am dat
seama că democraţia nu se evidenţiază
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strut about the public stage.

Astrology, however, is as precarious an
art as political science; behind the nefari-
ous conjunctions of hapless stars, other
much dimmer alignments might be worth
pondering. With the political period trig-
gering such desperation, the time seems
right to shift our attention to other ways of
considering public matters. And "matters"
are precisely what might be put center
stage. Yes, public matters, but how?

While the German Reich has given us
two world wars, the German language
has provided us with the word Realpolitik
to describe a positive, materialist, no non
sense, interest only, matter-of-fact way of
dealing with naked power relations.
Although this "reality," at the time of
Bismarck, might have appeared as a wel-
come change after the cruel idealisms it
aimed to replace, it strikes us now as
deeply unrealistic. In general, to invoke
"realism" when talking about politics is
something one should not do without
trembling and shaking. The beautiful
word "reality" has been damned by the
too many crimes committed in its name.

What is the res of Respublica?

By the German neologism Dingpolitik, we
wish to designate a risky and tentative set
of experiments in probing just what it
could mean for political thought to turn
"things" around and to become slightly
more realistic than has been attempted
up to now. A few years ago, computer sci-
entists invented the marvelous expres-
sion of "object-oriented" software to
describe a new way to program their
computers. We wish to use this metaphor
to ask the question: "What would an

object-oriented democracy look like?"

The general hypothesis is so simple that
it might sound trivial -but being trivial
might be part of what it is to become a
"realist" in politics. We might be more
connected to each other by our worries,
our matters of concern, the issues we
care for, than by any other set of values,
opinions, attitudes or principles. The
experiment is certainly easy to make.
Just go in your head over any set of con-
temporary issues: the entry of Turkey into
the European Union, the Islamic veil in
France, the spread of genetically modi-
fied organisms in Brazil, the pollution of
the river near your home, the breaking
down of Greenland's glaciers, the dimin-
ishing return of your pension funds, the
closing of your daughter's factory, the
repairs to be made in your apartment, the
rise and fall of stock options, the latest
beheading by fanatics in Falluja, the lat-
est American election. For every one of
these objects, you see spewing out of
them a different set of passions, indigna-
tions, opinions, as well as a different set
of interested parties and different ways of
carrying out their partial resolution.

It's clear that each object - each issue -
generates a different pattern of emotions
and disruptions, of disagreements and
agreements. There might be no continu-
ity, no coherence in our opinions, but
there is a hidden continuity and a hidden
coherence in what we are attached to.
Each object gathers around itself a differ-
ent assembly of relevant parties. Each
object triggers new occasions to passion-
ately differ and dispute. Each object may
also offer new ways of achieving closure
without having to agree on much else. In
other words, matters in dispute - taken as

"The aide said that guys like me were ''in
what we call the reality-based communi-
ty,'' which he defined as people who ''be-
lieve that solutions emerge from your
judicious study of discernible reality.'' I
nodded and murmured something about
enlightenment principles and empiricism.
He cut me off. ''That's not the way the
world really works anymore,'' he contin-
ued. ''We're an empire now, and when we
act, we create our own reality. And while
you're studying that reality - judiciously,
as you will - we'll act again, creating other
new realities, which you can study too,
and that's how things will sort out. We're
history's actors... and you, all of you, will
be left to just study what we do.'' 1

Some conjunctions of planets are so omi-
nous, astrologers used to say, that it
seems safer to stay at home in bed and
wait until Heaven sends a more auspi-
cious message. It's probably the same
with political conjunctions. They are
presently so hopeless that it seems pru-
dent to stay as far away as possible from
anything political and to wait for the pass-
ing away of all the present leaders, terror-
ists, commentators and buffoons who

From Realpolitik to Dingpolitik - or How
to Make Things Public*

by Bruno Latour
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redrew his monster for their frontispiece
and equipped his left arm not with the
Bishop's crosier, but with Boyle's air-
pump.4 From now on, the powers of sci-
ence are just as important to consider:
How do they assemble, and around
which matters of concern?

But in addition to the visual puzzle of
assembling composite bodies, another
puzzle should strike us in those engrav-
ings. A simple look at them clearly proves
that the "Body Politik" is not only made of
people! They are thick with things:
clothes, a huge sword, immense castles,
large cultivated fields, crowns, ships,
cities and an immensely complex tech-
nology of gathering, meeting, cohabiting,
enlarging, reducing, and focusing. In
addition to the throng of little people
summed up in the crowned head of the
Leviathan, there are objects everywhere.

To be crowded with objects that nonethe-
less are not really integrated into our def-
inition of politics is even more tellingly
visible in the famous fresco painted by
Lorenzetti in Siena's city hall.5 Many
scholars have deciphered for us the com-
plex meaning of the emblems represent-
ing the Good and the Bad Government,
and have traced their complex genealo-
gy. But what is most striking for a contem-
porary eye is the massive presence of
cities, landscapes, animals, merchants,
dancers, and the ubiquitous rendering of
light and space. The Bad Government is
not simply illustrated by the devilish fig-
ure of Discordia, but also through the
dark light, the destructed city, the rav-
aged landscape, and the suffocating peo-
ple. The Good Government is not simply
personified by the various emblems of
Virtue and Concordia, but also through

the transparency of light, its well-kept
architecture, its well-tended landscape,
its diversity of animals, the ease of its
commercial relations, its thriving arts. Far
from being simply a décor for the
emblems, the fresco requests us to
become attentive to a subtle ecology of
Good and Bad Government. And modern
visitors, attuned to the new issues of bad
air, hazy lights, destroyed ecosystems,
ruined architecture, abandoned industry,
and delocalized trades are certainly
ready to include in their definition of poli-
tics a whole new ecology loaded with
things.6 Where has political philosophy
turned its distracted gaze while so many
objects were drawn under its very nose?
A new eloquence

In this show, we simply want to pack
loads of stuff into the empty arenas
where naked people were supposed to
assemble simply to talk. Two vignettes
will help us focus on those newly crowd-
ed sites.

The first one is a fable proposed by Peter
Sloterdijk.7 He imagined that the U.S. Air
Force should have added to its military
paraphernalia an "inflatable Parliament"
which could be parachuted at the rear of
the front, just after the liberating forces of
the Good had defeated the forces of Evil.
On hitting the ground, this parliament
would unfold and be inflated just like your
rescue dingy is supposed to do when you
fall in the water. Ready to enter and take
your seat, your finger still red from the
indelible ink that proves you have exerted
your voting duty, Instant Democracy
would thus be delivered! The lesson of
this simile is easy to draw. To imagine a
parliament without its material set of
complex instruments, "air-condition"

so many issues - bound all of us in ways
that map out a public space profoundly
different from what is usually recognized
under the label of "the political." It is this
space, this hidden geography that we
wish to explore through this catalogue
and exhibition.

It's not unfair to say that political philoso-
phy has often been the victim of a strong
object-avoidance tendency. From
Hobbes to Rawls, from Rousseau to
Habermas, many procedures have been
devised to assemble the relevant parties,
to authorize them to contract, to check
their degree of representativity, to discov-
er the ideal speech conditions, to detect
the legitimate closure, to write the good
constitution. But when it comes down to
what is at issue, namely the object of
concern that brings them together, not a
word is uttered. In a strange way, political
science is mute just at the moment when
the objects of concern should be brought
in and made to speak up loudly. Contrary
to what the powerful etymology of their
most cherished word should imply, their
Res-publica does not seem to be loaded
with too many things. Procedures to
authorize and legitimize are important,
but it's only half of what is needed to
assemble. The other half lies in the
issues themselves, in the matters that
matter, in the res that creates a public
around it. They need to be represented,
authorized, legitimated and brought to
bear inside the relevant assembly.

What we call an "object-oriented democ-
racy" tries to redress this bias in much of
political philosophy, that is, to bring
together two different meanings of the
word representation that have been kept
separate in theory although they have

remained always mixed in practice. The
first one, so well known in schools of law
and political science, designates the
ways to gather the legitimate people
around some issue. In this case, a repre-
sentation is said to be faithful if the right
procedures have been followed. The sec-
ond one, well known in science and in
technology, presents or rather represents
what is the object of concern to the eyes
and ears of those who have been assem-
bled around it. In this case, a representa-
tion is said to be good if the matters at
hand have been accurately portrayed.
Realism implies that the same degree of
attention be given to the two aspects of
what it is to represent an issue. The first
question draws a sort of place, some-
times a circle, which might be called an
assembly, a gathering, a meeting, a
council; the second question brings into
this newly created locus a topic, a con-
cern, an issue, a topos. But the two have
to be taken together: Who is to be con-
cerned; What is to be considered?

When Thomas Hobbes instructed his
engraver on how to sketch the famous
frontispiece for Leviathan, he had his
mind full of optical metaphors and illusion
machines he had seen in his travels
through Europe.2 A third meaning of this
ambiguous and ubiquitous word "repre-
sentation," the one with which artists are
most familiar, had to be called for to
solve, this time visually, the problem of
the composition of the "Body Politik." Up
to now it has remained a puzzle: How to
represent, and through which medium,
the sites where people meet to discuss
their matters of concern? It's precisely
what we are tackling here.3 Shapin and
Schaffer might have renewed Hobbes's
problem even more tellingly when they
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much vibrant declarations, always walk in 
tandem.

The problem is that transparent, unmedi-
ated, undisputable facts have recently
become rarer and rarer. To provide com-
plete undisputable proof has become a
rather messy, pesky, risky business. And
to offer a public proof, big enough and
certain enough to convince the whole
world of the presence of a phenomenon
or of a looming danger, seems now
almost beyond reach -and always was.10

The same American administration that
was content with a few blurry slides
"proving" the presence of non-existing
weapons in Iraq is happy to put scare
quotes around the proof of much vaster,
better validated, more imminent threats,
such as global climate change, diminish-
ing oil reserves, increasing inequality. Is it
not time to say: "Mr. Powell, given what
you have done with facts, we would much
prefer you to leave them aside and let us
instead compare mere assertions with
one another. Don't worry, even with such
an inferior type of proof we might
nonetheless come to a conclusion and
this one will not be arbitrarily cut short."?11

Either we should despair of politics and
abandon the hope of providing public
proofs altogether, or we should abandon
the much worn out cliché of incontrovert-
ible matters of fact. Could we do better,
and manage to really conclude a dispute
with "disputable" assertions? After all,
when Aristotle -surely not a cultural rela-
tivist! - introduced the word "rhetoric" it
was precisely to mean proofs, incomplete
to be sure but proofs nonetheless.12

This is what we wish to attempt: where
matters-of-facts have failed, let's try what
I have called matters-of-concern. What

we are trying to register here in this cata-
logue is a huge sea change in our con-
ceptions of science, our grasps of facts,
our understanding of objectivity. For too
long, objects have been wrongly por-
trayed as matters-of-fact. This is unfair to
them, unfair to science, unfair to objectiv-
ity, unfair to experience. They are much
more interesting, variegated, uncertain,
complicated, far reaching, heteroge-
neous, risky, historical, local, material,
and networky than the pathetic version
offered for too long by philosophers.
Rocks are not simply there to be kicked
at, desks to be thumped at. "Facts are
facts are facts"? Yes, but they are also a
lot of other things in addition.13

For those who, like Mr. Powell, have
been used for ages to get rid of all oppo-
sitions by claiming the superior power of
facts, such a sea change might be met
with cries of derision: "relativism", "sub-
jectivism", "irrationalism", "mere rhetoric",
"sophistry"! They might see the new life
of facts as so much subtraction. Quite
right! It subtracts a lot of their power
because it renders their life more difficult.
Think of that: they might have to enter
into the new arenas for good and finally
make their point to the bitter end. They
might actually have to publicly prove their
assertions against other assertions, and
come to a closure without thumping and
kicking, without alternating wildly
between indisputable facts and indis-
putable shows of terror. We wish to
explore in this catalogue many other real-
ist gestures than just thumping and kick-
ing. We want to imagine a new elo-
quence. Is it asking too much from our
public conversation? It's great to be con-
vinced, but it would be even better to be
convinced by some evidence.14

pumps, local ecological requirements,
material infrastructure, and long held
habits is as ludicrous as to try to para-
chute such an inflatable parliament into
the middle of Iraq. By contrast, probing
an object-oriented democracy is to
research what are the material conditions
that may render the air breathable again.

The second vignette is the terrifying one
offered by the now infamous talk former
Secretary of State Colin Powell gave to
the United Nations on February 5th, 2003
about the unambiguous and undisputable
fact of the presence of weapons of mass
destructions in Iraq.8 No doubt, the first
half of the representation -namely the
assembly of legitimate speakers and lis-
teners- was well taken care of. All of
those sitting around the UN Security
Council horse shoe table had a right to be
there. But the same can't be said of the
second half, namely the representation of
the facts of the matter presented by the
Secretary of State. Every one of the
slides was a blatant lie -and the more
time has passed the more blatant it has
become. And yet their showing was pref-
aced by these words: "My colleagues,
every statement I make today is backed
up by sources, solid sources. These are
not assertions.   What we are giving you
are facts and conclusions based on solid
intelligence" (my emphasis). Never has
the difference between facts and asser-
tions been more abused than on this day.
To assemble is one thing; to represent to
the eyes and ears of those assembled
what is at stake is another. An object-ori-
ented democracy should be concerned
as much by the procedure to detect the
relevant parties as to the methods to
bring into the center of the debate the
proof of what it is to be debated. This sec-

ond set of procedures to bring in the
object of worry has several old names:
eloquence, or more pejoratively, rhetoric,
or even more derogatory, sophistry. And
yet these are just the labels that we might
need to rescue from the dustbin of histo-
ry.9 Mr. Powell tried to distinguish the
rhetoric of assertions from the undis-
putable power of facts. He failed miser-
ably. Having no truth, he had no elo-
quence either. Can we do better? Can we
trace again the frail conduits through
which truths and proofs are allowed to
enter the sphere of politics?

Unwittingly, the Secretary of State put us
on a track where the abyss between
assertions and facts might be a nice
"rhetorical" ploy, but it has lost its rele-
vance. It would imply, on the one hand,
that there would be matters-of-fact which
some enlightened people would have
unmediated access to. On the other
hand, disputable assertions would be
practically worthless, useful only insofar
as they could feed the subjective pas-
sions of interested crowds. On one side
would be the truth and no mediation, no
room for discussion; on the other side
would be opinions, many obscure inter-
mediaries, perhaps some hecklings.
Through the use of this indefatigable
cliché, the Inflatable Parliament is now
equipped with a huge screen on which
thoroughly transparent facts are dis-
played. Those who remain unconvinced
prove by their resistance how irrational
they are; they have unfortunately fell prey
to subjective passions. And sure enough,
having aligned so many "indisputable"
facts behind his position, since the "dis-
pute" was still going on, Powell had to
close it arbitrarily by a show of unilateral
force. Facts and forces, in spite of so
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provisional and fragile assembly of our
show on as many fault lines from as
many tectonic plates as possible.

The point of reviving this old etymology is
that we don't assemble because we
agree, look alike, feel good, are socially
compatible, wish to fuse together, but
because we are brought by divisive mat-
ters of concern into some neutral, isolat-
ed place in order to come to some sort of
provisional makeshift (dis)agreement. If
the Ding designates both those who
assemble because they are concerned
as well as what causes their concerns
and divisions, it should become the cen-
ter of our attention: Back to Things! Is this
not a more engaging political slogan?

But how strange is the shape of the
things we should go back to. They no
longer have the clarity, transparency,
obviousness of matters-of-facts; they are
not made of clearly delineated, discrete
objects that would be bathing into some
translucent space like the beautiful
anatomical drawings of Leonardo, or the
marvelous wash drawings of Gaspard
Monge, or the clear cut isotypes devised
by Otto Neurath.22 Matters-of-fact now
appear to our eyes as depending on a
delicate aesthetic of painting, drawing,
lighting, gazing, convening, something
that has been elaborated over four cen-
turies and that might be changing now
under our very eyes.23 There has been an
aesthetic of matters-of-fact, of objects, of
Gegenstand. Can we devise an aesthetic
of matters-of-concern, of Things? This is
one of the (too many!) topics we wish to
explore.24

Gatherings is the translation that
Heidegger used to talk about those

Things, those sites able to assemble
mortals and gods, humans and non-
humans. There is more than a little irony
in extending this meaning to what
Heidegger and his followers loved to
hate, namely science, technology, com-
merce, industry, and popular culture.25

And yet this is just what we intend to do
in this book: the objects of science and
technology, the aisles of supermarkets,
financial institutions, medical establish-
ments, computer networks -even the cat
walk of fashion shows!-26 offer paramount
examples of hybrid forums and agoras, of
the gatherings that have been eating
away at the older realm of pure objects
bathing in the clear light of the modernist
gaze. Who could dream of a better exam-
ple of hybrid forums than the scale mod-
els used by architects all over the world
to assemble those able to build them at
scale one?27 Or the thin felt pen used by
draughtsman to imagine new land-
scapes?28 When we say "Public matters!"
or "Back to Things!" we are not trying to
go back to the old materialism of
Realpolitik, because matter itself is up for
grabs as well. To be materialist now
implies that one enters a labyrinth more
intricate than that built by Daedalus.

In the same fatal month of February
2003, another stunning example of this
shift from object to things was demon-
strated by the explosion of the shuttle
Columbia. "Assembly drawing" is how
engineers call the invention of the blue-
print.29 But the word assembly sounds
odd once the shuttle has exploded and its
debris has been gathered in a huge hall
where inquirers from a specially designed
commission are trying to discover what
happened to the shuttle. They are now
provided with an "exploded view" of a

Our notions of politics have been thwart-
ed for too long by an absurdly unrealistic
epistemology. Accurate facts are hard to
come by and the harder they are, the
more they entail some costly equipment,
a longer set of mediations, more delicate
proofs. Transparency and immediacy are
bad for science as well as for politics;
they would make both suffocate.15 What
we need is to be able to bring inside the
assemblies divisive issues with their long
retinue of complicated proof-giving equip-
ment. No unmediated access to agree-
ment; no unmediated access to the facts
of the matter. After all, we are used to
rather arcane procedures for voting and
electing. Why should we suddenly imag-
ine an eloquence so devoid of means,
tools, tropes, tricks and knacks that it
would bring the facts in the arenas
through some uniquely magical transpar-
ent idiom? If politics is earthly, so is sci-
ence.

From objects to things

It's to underline this shift from a cheap-
ened notion of objectivity to costly proofs
that we want to resurrect the word "Ding"
and use the neologism Dingpolitik as a
substitute for Realpolitik. The latter lacks
realism when it talks about power rela-
tions as well as when it talks about mere
facts. It does not know how to deal with
"indisputability." To discover one's own
real naked interest requires probably the
most convoluted and farfetched inquiry
there is. To be brutal is not enough to turn
you into a hard-headed realist.

As every reader of Heidegger knows, or
as every glance at the English dictionary
under the heading "Thing" will certify, the

old word "Thing" or "Ding" designated
originally a certain type of archaic assem-
bly.16 Many parliaments in Nordic and
Saxon nations still activate the old root of
this etymology: Norwegian congressmen
assemble in the Storting; Icelandic
deputies called the equivalent of   thing-
men' gather in the Althing;17 Isle of Man
seniors used to gather around the Ting;18

the German landscape is dotted with
Thingstatten and you can see in many
places the circles of stones where the
Thing used to stand.19 Thus, long before
designating an object thrown out of the
political sphere and standing there objec-
tively and independently, the Ding or
Thing has for many centuries meant the
issue that brings people together
because it divides them. The same ety-
mology lies dormant in the Latin res, the
Greek aitia, and the French or Italian
cause. Even the Russian soviet still
dreams of bridges and churches.20

Of all the eroded meanings left by the
slow crawling of political geology, none is
stranger to consider than the Icelandic
Althing since the ancient "thingmen" -
what we would call "congressmen" or
MPs- had the amazing idea of meeting in
a desolate and sublime site which hap-
pens to sit smack in the middle of the
fault line that marks the meeting place of
the Atlantic and European tectonic plates.
Not only Icelanders manage to remind us
of the old sense of Ding, but they also
dramatize to the utmost how much these
political questions have also become
questions of nature. Are not all parlia-
ments now divided by the nature of things
as well as by the din of the crowded
Ding? Has the time not come to bring the
res back to the Respublica?21 This is the
reason why we have tried to build the
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A demon haunts politics but it might not
be so much the demon of division -this is
what is so devilish about it- but the
demon of unity, totality, transparency, and
immediacy. "Down with intermediaries!
Enough spin! We are lied to! We have
been betrayed." Those cries resonate
everywhere and everyone seems to sigh:
"Why are we being so badly represent-
ed?" Columnists, educators, militants
never tire of complaining of a "crisis of
representation." They claim that the
masses seem no longer to feel at ease
with what its elites are telling them.
Politicians, they say, have become aloof,
unreal, surrealistic, virtual, and alien. An
abysmal gap has opened between the
"political sphere" and the "reality that
people have to put up with." If this gap is
yawning under our feet much like the
Icelandic fault line, surely no Dingpolitik
can ignore it.

But it might also be the case that half of
such a crisis is due to what has been sold
to the general public under the name of a
faithful, transparent and accurate repre-
sentation.35 We are asking from represen-
tation something it cannot possibly give,
namely representation without any re-
presentation, without any provisional
assertions, without any imperfect proof,
without any opaque layers of translations,
transmissions, betrayals, without any
complicated machinery of assembly, del-
egation, proof, argumentation, negotia-
tion, and conclusion.

In 2002 in the course of another exhibi-
tion called "Iconoclash", many of the
same authors have tried to explore the
roots of a specific form of Western fanati-
cism. If only there was no image -that is,
no mediation- the better our grasp of

Beauty, Truth and Piety would be. We vis-
ited the famous iconoclastic periods from
the Byzantine to the Reformation, from
Lenin's Red Square to Malevich's Black
Square, to which we added the less well-
known struggles among iconoclasts and
iconodules in mathematics, physics and
the other sciences.36 We wanted to com-
pare with one another the various inter-
ference patterns created by all those
forms of contradictory attitudes toward
images. Scientists, artists, and clerks
have been multiplying imageries, inter-
mediaries, mediations, representations
while tearing them down and resurrecting
them with even more forceful, beautiful,
inspired, objective forms. We reckoned
that it was not absurd to explore the
whole Western tradition by following up
such a ubiquitous double bind. Hence the
neologism Iconoclash to point at this
ambivalence, this other demonic division:
"Alas, we cannot do anything without
image!" "Fortunately, we cannot do any-
thing without image!"

Iconoclash was not an iconoclastic show,
but a show about iconoclasm; not a criti-
cal show but a show about critique. The
urge to debunk was no longer a resource
to feed from, we hoped, but a topic to be
carefully examined. Like the slave who
was asked to remind emperors during
their triumphs that they were mere mor-
tals, we had asked an angel to come
down and suspend in mid-air the arm that
held the hammer, an angel that could
mutter in the ear of the triumphant idol-
breakers: "Beware! Consider what you
strike at with so much glee. Look first at
what you might risk destroying instead!"
Once the destructive gesture was sus-
pended, we discovered that no iconoclast
had ever struck at the right target. Their

highly complex technical object. But what
has exploded is our capacity to under-
stand what objects are when they have
become Ding. How sad that we need
catastrophes to remind us that when
Columbia was shown on its launching
pad in its complete, autonomous, objec-
tive form that such a view was even more
of a lie than Mr. Powell's presentation of
the "facts" of WMD. It's only after the
explosion that everyone realized the
shuttle's complex technology should
have been drawn with the NASA bureau-
cracy inside of it in which they too would
have to fly.

The object, the Gegenstand, may remain
outside of all assemblies, but not the
Ding.30 Hence the question we wish to
raise: What are the various shapes of the
assemblies that can make sense of all
those assemblages? Questions we
address to the three types of representa-
tion brought together in this show: politi-
cal, scientific, and artistic.

Through some amazing quirk of etymolo-
gy, it just happens that the same root has
given birth to those twin brothers: the
Demon and the Demos -and those two
are more at war with one another than
Eteocles and Polyneices have ever
been.31 The word "demos" that makes
half of the much vaunted word "demo-
cracy" is haunted by the demon, yes the
devil, because they share the same Indo-
European root da- to divide.32 If the
demon is such a terrible threat, it's
because it divides in two. If the demos is
such a welcome solution, it's because it
also divides in two. A paradox? No, it's
because we ourselves are so divided by
so many contradictory attachments that
we have to assemble.

We might be familiar with Jesus's admo-
nition against Satan's power,33 but the
same power of division is also what pro-
vides the division/divide, namely the
sharing of the same territory. Hence the
people, the demos, are made up of those
who share the same space and are divid-
ed by the same contradictory worries.
How could an object-oriented democracy
ignore such a vertiginous uncertainty?
When the knife hovers around the cake
of common wealth to be divided in
shares, it may divide and let the demon of
civil strife loose, or it may cut equal
shares and let the demos happily appor-
tioned. Strangely enough, we are divided
and yet might have to divide, that is to
share, even more. The "demos" is haunt-
ed by the demon of division! No wonder
that this show offers, I am afraid, such a
pandemonium. Politics is a branch of ter-
atology: from Leviathan to devils, from
Discordia to Behemoth, and soon a
whole array of ghosts and phantoms.
Tricks and treats all the way down.

No representation without representa-
tions

Michael Frayn's play Democracy begins
with the grating noise of a worm, a little
annelid that at the onset is supposed to
make the whole decadent West crumble
like a wooden house eaten up by termites
while the sturdy and united DDR
emerges from chaos.34 The same noisy
worm is heard again at the end of the
play, but this time it's the whole Soviet
Bloc that, unexpectedly, lies in dust while
democracy - "the worst form of govern-
ment, except for all the others," as
Churchill famously said - keeps on
munching and worming along.
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at the Gorgonian face of politics, is that
we seem to delight in adding to it some
even more distorting traits. Not happy
with Frankenstein, we want to hybridize it
with Quasimodo. Monstrous it is, yet this
is not a reason to transform it into a paint-
ing by Hieronymus Bosch. Or rather,
Bosch is painting our own internal Hell
which might not bear that much of a rela-
tion with the specific monsters of poli-
tics.40 What frightens us so much in col-
lective action, the reason why we delight
so much in despising it, is that we might
see reflected in its distorted mirror our
own grimacing faces. Are we not asking
from the assembly something it cannot
possibly deliver, so that talking positively
of politics horrifies us because it's our lim-
itations that we are not prepared to
accept? If it's true that representations
are so indispensable and yet so opaque,
how well prepared are we to handle
them? When hearing the call for assem-
bling at the Thing, are we able to accept
that we are radically and basically unfit to
take a seat in it? Do we have the cogni-
tive equipment required for this? Are we
not, on the whole, totally handicapped?

Instead of the radiant citizen standing up
and speaking his mind by using his solid
common sense, as in Rockwell's famous
painting "Freedom of speech", should we
not look for an eloquence much more
indirect, distorted, inconclusive? In this
show, we want to tackle the question of
politics from the point of view of our own
weaknesses instead of projecting them
first onto the politicians themselves. We
could say that the blind lead the blind, the
deaf speak eloquently to the deaf, the
crippled are leading marches of dwarfs,
or rather, to avoid those biased words,
let's say that we are all politically-chal-

lenged. How would it look if we were
chanting this more radical and surely
more realistic slogan: "Handicapped of all
nations, unite!"?41 After all, was not
Demosthenes, as much as Moses and
many other legislators, speech-
impaired?42 Are we not all when our time
comes to speak up?

The cognitive deficiency of participants
has been hidden for a long time because
of the mental architecture of the dome in
which the Body Politik was supposed to
assemble. We were told that all of us -
upon entering this dome, this public
sphere - had to leave aside in the cloak
room our own attachments, passions and
weaknesses. Taking our seat under the
transparent crystal of the common good,
through the action of some mysterious
machinery, we would then be collectively
endowed with more acute vision and
higher virtue. At least that was the idea,
no matter if the machinery was the social
contract or some other metamorphosis:
the selfish narrow-minded worm will re-
emerge as a brightly colored collective
butterfly.43

During the Enlightenment, architects took
this virtual reality so literally that they
actually drew and sometimes built those
domes, globes and palaces.44 Later, dur-
ing the time of revolutions, other builders
gave a shape to this public sphere that
was no longer limited to deputies and
congressmen, but included the whole
people or the proletariat or the volk.45

They distributed speech differently, they
imagined another way to compose the
body, the procedures were modified, they
arrayed much vaster masses, but it was
still under a dome that they marched and
chanted. From Boullée to Speer, from

blows always drifted sideways. For this
reason, even Saint George, we thought,
looked more interesting without his
spear.38

Our aim was to move the collective atten-
tion, as the subtitle of the show, "beyond
the image wars in science, religion and
art," clearly indicated. This "beyond" was
drawn, very simply, by taking into consid-
eration the other half of what they were
all doing: those we were following were
never simply tearing down idols, burning
fetishes, debunking ideologies, exposing
scandals, breaking down old forms but
also putting ideas onto pedestals, invok-
ing deities, proving facts, establishing
theories, building institutions, creating
new forms, and also destroying unex-
pectedly and unwittingly other things they
did not know that they cherished so
much. By bringing destruction, blunder,
plunder, and construction together we
hoped to foster a new respect for media-
tors.

Obviously, there is something in the way
flows of images create access to Beauty,
Truth and Piety that has been missed by
idol-breakers over the ages. To summa-
rize our attempt in one simile, I proposed
to say that Moses, in addition to being
tongue-twisted, might have also been a
little hard of hearing and that's why he
had understood "Thou shall not make
unto thee any graven image" when he
had been told: "Thou shall not freeze
frame." If you stick to them, images are
dangerous, blasphemous, idolatrous; but
they are safe, innocent, indispensable if
you learn how to jump from one image to
the next. "Truth is image, but there is no
image of Truth."39 This solution might
offer, we thought, a possible cure against

fundamentalism, that is, the belief that
without any representation you would be
represented even better.

Iconoclash, however, carefully excluded
politics. This was done on purpose.
There is no activity where it is more diffi-
cult to pay due respect to mediators; no
calling more despised than that of politi-
cians; no sphere more inviting for irony,
satire, debunking, derision than the polit-
ical sphere; no idols more inviting for
destructions than the Idols of the Forum;
no discourse easier to deconstruct. On
political rhetoric, critique has a field day.
By kindergarten, toddlers have already
grown cynical on all political matters. In a
show that was about critique, adding pol-
itics would have skewed the whole proj-
ect and visitors would have left even
more iconoclast than when they had
entered.

But once we have moved beyond the
image wars, once we have regained a
good grasp of the masses of intermedi-
aries necessary to represent anything,
once we have moved back to things,
could we extend the same attention for
mediators to the most despised activity,
namely political spin? Is it possible now
to tackle the question of political repre-
sentation with care and respect? Even
more extravagant: Is it possible to tackle
it uncritically? Just try to imagine a show
about politics that would not be about
debunking, exposing, revealing, or
smashing the idols down. Do you really
want to take politics positively? Indeed.

"Disabled persons of all nations, unite!"

What makes it so difficult to stare straight
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a small, that is, huge difference. Not for
the fundamentalist, but for the realists.

Ask the blind what difference it makes to
have a white cane or not. Ask the deaf
what difference it makes to be instru-
mented with a hearing-aid or not. Ask the
crippled, the advantage they see in hav-
ing a slightly better adjusted wheelchair.
If we are all handicapped, or rather polit-
ically-challenged, we need many different
prostheses. Each object exhibited in the
show and commented in the catalogue is
such a crutch. We promise nothing more
grandiose than a store of aids for the
invalids who have been repatriated from
the political frontlines -and haven't we all
been badly mauled in recent years?
Politics might be better taken as a branch
of disability studies.

From an Assembly of Assemblies...

An exhibition cannot do much, but it can
explore new possibilities with a much
greater degree of freedom because it is
so good at thought-experiments, or rather
Gedankenaustellung. One of those
attempts is to design not one assembly
but rather an assembly of assemblies, so
that, much like in a fair, visitors or readers
can compare the different types of repre-
sentation. This is what we have attempt-
ed here.

Scientific laboratories, technical institu-
tions, marketplaces, churches and tem-
ples, financial trading rooms, internet
forums, ecological disputes - without for-
getting the very shape of the museum
inside which we gather all those membra
disjecta - are just some of the forums and
agoras in which we speak, vote, decide,

are decided upon, prove, are being con-
vinced. Each has its own architecture, its
own technology of speech, its complex
set of procedures, its definition of free-
dom and domination, its ways to bring
together those who are concerned -and
even more important those who are not
concerned - and what concerns them, its
expedient way to obtain closure and
come to a decision. Why not render them
comparable to one another?

After all, they have never stopped
exchanging their properties: churches
became temples before becoming city
halls;49 heads of state learned from artists
how to create through publicity a public
space;50 it is deep inside convents that
the complex voting procedures have
been prepared and constitutions been
written;51 while laboratories are migrating
to forums, the tasting of products borrows
heavily from laboratory;52 supermarkets
are taking more and more features that
make them look like contested voting
booths;53 but even the most abstruse
models of physics have to borrow heavi-
ly from social theories.54 On the other
hand, financial institutions seem to gath-
er more information technologies than
parliaments.55 The quietest sites of nature
have become some of the most contest-
ed and disputed battlegrounds.56 As for
the World Wide Web, it begins by being a
mess and slowly imports all sorts of virtu-
al architectures but only very few repro-
duce the even more virtual space of the
original parliaments;57 artistic installations
borrow more and more from scientific
demonstrations;58 technical know how
absorbs more and more elements from
law.59 There is no river that flows anymore
from mountain to sea without being as
equipped in speech making instruments

Pierre-Charles L'Enfant to the new
Scottish parliament, from John Soane to
Norman Foster, it seemed possible for
architects to provide a literal rendition of
what it means to assemble in order to
produce the common will.46 Individuals
might be corrupted, feeble, deficient, but
above their weak heads there was a
heaven, a sphere, a globe under which
they all sat. Just before the French
Revolution, Emmanuel-Joseph Sieyes
imagined a parliament so big -and so vir-
tual- that it extended to the whole of
France, tiers after tiers, all the way to the
furthest provinces.47

Unfortunately, much like the Tower of
Babel, those "palaces of reason" -to use
the name of many city halls in northern
Italy- are no longer able to house the
issues they were supposed to gather.
Commentators of the "events" of May
1968 in France were amused to see that
the turbulent demonstrating crowds
passed by the National Assembly without
even looking at it, as if its irrelevance was
so great that it could not even invite abus-
es. How irrelevant they might seem now
that the global has become the new
name of the Body PolitiK. Where would
you assemble the global? Certainly not
under golden domes and kitsch frescoes
where heroic senators and half naked
Republics are crowned by laurels
descending from clouds. Why are politics
always about imitation? There is
Robespierre imitating Cicero, Lenin mim-
icking Robespierre. In the name of the
common good, forests of Greek columns
have been erected across the Western
world -while the "mother of all parlia-
ments" in Westminster remained faithful
to the dark, cramped, uncomfortable
cave of stalls, spires and gargoyles. Neo-

gothic, neo-classic, neo-modern or neo-
postmodern, those spaces were all "neo",
that is, trying to imitate some venerated
past.48 But you might need more than imi-
tation to build the new political assem-
blies. Covering the Reichstag with a
transparent dome -in effect fully opaque-
as Foster did, doesn't seem nearly
enough to absorb the new masses that
are entering political arenas. If it's true
that a parliament is a complex machinery
of speech, of hearing, of voting, of deal-
ing, what should be the shapes adjusted
to a Dingpolitik? What would a political
space be that would not be "neo"? What
would a truly contemporary style of
assembly look like?

It's impossible to answer this question
without gathering techniques of repre-
sentation in different types of assemblies.
The effect we wish to obtain is to show
that parliaments are only a few machiner-
ies of representations among many oth-
ers and not necessarily the most relevant
or the best equipped.

It's likely that fundamentalists will not like
our show: they think they are safer with-
out representation. They really believe
that outside of any assembly, freed from
all those cumbersome, tortuous and
opaque techniques, they will see better,
farther, faster and act more decisively.
Inspired directly by the Good, often by
their God, they despise the indirectness
of representations. But realists might
appreciate it because if we are all politi-
cally-challenged, if there is no direct
access to the general will, if no transpar-
ent dome gives any global visibility, if, at
best, blind lead blind, then any small,
even infinitesimal innovation in the practi-
cal ways to represent an issue will make
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seems that the whole world aspires to
become one under the aegis of democra-
cy, transparent representation, and the
rule of law. But what if every time this
inflatable parliament was being dropped
in, many other voices were raised: "No
Politics Please!", "No representation!",
"Not with you", "No democracy, thanks",
"Would you please stay as far away as
possible", "Leave us alone", "I'd rather
not", "I prefer my king?".62 What if the dis-
agreements were not the sort of issues
that divide people in the normal state of
things, but were bearing instead on the
very way to assemble at all? What if we
had to imagine not an assembly of
assemblies, not even an assembly of
ways of assembling, but an assembly of
ways of dissembling? Would not that be a
call for disassembling  instead?

And yet this is just what happens when
you begin to listen to other voices. Not
because they are exotic, far fetched,
archaic, irrational, but because they too
claim that making things public might be
a much more protracted affair than enter-
ing into the realm of politics -even widely
enlarged. Under the thin veneer of
"democracy for all" will soon appear
another crisis of representation, one
much wider and deeper because it will
strike at the heart of what it is to repre-
sent at all.

Listen to the Japanese tradition: the very
word representation strikes their ears as
quaint and superficial.63 Listen to the
Jivaros: their highly complex rhetoric of
agonistic encounters aim at not meeting
in the same assembly.64 Listen to the
Jihadists calling for the extension of the
Oumma. The word "demokrata" remains
an imported vocabulary that resonates

more like a term of abuse than any
deeply cherished value.65 There are many
other ways to assemble than under the
aegis of a political intent.66 And when
highlanders of New Guinea assemble to
vote using a complex procedure imported
by helicopter from Australian-trained
scrutinizers, can we measure how much
they have transformed it?67 Even in our
own lands obsessed by the transparent
republic, much effort is put into doing just
the opposite, that is, in making things
secret.68 What if one of the causes of fun-
damentalism was that all those other
ways of gathering find themselves, in the
end, badly represented? As if the usual
garment of politics was too narrow for
them? As if they never had room to
assemble with the other things they are
attached to, such as their gods, their
divinities, their scruples of conscience.
It's as if the whole definition of politics
inherited from the conflicts between
church and state had to be discussed
again.69

To see politics as a problem of collecting,
where if you don't manage it properly you
disappear into chaos, seems to be the
problem of only a fraction of humanity, i.e.
those obsessed by the link between their
cosmic and social order.70 And even
among those, the idea of politics as
speaking one's mind in the middle of an
assembly seems to be a rather provincial
notion. According to Franois Jullien, the
Chinese tradition seems to ignore it
entirely.71 The Chinese, at least in their
ancient learned tradition, don't want sim-
ply to add their differences to other differ-
ences. They are more than happy to take
their seats in the global amphitheatre of
multiculturalism -similarly seated but with
a tiny difference of angle to witness the

as humans are through opinion polls.60

Such is the constant commerce, the
ceaseless swapping, the endless criss-
crossing of apparatuses, procedures,
instruments and customs that we have
attempted to weave through this show
and this catalogue.

To collect such an assembly of assem-
blies, we have not tried to build around
them an even bigger, a more all-encom-
passing dome. We have not tried to imag-
ine that they would all be reducible to the
European tradition of Parliaments. On the
contrary, we have offered to show how
much they differ from one another by link-
ing them through the humble and mun-
dane back door of their representation
machineries. We would like visitors and
readers to move from one to the other by
asking every time the three following
questions: How do they manage to bring
in the relevant parties? How do they
manage to bring in the relevant issues?
What change does it make in the way
people make up their mind to be attached
to things?

We hope that once this assembly of
assemblies is deployed, that which pass-
es for the political sphere, namely the
parliaments and the offices of the execu-
tive branches, will appear as one type
among many others, perhaps even a
rather ill-equipped type. This approach to
presenting the representation technology
of parliamentary life will not seek to
ridicule its antiquated ways nor to criticize
the European way of imagining public
space. On the contrary, in the object-ori-
ented conception, "parliament" is a tech-
nical term for "making things public"
among many other forms of producing
voices and connections among people.

By this comparative visit, we seek to
learn how parliaments -with a small p-
could be enlarged or connected or modi-
fied or redrawn.61 Instead of saying that
"everything is political" by detecting dark
forces hidden beneath all the other
assemblages, we wish on the contrary to
locate the tiny procedures of parliamen-
tary assent and dissent, in order to see
on what practical terms and through
which added labor they could, one day,
become pertinent. In this show, we hope
visitors to shop for the materials that
might be needed later for them to build
this new Noah's Ark: the Parliament of
Things. Don't you hear the rain pouring
relentlessly already? And Noah for sure
was a realist.

... to an Assembly of Dissembling

There might just be another reason than
the weak imagination of architects for not
having a well-designed dome under
which to assemble: getting together
might not be such a universal desire after
all! No matter how wide you stretch it, the
political horizon might be too small to
encompass the whole Earth. Not only
because parliaments are too tiny, not only
because a parliament of parliaments
would require the use of many different
machineries now dispersed among differ-
ent gatherings, but because the very idea
of a political assembly might not be
shareable in the end. The urge for politi-
cal representation might be so much of a
Western obsession that other people
might object to being thus mobilized or
called for. And this objection too has to be
registered in our show.

If you read the UNESCO literature, it
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at its nadir. There are lots of blogs but no
globe.

And yet, we are all in the same boat, or at
least the same flotilla. To use Neurath's
metaphor, the question is how to rebuild
it while we are cruising on it? Or rather,
how can we make it navigate when it's
made of a fleet of diverging but already
intertwined barges? In other words, can
we overcome the multiplicity of ways of
assembling and dissembling, and yet
raise the question of the one common
world? Can we make an assembly out of
all the various assemblages in which we
are already enmeshed?

The Phantom Public

The cry is well known: "The Great Pan is
dead!" Nature, this huge and silent parlia-
ment where all the creatures would be
arrayed tier after tier from the biggest to
the smallest, this magnificent amphithe-
atre offering to the clumsy politicians a
perfect and successful original of what is
rational and what is irrational, this great
parliament of nature has crumbled down
much like the Tower of Babel.74 Political
philosophy has always tried to prop up its
frail intuitions onto the solid and powerful
pattern of some other science: it seems
everything from the metaphor of the
organism to that of the brain has been
tried. It has been a continuous undertak-
ing: How to replace the dangerous trade
of politics by the serious and safe knowl-
edge of some better established sci-
ence? And it has continuously failed.

A crisscrossing of metaphors from
Menenius's "Fable of the Member and
the Stomach"75 to contemporary socio-

biology and cybernetics,76 has tried to
fasten the poor assemblies of humans to
the solid reality of nature. All the organs
of the body have been tried out to probe
the making up of the monstrous Body
Politik.77 All the animals have been
invoked in turn: ants, bees, sheep,
wolves, bugs, worms, pigs, chimps,
baboons, etc. to establish a firmer ground
for the whimsical assemblies of humans.
And yet to no avail, since they are many
ways to be a body, since sheep don't
flock,78 wolves are not as cruel as
humans,79 baboons have an intense
social life,80 brains have no central direc-
tion.81 It seems that nature is no longer
unified enough to provide a stabilizing
pattern for the traumatic experience of
humans living in society. No doubt, the
Body Politik is a monster -so much so
that it's not even a body.

But which type of monster is it? This is
what we wish to find out. We might have
transformed politics into a monstrous
activity because we have tried to make it
exist in a form, borrowed from nature,
which it could not possibly take. "The
answer was not acceptable in the 19th
century, when men, in spite of all their
iconoclasm, were still haunted by the
phantom of identity," wrote Walter
Lippmann in a stunning book called the
Phantom Public.82 In many ways our exhi-
bition is an effort in teratology, an experi-
ment in trying to pry apart two ghostly fig-
ures: the Leviathan and the Phantom of
the Public. (Sorry there is no way to talk
about politics and to speak of beautiful
shapes, elegant silhouettes, heroic stat-
ues, glorious ideals, radiant futures,
transparent information -except if you
want to go through, once again, the long
list of grandiose ceremonies held by var-

same spectacle- but wish to remain indif-
ferent to our own, meaning Western,
ways of being all encompassing.
Differences we could absorb -we thought
we could absorb under the decaying but
still solid dome of the Holy Roman
Empire- but indifferences?

To the possible dismay of political scien-
tists, the very idea of a political assembly
does not gather much interest. This is
where things become really complicated
and thus interesting: How to devise an
assembly of ways of dissembling instead
of sending a convocation to gather under
the common dome of "One Politics Size
Fits All"? Can we enlarge our definition of
politics to the point where it accepts its
own suspension? But who can really be
that open-minded?72

And yet, do we have another course of
action? It would be too easy simply to
recognize the many contradictions as if
we could be content with the absence or
the demise of all political assemblies. As
if we could abandon for good the task of
composition. There must be some alter-
native to cheap universalism ("but surely
every human is a political animal") and to
cheap relativism ("let everyone gather
under one's own flag, and if they have no
flag then let them hang themselves!").

That we have to find a way out is forced
upon us by what is called "globalization":
even though the Jivaros, the Chinese,
the Japanese, the faithful members of the
Oumma, the born-again Christians, etc.
don't want to enter under the same dome,
they are still, willingly or unwillingly, con-
nected by the very expansion of those
make shift assemblies we call markets,
technologies, science, ecological crises,

wars and terrorist networks. In other
words, the many differing assemblages
we have gathered under the roof of ZKM
are already connecting people no matter
how much they don't feel assembled by
any common politics. The shape of the
dome might be contested, because it
does not allow enough room for differ-
ences and indifferences, but that there is
something at work that is called "global"
is not in question. It's simply that our
usual definitions of politics have not
caught up yet with the masses of link-
ages already established.

In this catalogue we want to probe further
into this historical paradox. In earlier
times, say during the Enlightenment,
there existed a metaphysical globe to use
Sloterdijk's expression,73 even though
globalization was barely beginning. But
now that we are indeed globalized, there
is no globe anymore! To take an exam-
ple, when the cartographer Mercator
transformed Atlas from a distorted giant
supporting the Earth on his shoulder into
a quiet and seated scientist holding the
planet in his hand, this was probably the
time when globalization was at its zenith.
And yet the world in 1608 was barely
known and people remained far apart.
Still, every new land, every new civiliza-
tion, every new difference could be locat-
ed, situated, housed, without much sur-
prise into the transparent house of
Nature. But now that the world is known,
people are brought together by violent
deeds, even if they wish to differ and not
be connected. There is no global any-
more to assemble them. The best proof is
that there are people setting up demon-
strations against globalization. The glob-
al is up for grabs. Globalization is simul-
taneously at its maximum and the globe
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visitors, the somewhat invisible presence
of the web visitors. At times the relation
will be traceable in a sort of one-to-one
connection ("I did this and here is what
happens"), but at other instances the
whole effect will be entirely lost ("I did
nothing and here is what happened"),
while at some other times the effect will
be direct but on some other visitors.
Through this complex, invisible (and
expensive!) work of art rendered possible
by the complex technology infrastructure
of ZKM,84 we hope to substitute in the
mind of the visitor the light spirit of the
Phantom to the crushing weight of the
total Body Politik. Unfortunately, the cata-
logue has to render through the lay out
the experience of what it is to be caught
by the passage of this Phantom Public.
It's to the flow of words and images that
we have to confide the task of imitating
the ghostly but spirited figure of politics.

Why do we attach so much importance to
the difference between Body Politik and
Phantom? It is due to the fact that for the
new eloquence to become a habit of
thought, we must be able to distinguish
two ways of speaking. To raise a political
question often means to reveal a state of
affairs whose presence was hitherto hid-
den. But then you risk falling into the
same trap of providing social explana-
tions and do exactly the opposite of what
is meant here by political flow. You use
the same old repertoire of already gath-
ered social ties to "explain" the new asso-
ciations. Although you seem to speak
about politics you don't speak politically.
What you are doing is simply the exten-
sion one step further of the same small
repertoire of already standardized forces.
You might feel the pleasure of providing a
"powerful explanation," but that's just the

problem: you yourself partake in the
expansion of power, not the re-composi-
tion of its content. Even though it resem-
bles political talks, it has not even begun
to address the political endeavor since it
has not tried to assemble the candidates
into a new assembly adjusted to their
specific requirements. "Drunk with
power" is an expression not only fit for
generals, presidents, CEOs, mad scien-
tists and bosses - it can also be used for
those commentators who are confusing
the expansion of powerful explanations
with the composition of the collective.
This is why we might need still another
slogan: "Be sober with power." In other
words, abstain as much as possible from
using the notion of power in case it back-
fires and hits your explanations instead of
the target you are aiming to destroy. No
powerful explanations without checks
and balances.

Politics of time, politics of space

Going back to things and speaking posi-
tively of the phantom of the public, is this
not, in the end, terribly reactionary? It
depends on what we mean by progres-
sive. Imagine that you have the responsi-
bility of assembling together a set of dis-
orderly voices, contradictory interests
and virulent claims. Then imagine you
are miraculously offered a chance, just at
the time when you despair of accommo-
dating so many dissenting parties, to get
rid of most of them. Would you not
embrace such a solution as a gift from
heaven?

This is exactly what happened when the
contradictory interests of people could be
differentiated by using the following shib-

ious totalitarianisms which, as we are all
painfully aware, lead to the worst abomi-
nations. The choice is either to speak of
monsters early on with care and caution,
or too late and end up as a criminal. O
Machiavelli, how right you were, let us
pray that we heed your cautious lessons
in realism.)

According to Lippmann and to the
philosopher John Dewey in response to
his book,83 most of European political phi-
losophy has been obsessed by the body
and the state. They have tried to assem-
ble an impossible parliament that repre-
sented really the contradictory wills of the
multitude into one General Will. But this
enterprise suffered from a cruel lack of
realism. Representation, conceived in
that total, complete and transparent fash-
ion, cannot possibly be faithful. By asking
from politics something it could not deliv-
er, Europeans kept generating aborted
monsters and ended up discouraging
people to think politically. For politics to
be able to absorb more diversity ("the
Great Society" in Dewey's time and what
we now call "Globalization"), it has to
devise a very specific and new type of
representation. Lippmann calls it a
Phantom because it's disappointing for
those who dream of unity and totality. Yet
strangely enough, it is a good ghost, the
only spirit that could protect us against
the dangers of fundamentalism. Long
before the United States degenerated
into its present conservative revolution, it
had a much more sturdy and contempo-
rary tradition. Those American philoso-
phers call their tradition pragmatism,
meaning by this word not the cheap real-
ism often associated with being "prag-
matic," but the costly realism requested
by making politics turn toward pragmata -

the Greek name for Things. Now that's
realism!

In this exhibition, we try the impossible
feat to give flesh to the Phantom of the
Public. We want to make the visitors feel
the difference there is between expecting
from the Body Politik something it cannot
give -and that surely creates a monster-
and being moved by the Phantom Public.
The idea is to take the word Phantom and
to grant this fragile and provisional con-
cept more reality -at least more realism-
than the phantasmagorical spheres,
globes, common good and general will
that the Leviathan was supposed to
incarnate. In other words, the problem of
composing one body from the multitude
of bodies - a problem that is reviewed
here by many exhibits- we want to tackle
it again, but this time with contemporary
means and media.

The Phantom designed by Michel
Jaffrenou and Thierry Coduys is an invis-
ible work of art. It's activated by the
movements of the visitors throughout the
show so that each spectator is simultane-
ously an actor in the show and the only
screen on which the whole spectacle is
projected. By moving through the various
exhibits, the visitors will trigger various
captors that will be used as so many
inputs to trigger outputs which will give a
vague and uneasy feeling that "some-
thing happens" of which the bystanders
are responsible but in a way that is not
directly traceable. Politics will pass
through you as a rather mysterious flow
just like a phantom. Moreover, the
input/output relation will vary according to
the time of day, the number of people in
the show, the answers given to the vari-
ous queries, the cumulative effect of past
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explodes under your very eyes as what
makes people live and die now -now and
also tomorrow. What a difference it
makes if nature, instead of a huge reser-
voir of forces and a bottomless reposito-
ry of waste, turns suddenly into some-
thing that interrupts any progression:
something to which you cannot appeal
and can't get rid of. "Comment s'en
débarrasser?" Ionesco asked during the
"Glorious Thirties".86 It has now become
the worry, the Sorge, the souci of almost
everyone in all languages. We can get rid
of nothing and no one. Ecology has prob-
ably ruined forever the time of
Succession and has ushered us into the
time of Space. Yes, everything is contem-
porary. Progress and succession, revolu-
tion and substitution, neither are part of
our operating system any longer.

And yet where is the alternative OS?
Who is busy writing its lines of code? We
sort of knew how to order things in time,
but we have no idea of the space in which
to collect ourselves.87 We have yet to
channel new political passions into new
habits of thought, new rhetoric, new ways
of being interested, indignant, mobilized,
and pacified. Whenever we are faced
with an issue, the old habits still linger
and the voice of progress still shouts:
"Don't worry, all of that will soon disap-
pear, they're too archaic and irrational."
While the new voice can only whisper:
"You have to cohabit even with those
monsters, because don't indulge yourself
in the naive belief that it will soon fade
away; space is the series of simultane-
ities, all of that has to be taken into
account at once."

This does not mean that there is no
progress in the end, or that no arrow of

time can be thrust forward. It means that
we slowly proceed from a very simple-
minded form of cohabitation -such as the
evolutionary or revolutionary ones- to a
much fuller one, where more and more
elements are taken into account. There is
progress but it goes from a mere juxtapo-
sition to an intertwined form of cohabita-
tion: How many contemporary elements
can you build side by side, generating the
series of simultaneity? Communism
might have been wrong not in the quest
for the community, but in the hasty way it
imagined what is the Common World to
be shared.

What is Dingpolitik?

Back to things. Back to this fragile and
provisional pandemonium: a show, a cat-
alogue. Demon and demos, as I said ear-
lier, have the same etymology. If you fol-
low the first division, you multiply the
occasions to differ and to dissemble; if
you follow the second division, you multi-
ply the occasions to agree, to compose,
to assemble, to share. The difference
between the two is as thin as a knife. In
both cases the Ding will disband -and so
will this exhibit. If the "demon of politics"
has taken you over a certain pattern will
emerge: too much unity, too much disuni-
ty. But if you manage to feel the passage
of the "phantom public" through your
actions, another patter will emerge: less
claims to unity, less beliefs in disunity.
The quest for composition has began
again just as in the times of Father
Nicéron. This is at least the effect we
wish to produce upon visitors and read-
ers.

So what is Dingpolitik in the end? It is the

boleth: "Are they progressive or reac-
tionary? Enlightened or archaic? In the
vanguard or in the rearguard?"
Dissenting voices were still there, but
most of them represented backward,
obscurantist or regressive trends. The
cleansing march of progress was going
to render them passé. You could safely
forget two thirds of them and so your task
of assembling them was simplified by the
same amount.

In the remaining third, not everything had
to be taken into account either since most
of the positions were soon made obso-
lete by the passage of time. Among the
contemporary parties to the dispute, pro-
gressive minds had to take into consider-
ation only those few seen as the harbin-
gers of the future to come. So, through
the magical ordering power of progress,
politics was a cinch since ninety percent
of the contradictory passions had been
spirited away, left to linger in the limbo of
irrationality. By ignoring most of the dis-
senters, you could reach a solution that
would satisfy everyone, namely those
who made up the liberal or revolutionary
avant-garde. In this way, the arrow of
time could safely thrust forward.

Philosophers define time as a "series of
successions" and space as a "series of
simultaneities." Undoubtedly, while we
filed away everything under the power of
progress, we lived in the time of succes-
sion. Kronos would eat away all that was
archaic and irrational in his own progeny,
sparing only those predestined for a radi-
ant future.

But through a twist of history that neither
reformists nor revolutionaries ever antici-
pated, Kronos has suddenly lost his vora-

cious appetite.85 Strangely enough, we
have changed time so completely that we
have shifted from the time of Time to the
time of Simultaneity. Nothing, it seems,
accepts to simply reside in the past, and
no one feels intimidated any more by the
adjectives "irrational," "backward" or
"archaic." Time, the bygone time of cata-
clysmic substitution, has suddenly
become something that neither the Left
nor the Right seems to have been fully
prepared to encounter: a monstrous time,
the time of cohabitation. Everything has
become contemporary.

The question is no longer: "Are you going
to disappear soon? Are you the telltale
sign of something new coming to replace
everything else? Is this the seventh seal
of the Book of Apocalypse that you are
now breaking?" An entirely new set of
questions has now emerged:   "Can we
cohabitate with you? Is there a way for all
of us to survive together while none of
our contradictory claims, interests, and
passions can be eliminated?"
Revolutionary time, the great
Simplificator, has been replaced by
cohabitation time, the great Complicator.
In other words, space has replaced time
as the main ordering principle.

It's fair to say that the reflexes of politi-
cians, the passions of militants, the cus-
toms of citizens, their ways to be indig-
nant, the rhetoric of their claims, the ecol-
ogy of their interests, are not the same in
the time of Time and in the time of Space.
No one seems prepared to ask: What
should now be simultaneously present?

How different, for instance, to deal with
religion if you wait for its slow disappear-
ance in the faraway land of fairies, or if it
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degree of realism that is injected when:

a- politics is no longer limited to humans
and incorporates the many issues to
which they are attached;

b- objects become things, that is, when
matters of fact give way to their compli-
cated entanglements and become mat-
ters of concern;

c- assembling is no longer done under
the already existing globe or dome of
some earlier tradition of building virtual
parliaments;

d- the inherent limits imposed by speech
impairment, cognitive weaknesses, and
all sorts of handicaps are no longer
denied but that prostheses are accepted
instead;

e- it's no longer limited to properly speak-
ing parliaments but extended to the many
other assemblages in search of a rightful
assembly;

f- the assembling is done under the pro-
visional and fragile Phantom Public,
which no longer claims to be equivalent
to a Body, a Leviathan or a State;

g- and finally Dingpolitik may become
possible when politics is freed from its
obsession with the time of Succession.

Such is the experiment that we have
undertaken with this show and catalogue.
Needless to say, the authors assembled
here don't have to agree with one anoth-
er, nor with this introduction! But accept-
ing a fragile and provisional roof to probe
one another's attachment to things?
Perhaps.

If fundamentalism is the conviction that
mediations may be by-passed without
cost, then it's the ultimate "ding-less"
mode of doing politics. In the end, one
question really has interested us: Can
fundamentalism be undone? When will
the horsemen of Apocalypse stop med-
dling in politics?

* Although I cannot thank all the people whose
thoughts have contributed to this paper with-
out listing this entire catalogue, I owe a very
special thank to Noortje Marres whose work
on Lippman and Dewey has been central dur-
ing the three years of preparation for this
show.
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ţine de spaţiul politic şi să aştepţi dispar-
iţia tuturor liderilor, teroriştilor, comentato-
rilor şi bufonilor contemporani care ţopăie
pe scena publică.

Altfel, astrologia cu greu poate fi
numită o profesie, aşa cum e politologia.
În spatele conjuncţiilor nefavorabile ale
stelelor nenorocoase s-ar putea să se
găsească alte alinieri, mult mai discrete,
care să merite luate în calcul. Cum politi-
ca epocii actuale declanşează atîta dis-
perare, pare un moment potrivit pentru a
ne îndrepta atenţia spre alte metode de
evaluare a problemelor de interes public.
Iar “problemele” sînt exact lucrul care ar
trebui să devină centrul atenţiei. Da,
probleme de interes public, dar cum? În
vreme ce Reichul german ne-a procopsit
cu două războaie mondiale, limba ger-
mană ne-a oferit cuvîntul Realpolitik pen-
tru a descrie o metodă concretă, materi-
alistă, pragmatică, dominată de interes şi
lipsită de absurdităţi, pentru a aborda
raporturile de putere nude. Cu toate că
această “realitate” - la acea vreme reali-
tatea lui Bismarck - s-ar putea să fi părut
o schimbare binevenită după idealismele
crude pe care urmărea să le înlocuiască,
în prezent ne izbeşte prin profunda ei
lipsă de realism. În general, invocarea
“realismului” atunci cînd vorbeşti despre
politică e un lucru ce n-ar trebui făcut fără
frisoane şi dîrdîieli. Frumosul cuvînt “real-
itate” a fost condamnat de mult prea
numeroasele crime înfăptuite în numele
lui. 

Ce înseamnă res publica? 

Prin neologismul german
Dingpolitik vrem să definim un set de
experimente riscante şi provizorii prin
care să cercetăm pur şi simplu ce ar

putea reprezenta pentru gîndirea politică
răsturnarea “lucrurilor” şi să devenim
puţin mai realişti decît s-a încercat pînă
acum. În urmă cu cîţiva ani specialiştii în
computere au inventat minunata sintag-
mă de software “orientat spre obiect”,
prin care descriau un nou mod de progra-
mare a computerelor. Noi vrem să uti-
lizăm metafora respectivă pentru a pune
următoarea întrebare: “Cum ar arăta o
democraţie orientată spre obiect?”

Ipoteza de bază este atît de
simplă, încît ar putea părea chiar banală
- dar banalitatea ar putea să facă parte
din ceea ce înseamnă să devii “realist” în
politică. Am putea fi mai legaţi unii de alţii
de temerile noastre, de grijile noastre, de
problemele de interes general, decît de
orice set existent de valori, opinii, atitudi-
ni sau principii. Experimentul e oricum
uşor de făcut. Înşiraţi-vă pur şi simplu în
minte orice set de probleme contempo-
rane: intrarea Turciei în Uniunea
Europeană, vălul islamic în Franţa, prolif-
erarea organismelor modificate genetic
în Brazilia, poluarea rîului de lîngă casa
voastră, topirea gheţarilor din
Groenlanda, venitul diminuat al fondurilor
voastre de pensii, închiderea fabricii
unde lucra fiica voastră, reparaţiile ce tre-
buie făcute în apartament, creşterea şi
căderea bursei de acţiuni, decapitările
făcute recent de fanaticii din Fallujah,
recentele alegeri din America. La fiecare
din aceste obiecte vedeţi cum răsar din
ele seturi din cele mai diverse de pasiuni,
revolte şi păreri, laolaltă cu diverse
grupuri de tabere interesate, fiecare cu
diversele sale moduri de îndeplinire a
deciziei sale părtinitoare.

E limpede că fiecare obiect -
fiecare problemă - generează un set
diferit de emoţii şi rupturi, de acorduri şi
dezacorduri. S-ar putea ca în opiniile

De la Realpolitik la Dingpolitik sau 
Cum să faci lucrurile publice*

“Asistentul mi-a spus că inşii
asemenea mie se includ «în ceea ce noi
numim comunitatea centrată pe reali-
tate», pe care o definea ca fiind una a
oamenilor care «cred că soluţiile apar în
urma unui studiu aplicat asupra realităţii
vizibile». Am dat din cap aprobator şi am
murmurat ceva despre principiile ilumin-
iste şi despre empirism. El mi-a tăiat-o.
«Acum lumea nu mai funcţionează aşa»,
a continuat el. «Acum sîntem un imperiu,
iar atunci cînd acţionăm, creăm propria
noastră realitate. Şi în vreme ce voi stu-
diaţi acea realitate - temeinic, aşa cum vă
stă în fire -, noi vom acţiona iarăşi, creînd
noi realităţi, pe care le puteţi apoi studia,
şi astfel se structurează totul. Noi sîntem
actorii istoriei... iar vouă, tuturor, nu vă
rămîne decît să studiaţi ce facem noi».”1

Astrologii spuneau odinioară că
unele conjuncţii ale planetelor sînt atît de
rău prevestitoare, că ar fi mai sigur să
stai acasă, în pat, şi să aştepţi pînă cînd
Cerul o să trimită un mesaj mai benevo-
lent. Probabil că la fel se întîmplă şi cu
conjuncţiile politice. La ora actuală sînt
atît de lipsite de speranţă, încît pare mai
prudent să stai cît mai departe de orice

by Bruno Latour
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ism, pe care le văzuse în călătoriile sale
prin Europa.2 Noi trebuie să facem apel la
un al treilea sens al acestui cuvînt
ambiguu şi ubicuu, “reprezentare”, sen-
sul cel mai familiar artiştilor, pentru a
rezolva - de data aceasta vizual - proble-
ma compoziţiei acelui “Corp Politic”
(Body Politik). Pînă acum aici a rămas o
enigmă: cum şi prin ce mijloc să reprez-
inţi locurile concrete unde oamenii se
adună ca să discute problemele lor de
interes? Exact această temă o abordăm
noi aici. S-ar putea ca Shapin şi Schaffer
să fi reîmprospătat, cu un plus de expre-
sivitate, problema lui Hobbes atunci cînd
au redesenat mosntrul lui pentru fron-
tispiciul lor şi i-au înzestrat braţul stîng nu
cu o cîrjă de episcop, ci cu pompa de aer
a lui Boyle.3 De-acum înainte forţele şti-
inţei sînt la fel de demne de luat în calcul:
cum se adună ele şi în jurul căror prob-
leme de interes?

Însă, pe lîngă enigma vizuală a
asamblării unor corpuri distincte, în acele
gravuri există încă o enigmă ce ar trebui
să ne şocheze. O simplă privire asupra
lor dovedeşte limpede că acest “Corp
Politic” nu e format numai din oameni!
Toate sînt înţesate cu obiecte: haine, o
spadă gigantică, nişte castele masive,
întinse cîmpuri cultivate, coroane,
corăbii, cetăţi şi o tehnologie extraordinar
de complicată a adunării, întîlnirii,
coabitării, lărgirii, reducerii şi concentrării.
Pe lîngă mulţimea de omuleţi adunaţi în
încoronatul Leviatan, vedem pretutindeni
şi obiecte. 

Înghesuiala de obiecte care nu
sînt totuşi cu adevărat integrate într-o
definiţie a politicii este vizibilă şi mai grăi-
tor în faimoasa frescă pictată de
Lorenzetti în primăria din Siena.4

Numeroşi cercetători au descifrat sem-
nificaţia complexă a emblemelor

reprezentînd Buna Guvernare şi Proasta
Guvernare şi au urmărit complicata lor
genealogie. Dar faptul cel mai surprinză-
tor pentru privitorul contemporan este
prezenţa masivă a cetăţilor, peisajelor
naturale, a animalelor, negustorilor şi
dansatorilor, precum şi omniprezenta
redare a luminii şi a spaţiului. Proasta
Guvernare nu este reprezentată pur şi
simplu prin figura diavolească a
Discordiei, ci şi prin lumina întunecată,
prin cetatea distrusă, prin peisajul pustiit
şi prin oamenii sufocaţi.  Buna Guvernare
nu e personificată banal prin diversele
embleme ale Virtuţii şi Concordiei, ci şi
prin transparenţa luminii, prin arhitectura
îngrijită, prin peisajul aranjat, prin vari-
etatea de animale, prin simplitatea relaţi-
ilor comerciale şi prin înflorirea artelor.
Departe de a fi un simplu decor pentru
emblemele respective, fresca ne cere să
fim atenţi la subtilul echilibru ecologic
existent la Buna şi Proasta Guvernare.
Iar vizitatorii moderni, sensibili la noile
probleme existente (aerul poluat, ceţurile
industriale, ecosistemele distruse, clă-
dirile ruinate, industria abandonată şi
afacerile delocalizate), sînt gata să intro-
ducă în propria lor definiţie asupra politicii
un echilibru ecologic complet nou, încăr-
cat de lucruri.5 Încotro şi-a îndreptat
privirea distrată filosofia politică, în timp
ce de sub nasul ei au zburat atît de multe
obiecte?

O nouă elocinţă

În expoziţia de faţă nu vrem
altceva decît să îngrămădim o grămadă
de materiale în nişte arene goale, unde
se presupune că nişte oameni dezbrăcaţi
s-au strîns pur şi simplu ca să discute.
Două viniete ne vor ajuta să ne concen-

noastre să nu existe nici o continuitate,
nici o coerenţă, dar există o continuitate
ascunsă şi o coerenţă ascunsă în
lucrurile asociate lor. Fiecare obiect
strînge în jurul lui un ansamblu diferit de
părţi interesate. Fiecare obiect stîrneşte
noi ocazii de dispute şi divergenţe înfo-
cate. De asemenea, fiecare obiect poate
oferi noi moduri de a ajunge la un acord
final fără a cădea de acord asupra multor
altor lucruri. Cu alte cuvinte, motivele de
dispută - considerate tot atîtea probleme
- ne leagă unii de alţii în moduri care car-
tografiază un spaţiu public profund diferit
de ceea ce e recunoscut de obicei sub
eticheta de “politic”. Tocmai acest spaţiu,
această geografie ascunsă e zona pe
care vrem s-o explorăm prin intermediul
acestui catalog şi a expoziţiei de faţă. 

N-am greşi dacă am spune că
filosofia politică a fost adesea victima
unei puternice tendinţe de evitare a
obiectului. De la Hobbes la Rawls şi de la
Rousseau la Habermas, s-au elaborat
numeroase strategii de adunare laolaltă a
părţilor interesate, de autorizare a
înţelegerii dintre ele, de verificare a
gradului lor de reprezentativitate, de
descoperire a condiţiilor ideale de dis-
cuţie, de detectare a acordului final legit-
im, de scriere a unei constituţii bune. Dar
atunci cînd se ajunge la problema con-
cretă, adică la obiectul de interes care
ne-a strîns laolaltă, nimeni nu mai spune
nimic. În chip ciudat, politologia amuţeşte
exact în momentul în care obiectul intere-
sului său trebuie introdus şi pus să se
exprime zgomotos. În ciuda a ceea ce ar
trebui să implice puternica etimologie a
celui mai preţuit cuvînt al politologilor, res
publica lor nu pare să fie dotată cu prea
multe lucruri. Procedurile de autorizare şi
de legitimare sînt importante, dar ele
reprezintă doar jumătate din ceea ce e

necesar unei adunări. Cealaltă jumătate
o reprezintă problemele în sine, chestiu-
nile care contează, res care creează pub-
licul din jurul lui. Ele trebuie să fie
reprezentate, autorizate, legitimate şi
aduse să-şi exercite influenţa în interiorul
unei adunări relevante. Ceea ce numim
“democraţie orientată spre obiect”
încearcă să contracareze această tend-
inţă predominantă din filosofia politică,
adică să reunească două înţelesuri
diferite ale cuvîntului reprezentare, care
au fost separate în teorie, deşi în practică
ele au rămas mereu combinate. Cel din-
tîi, bine-cunoscut în şcolile de drept şi de
ştiinţe politice, desemnează metodele de
adunare a persoanelor îndreptăţite în
jurul unei anumite probleme. În acest caz
se spune despre reprezentare că este
una fidelă atunci cînd s-au respectat pro-
cedurile corecte. Cea de-a doua, bine-
cunoscută în ştiinţele exacte şi în
tehnologie, descrie - sau mai degrabă
reprezintă - obiectul de interes pentru
ochii şi urechile celor adunaţi în jurul
acestuia. În acest caz se spune despre o
reprezentare că este corectă dacă prob-
lemele în discuţie au fost conturate cu
precizie. Realismul pretinde ca ambelor
aspecte ce constituie o problemă să li se
acorde acelaşi grad de atenţie. Primul
aspect delimitează un fel de loc, uneori
un cerc, pe care l-am putea numi
adunare, reuniune, întîlnire, consiliu; al
doilea aduce în acest locus proaspăt
creat un subiect, o temă, o problemă, un
topos. Dar cele două trebuie luate împre-
ună: “Cine trebuie să fie interesat?” şi
“Ce trebuie luat în considerare?”

Atunci cînd Thomas Hobbes şi-
a îndrumat gravorul asupra modului în
care să deseneze faimosul frontispiciu al
Leviatanului, mintea lui era plină de
metafore optice şi de maşinării de iluzion-
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american ne-a direcţionat într-o zonă
unde hăul dintre supoziţii şi fapte ar
putea constitui o manevră “retorică”
isteaţă, dar care şi-a pierdut relevanţa.
Pe de o parte asta ar sugera că există
unele realităţi imediate, la care anumiţi
oameni luminaţi ar avea acces nemijlocit.
Pe de altă parte afirmaţiile discutabile ar
deveni, practic, fără valoare, devenind
utile doar în măsura în care pot alimenta
patimile subiective ale mulţimilor intere-
sate. Pe de o parte am avea adevărul şi
absenţa intermedierii şi a spaţiului de dis-
cuţie, iar pe de altă parte am avea opini-
ile, numeroşii intermediari dubioşi şi,
poate, unele interpelări răuvoitoare. Prin
utilizarea acestui infatigabil clişeu,
Parlamentul Gonflabil este acum dotat cu
un ecran gigantic, pe care sînt prezentate
în detaliu fapte limpezi. Cei care rămîn
neconvinşi îşi dovedesc iraţionalitatea
prin opoziţia lor: din nefericire, au căzut
victime pasiunilor subiective. Şi, desigur,
cum poziţia lui era blindată cu atît de
multe fapte “indiscutabile”, în timp ce
“disputa” încă mai continua, Powell a fost
nevoit să o încheie în mod arbitrar, printr-
o etalare unilaterală a forţei. În ciuda atî-
tor declaraţii emoţionante, faptele şi
forţele acţionează întotdeauna în tan-
dem.

Problema este că faptele
limpezi, nemijlocite şi incontestabile au
devenit în ultima vreme din ce în ce mai
rare. Să furnizezi dovezi complete şi
incontestabile a devenit o problemă mai
degrabă încîlcită, sîcîitoare şi riscantă. Şi
să oferi o dovadă publică, suficient de
puternică şi de evidentă ca să convingi
întreaga planetă de prezenţa unui
fenomen sau a unui pericol iminent, pare
astăzi ceva aproape irealizabil - cum a
fost întotdeauna. Aceeaşi administraţie
americană, care a fost mulţumită cu cîte-

va imagini înceţoşate ce “dovedeau”
prezenţa în Irak a unor arme inexistente,
pune cu plăcere sub semnul îndoielii
dovezile referitoare la nişte ameninţări
mai ample, mai bine documentate şi mai
iminente, cum ar fi schimbările climatice
planetare, epuizarea rezervelor de petrol
şi accentuarea inegalităţii între oameni.
Oare nu e  momentul să spunem:
“Domnule Powell, din moment ce aţi ter-
minat cu faptele, am prefera mai degrabă
să le lăsaţi deoparte şi să ne permiteţi să
comparăm simplele supoziţii. Nu vă faceţi
griji, vom putea ajunge la o concluzie
chiar şi cu un asemenea tip inferior de
dovadă, iar aceasta nu va fi lăsată deop-
arte în mod arbitrar”?9 Fie renunţăm com-
plet la politică şi renunţăm la speranţa de
a furniza orice fel de dovezi publice, fie
renunţăm la mult prea uzatul clişeu al
realităţilor imediate. Ne-am putea descur-
ca noi mai bine, astfel încît să reuşim să
încheiem într-adevăr o dispută folosind
supoziţii “discutabile”? La urma urmei,
atunci cînd Aristotel - care nu era în nici
un caz un relativist cultural! - a introdus
cuvîntul “retorică”, s-a referit tocmai la
dovezi - desigur, incomplete, dar totuşi
dovezi.10

Asta dorim să încercăm: acolo
unde realităţile imediate eşuează, haideţi
să abordăm ceea ce eu am numit prob-
lemele de interes. Ceea ce încercăm să
înregistrăm în catalogul de faţă este o
transformare masivă a concepţiilor noas-
tre despre ştiinţă, a modului de evaluare
a faptelor, a înţelegerii obiectivităţii.
Obiectele au fost descrise prea multă
vreme drept realităţi imediate. E nedrept
faţă de ele, nedrept faţă de ştiinţă,
nedrept faţă de obiectivitate, nedrept faţă
de experienţă. Ele sînt mult mai intere-
sante, mai diversificate, mai incerte, mai
complicate, mai cuprinzătoare, mai etero-

trăm asupra acestor amplasamente pop-
ulate de curînd.

Prima este o snoavă concepută
de Peter Sloterdijk6. El şi-a imaginat că
Forţele Aeriene ale Statelor Unite şi-ar
adăuga la arsenalul lor militar un “parla-
ment gonflabil”, care ar putea fi paraşutat
în spatele frontului imediat ce forţele elib-
eratoare ale Binelui au înfrînt forţele
Răului. Cînd ajunge la sol, acest parla-
ment va fi desfăşurat şi umflat, la fel cum
ar trebui să se întîmple cu o vestă de sal-
vare atunci cînd cineva cade în apă.
Astfel, cu oameni pregătiţi să intre în
scenă şi să-şi ocupe locul desemnat, cu
degetul încă roşu de la cerneala perma-
nentă ce dovedeşte că aceştia s-au
îndeplinit sarcina de a vota, oferim
Democraţia Instant! E uşor de dedus
care e morala acestei fabule. Să-ţi imag-
inezi un parlament în afara setului con-
cret de instrumente complexe ce-i sînt
absolut necesare, cu pompele lui de “aer
condiţionat”, condiţiile locale, infrastruc-
tura materială şi obiceiurile încetăţenite
ale locului, este ceva la fel de ridicol ca şi
încercarea de a paraşuta un asemenea
parlament gonflabil în mijlocul Irakului. La
celălalt pol, analiza unei democraţii orien-
tate spre obiect înseamnă studierea
condiţiilor materiale ce pot face ca aerul
să devină iar respirabil. 

A doua vinietă este una terifi-
antă şi ne e oferită de discursul - de-
acum scandalos - ţinut la Naţiunile Unite
pe 5 februarie 2003 de fostul secretar de
stat Colin Powell, avînd ca temă reali-
tatea neîndoielnică şi indiscutabilă a exis-
tenţei în Irak a armelor de distrugere în
masă.7 Desigur că prima jumătate a
reprezentaţiei - adică adunarea de vor-
bitori şi ascultători legitimi - a fost una
bine organizată. Toţi cei ce stăteau în
jurul mesei în formă de potcoavă de la

sediul Consiliului de Securitate al
Naţiunilor Unite aveau dreptul să fie
acolo. Dar nu acelaşi lucru se poate
spune şi despre a doua jumătate, adică
de descrierea faptelor concrete prezen-
tate de secretarul de stat. Fiecare din
planşele prezentate acolo era o minciună
flagrantă - şi cu cît trece mai mult timp, cu
atît mai flagrante devin acele minciuni. Şi
totuşi prezentarea lor a fost prefaţată de
următoarele cuvinte: “Dragi colegi,
fiecare afirmaţie pe care o voi face astăzi
este susţinută de dovezi, dovezi
temeinice. Acestea nu sînt nişte supoziţii.
Vă prezentăm aici fapte şi concluzii
bazate pe investigaţii temeinice” (subl.
mea). Diferenţa dintre fapte şi supoziţii n-
a fost siluită niciodată atît de flagrant ca
în acea zi.

A strînge laolaltă e una; a
descrie pentru ochii şi urechile celor
adunaţi acolo miza pusă în joc e deja
altceva. O democraţie orientată spre
obiect ar trebui să fie preocupată în egală
măsură de procedura de detectare a
părţilor interesate şi de metodele de
aducere în centrul dezbaterii a dovezilor
relevante pentru tema dezbătută. Al
doilea set de proceduri, necesare pentru
prezentarea obiectului dezbaterii, are
cîteva nume mai vechi: elocinţă sau -
unul depreciativ - retorică ori -chiar peio-
rativ - sofistică. Şi totuşi exact acestea
sînt etichetele pe care s-ar putea să tre-
buiască să le salvăm din groapa de gunoi
a istoriei.8 Domnul Powell a încercat să
diferenţieze retorica supoziţiilor de incon-
testabila forţă a faptelor. A eşuat în mod
lamentabil. În absenţa adevărului, i-a lip-
sit şi elocinţa. Ne-am putea descurca noi
mai bine? Am putea contura iarăşi frag-
ilele trasee pe care adevărurile şi
dovezile pot pătrunde în sfera politicii?

Fără să vrea, secretarul de stat
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etimologică: congresmenii norvegieni se
adună în Storting, deputaţii islandezi
denumesc echivalentul adunării
Thingmen prin Althing, seniorii din insula
Man obişnuiau să se adune în jurul a
ceea ce ei numeau Ting, teritoriile ger-
mane sînt înzestrate cu Thingstatten şi în
multe locuri se pot vedea cercurile de
piatră unde stătea pe vremuri Thing
(Lucrul). Astfel, cu mult înainte să desem-
neze un obiect aruncat din sfera politică
şi rămas aşa, obiectiv şi independent,
Ding sau Thing a reprezentat vreme de
multe secole ceva ce îi aduna pe oameni
laolaltă pentru că îi despărţea. Aceeaşi
etimologie zace latentă în cuvîntul latin
res, în grecescul aitia şi în franţuzescul
ori italianul cause. Pînă şi rusul sovietic
încă mai visează la poduri şi biserici.

Din toate sensurile erodate
rămase în urma tîrîşului lent al geologiei
politice, nici unul nu este mai straniu
decît islandezul Althing, de vreme ce
vechii “thingmen” - ceea ce azi am numi
congresmeni sau parlamentari - au avut
ideea uluitoare de a se întîlni într-un loc
superb şi pustiu, care, accidental, este
plasat exact în mijlocul faliei care
marchează locul de întîlnire al plăcii tec-
tonice atlantice cu cea europeană.
Islandezii nu se limitează să ne
amintească vechiul sens al lui Ding, ci şi
dramatizează la maximum felul în care
aceste probleme politice au devenit în
egală măsură şi probleme naturale. Oare
nu toate parlamentele sînt împărţite azi
atît de natura lucrurilor, cît şi de zarva din
aglomeratul Ding? Oare n-a venit timpul
să aducem res înapoi în respublica?14 De
aceea încercăm noi să clădim adunarea
provizorie şi fragilă constituită de expoz-
iţia noastră pe cît mai multe falii ale cît
mai multor plăci tectonice.

Esenţa revigorării acestei eti-

mologii vechi este aceea că oamenii nu
se adună pentru că sînt de acord, pentru
că seamănă, se simt bine, sînt compati-
bili social şi doresc să se apropie unii de
alţii, ci pentru că nişte interese divergente
ne strîng laolaltă în nişte locuri izolate şi
neutre, unde să ajungem la un soi de
(dez)acord temporar şi provizoriu. Dacă
Ding îi semnifică atît pe cei care se
adună pentru că au probleme, cît şi
cauzele problemelor şi divergenţelor lor,
iată care ar trebui să devină centrul
atenţiei noastre: Înapoi la Lucruri!  Nu e
acesta un slogan politic mai atrăgător
decît altele?

Dar ce ciudată e forma lucrurilor
la care ar trebui să ne întoarcem! Nu mai
au claritatea, transparenţa şi certitudinea
realităţilor imediate. Nu mai sînt formate
din obiecte individuale, clar delimitate,
care să se scalde într-un spaţiu translu-
cid, precum superbele desene anatomice
ale lui Leonardo Da Vinci, minunatele
acuarele ale lui Gaspard Monge sau
izotipurile bine conturate stabilite de Otto
Neurath. Realităţile imediate ne apar
acum în faţa ochilor ca fiind dependente
de o estetică delicată a picturii, desenu-
lui, iluminării şi asocierii, ca un lucru con-
ceput de-a lungul a patru secole şi care
s-ar putea transforma chiar şi acum, în
clipa de faţă.15 A existat o estetică a real-
ităţilor imediate, a obiectelor, a unui
Gegenstand. Am putea concepe o estet-
ică a problemelor de interes, a
Lucrurilor? Iată una din (mult prea
numeroasele) teme pe care am vrea să
le explorăm.

Adunările sînt traducerea a
ceea ce Heidegger spunea despre aces-
te Lucruri, aceste locuri capabile să
adune laolaltă muritorii şi zeii, umanul şi
non-umanul. Extinderea înţelesului aces-
ta la ceea ce Heidegger şi adepţii lui urau

gene, mai riscante, mai istorice, mai
locale, mai materiale şi mai relaţionale
decît în versiunea jalnică oferită de atîta
vreme de filosofi. Pietrele nu există doar
pentru a le trage şuturi şi nici băncile doar
pentru a le zgîlţîi. “Faptele sînt fapte
înseamnă fapte?” Da, dar înseamnă
multe alte lucruri în plus.11

Cei asemeni domnului Powell,
care s-au obişnuit de o grămadă de
vreme să scape de toate opiniile adverse
susţinînd forţa superioară a faptelor, ar
putea întîmpina o asemenea schimbare
radicală cu zbierete batjocoritoare: “rela-
tivism”, “subiectivism”, “iraţionalism”,
“retorică banală”, “sofistică”! S-ar putea
ca ei să vadă în noua viaţă a faptelor mai
degrabă o decădere. Gîndiţi-vă astfel: s-
ar putea vedea nevoiţi să intre cu ade-
vărat în noile arene şi să trebuiască să-şi
susţină punctul de vedere pînă în pînzele
albe. S-ar putea să fie siliţi să-şi
dovedească afirmaţiile, cărora li se vor
contrapune alte afirmaţii, şi să ajungă la
un rezultat final fără atîtea zbateri şi
scandaluri, fără oscilaţii necontrolate
între realităţi evidente şi spectacole terifi-
ante evidente. În catalogul de faţă dorim
să explorăm multe alte gesturi realiste,
pe lîngă zbateri şi scandaluri. Vrem să
imaginăm o nouă elocinţă. Cerem prea
mult de la conversaţia noastră publică? E
foarte bine să fii convins, dar ar fi şi mai
bine să fii convins de nişte dovezi.12

Concepţiile noastre despre
politică au fost obstrucţionate prea multă
vreme de o epistemologie absurd de
nerealistă. E greu să ajungi la fapte pre-
cise, iar echipamentul necesar e cu atît
mai costisitor, şirul de intermediari cu atît
mai lung şi dovezile cu atît mai subtile cu
cît gradul de dificultate e mai ridicat.
Transparenţa şi caracterul nemediat nu
fac bine nici ştiinţei, nici politicii, ci le

sufocă pe ambele. Noi trebuie să fim
capabili să prezentăm în faţa adunărilor
probleme controversate, însoţite de un
lung cortegiu de instrumente complicate
pentru strîngerea dovezilor necesare.
Nici acordul nu trebuie realizat nemediat,
nici realităţile concrete nu trebuie acce-
sate nemediat. La urma urmei, cu toţii
folosim nişte proceduri mai degrabă eso-
terice atunci cînd votăm şi alegem. De ce
ne-am imagina dintr-odată că elocinţa ar
deveni atît de lipsită de mijloace, instru-
mente, tropi, trucuri şi şmecherii care să
aducă faptele în arenele publice printr-un
soi de idiom unic, magic şi transparent?
Politica e ceva lumesc, dar nici ştiinţa nu
e altfel.

De la obiecte la lucruri

Vrem să reînviem cuvîntul Ding
şi să utilizăm neologismul Dingpolitik ca
înlocuitor al lui Realpolitik pentru a sub-
linia această deplasare de la o concepţie
devalorizată a obiectivităţii la dovezi
costisitoare ale ei. Atunci cînd vorbeşte
de raporturile de putere, ca şi atunci cînd
se referă pur şi simplu la fapte, termenu-
lui Realpolitik îi lipseşte realismul. Nu ştie
cum să trateze “incontestabilitatea”.
Pentru a descoperi interesul pur al cuiva,
ar fi nevoie, probabil, de cea mai încîlcită
şi mai deplasată investigaţie posibilă. Nu
e suficient să fii brutal ca să devii un real-
ist dur.

Aşa cum ştie orice cititor al lui
Heidegger sau aşa cum se poate dovedi
la o căutare în dicţionarul limbii engleze a
cuvîntului thing (“lucru”), termenul vechi
Thing sau Ding denumea iniţial un anumit
tip de adunare arhaică.13 În multe din par-
lamentele naţiunilor saxone sau nordice
încă se mai face simţită vechea rădăcină
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erea Satanei19, dar aceeaşi forţă separa-
toare creează divizarea/linia despărţi-
toare, adică împărţirea aceluiaşi teritoriu.
Aşa se face că poporul, demosul, e for-
mat din oamenii ce împart acelaşi spaţiu
şi sînt divizaţi de aceleaşi griji contradic-
torii. Cum ar fi posibil ca o democraţie ori-
entată spre obiect să ignore o incertitu-
dine atît de ameţitoare? Atunci cînd cuţit-
ul se învîrte în jurul tortului comun, pentru
a-l împărţi în porţii, ar putea să-l taie pro-
porţional şi să elibereze demonul con-
flictelor civile sau să taie părţi egale şi să
mulţumească demosul cu distribuţia
făcută. E ciudat, dar, deşi sîntem divizaţi,
s-ar putea să trebuiască să ne divizăm şi
mai tare, adică să împărţim şi mai mult.
Demosul este bîntuit de demonul
divizării! Nu-i de mirare că expoziţia de
faţă prezintă (din păcate) un astfel de
pandemoniu. Politica e o ramură a tera-
tologiei: de la Leviatan la demoni, de la
Discordie la Behemoth şi, mai apoi, la un
întreg şir de strigoi şi fantome. Groază şi
distracţie pretutindeni. 

Nici o reprezentaţie fără reprezentări

Piesa “Democracy” (“Democra-
ţie”) a lui Michael Frayn începe cu sune-
tul enervant făcut de o rîmă, o mică
anelidă despre care la început se crede
că va face ca întreg Occidentul decadent
să se prăbuşească precum o casă de
scînduri mîncată de termite, în vreme ce
din haos răsare solida şi unita Republică
Democrată Germană.20 Aceeaşi rîmă
gălăgioasă se aude şi la sfîrşitul piesei,
dar de data asta întreg blocul sovietic
zace prăvălit în ruină, în vreme ce
democraţia - “cea mai proastă formă de
guvernare, cu excepţia tuturor celorlalte”,
cum spunea Churchill - continuă să

mestece şi să se tîrască mai departe.
Un demon bîntuie politica, dar s-

ar putea să nu fie chiar demonul divizării
- şi tocmai în asta constă demonismul
său -, ci demonul unităţii, al totalităţii, al
transparenţei şi al contactului nemediat.
“Jos cu intermediarii! Gata cu învîrtelile!
Sîntem minţiţi! Am fost trădaţi!” Aceste
strigăte răsună pretutindeni şi toată
lumea pare să ofteze: “De ce sîntem atît
de prost reprezentaţi?” Editorialiştii, for-
matorii de opinie şi militanţii se plîng
neîncetat de “criza de reprezentare”. Ei
susţin că masele populare nu par să mai
fie satisfăcute de ceea ce le spun elitele.
Politicienii, afirmă ei, au devenit distanţi,
ireali, suprarealişti, prefăcuţi şi înstrăinaţi.
A apărut o falie imensă între “sfera
politică” şi “realitatea cu care se confrun-
tă oamenii”. Dacă această falie se cască
sub picioarele noastre la fel ca falia
islandeză, nici un soi de Dingpolitik n-o
poate ignora.

Dar s-ar putea la fel de bine ca
jumătate dintr-o astfel de criză să fie
provocată de ceea ce i s-a oferit publicu-
lui sub numele de reprezentare fidelă,
clară şi precisă. Noi îi cerem unei
reprezentări ceva ce ea n-are cum să ne
ofere, adică să fie o reprezentare fără re-
prezentare, fără nici un fel de supoziţii
provizorii, fără vreo dovadă imperfectă,
fără vreun strat opac de traduceri, trans-
misii ori trădări, fără un mecanism com-
plicat de adunare, delegare, dovedire,
argumentare, negociere şi concluzie.

În 2002, pe parcursul unei alte
expoziţii, intitulate Iconoclash, mulţi din-
tre autorii de aici au încercat să
exploreze originile unei forme specifice
de fanatism occidental: percepţia noastră
asupra Frumuseţii, Adevărului şi
Credinţei ar fi mai bună dacă n-ar exista
nici un fel de imagine - adică nici un fel de

cu pasiune, adică ştiinţa, tehnologia,
comerţul, industria şi cultura populară, e
mai mult decît o simplă ironie. Şi totuşi
exact asta intenţionăm să facem în
lucrarea de faţă: obiectele ştiinţei şi ale
tehnologiei, coridoarele supermarke-
turilor, instituţiile financiare, aşezămintele
medicale, reţelele de computere - ba
chiar şi podiumul de la prezentările de
modă - oferă exemple supreme de foru-
muri şi agore hibride, de adunări care au
erodat încetul cu încetul tărîmul mai
vechi al obiectelor pure ce se scăldau în
lumina pură a privirii moderniste. Cine s-
ar putea gîndi la un exemplu mai bun de
forum hibrid decît modelele la scară
folosite de arhitecţii din toată lumea pen-
tru a-i strînge laolaltă pe cei capabili să le
construiască la scara unu pe unu? Sau
markerul folosit de desenator pentru a
imagina noi peisaje? Atunci cînd spunem
“Probleme publice!” sau “Înapoi la
lucruri!”, nu încercăm să ne întoarcem la
vechiul materialism reprezentat de
Realpolitik, deoarece materia însăşi e şi
ea la dispoziţia tuturor. Să fii materialist
azi înseamnă să intri într-un labirint mult
mai complicat decît cel construit de
Dedal.

În aceeaşi lună fatală, februarie
2003, un alt exemplu şocant de
deplasare dinspre obiect spre lucruri a
fost prezentat de explozia navetei
Columbia. “Plan de asamblare” - aşa
numesc inginerii inventarea schiţei.16 Dar
cuvîntul “asamblare” sună ciudat, de
vreme ce naveta a explodat, iar
rămăşiţele ei au fost adunate într-o sală
imensă, unde membrii unei comisii spe-
ciale încearcă să descopere ce s-a întîm-
plat cu ea. Acum li s-a pus la dispoziţie “o
imagine explodată” a unui obiect tehno-
logic de mare complexitate. Dar de
explodat a explodat capacitatea noastră

de a înţelege ce sînt obiectele atunci cînd
au devenit Ding. E trist că avem nevoie
de catastrofe ca să ne reamintească fap-
tul că atunci cînd Columbia a fost prezen-
tată pe rampa ei de lansare, în forma ei
integrală, autonomă şi obiectivă, o astfel
de imagine era şi mai mincinoasă decît
prezentarea de către domnul Powell a
“faptelor” legate de armele de distrugere
în masă. Abia după explozie oamenii au
înţeles că acel complex proiect tehnolog-
ic al navetei ar fi trebuit desenat cu biro-
craţii NASA înăuntrul lui, astfel încît să fi
zburat şi ei odată cu ea. Obiectul,
Gegenstand, poate să rămînă în afara
tuturor adunărilor - dar nu şi sus-pomeni-
tul Ding. Astfel apare întrebarea pe care
vrem s-o punem: Care sînt diversele
forme de adunări care pot explica toate
aceste asamblări? Sînt întrebări ce se
referă la cele trei tipuri de prerezentare
strînse laolaltă în această expoziţie:
politică, ştiinţifică şi artistică.

Printr-un uimitor capriciu al eti-
mologiei, aceeaşi rădăcină a dat naştere,
accidental, la doi gemeni: demon şi
demos - iar aceştia sînt nişte duşmani
mult mai înverşunaţi decît au fost vreo-
dată Eteocle şi Polynice17. Cuvîntul
demos, care reprezintă jumătate din mult
lăudatul cuvînt “democraţie”, e bîntuit de
demon, de diavol, pentru că ambele
cuvinte au aceeaşi rădăcină indoeuro-
peană da-, “a împărţi, a diviza”18. Dacă
demonul reprezintă o ameninţare atît de
teribilă, e din cauză că şi el divide,
împarte în două. Dacă demosul e o
soluţie atît de bună, e din cauză că şi el
divide, împarte în două. Paradoxal? Nu,
pentru că noi înşine sîntem atît de diviza-
ţi de numeroasele loialităţi contradictorii
pe care trebuie să le asamblăm laolaltă.

S-ar putea să avem cunoştinţă
de avertismentul lui Iisus cu privire la put-
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oferi, credem noi, un posibil tratament
împotriva fundamentalismului, adică a
convingerii că omul ar fi reprezentat şi
mai bine în absenţa oricărei reprezentări.

Doar că Iconoclash ocoleşte cu
grijă politica. O face intenţionat. În nici o
altă branşă respectul datorat mediatorilor
nu e mai greu de arătat, nu există profe-
sie mai dispreţuită decît cea a politicie-
nilor, nici domeniu mai predispus la ironii,
satiră, batjocură şi ridiculizare ca sfera
politicii, nici idoli mai plăcut de nimicit ca
idolii forumului şi nici vreun alt discurs
mai uşor de deconstruit. În zona retoricii
politice critica înfloreşte şi prosperă. Încă
de la grădiniţă copilaşii îşi dezvoltă cinis-
mul faţă de toate problemele politice. Într-
o expoziţie avînd ca temă critica, politica
ar fi deturnat întreg proiectul, iar vizitatorii
ar fi plecat şi mai iconoclaşti decît au
venit.

Dar după ce am depăşit aceste
războaie ale imaginii, după ce am
redobîndit o bună înţelegere a maselor
de intermediari de care e nevoie pentru a
reprezenta orice, după ce am revenit la
lucruri, am putea să acordăm la fel de
multă atenţie mediatorilor din cea mai
dispreţuită branşă, cea a comunicatorilor
din politică? Am putea aborda de-acum
cu grijă şi respect problema reprezentării
politice? Sau, ca să fim şi mai excentrici:
am putea s-o abordăm necritic? Încercaţi
numai să vă imaginaţi un spectacol
despre politică în care să nu fie vorba de
ridiculizarea, denunţarea, demascarea
sau demolarea idolilor. Vreţi într-adevăr
să evaluăm politica în mod pozitiv? Chiar
aşa.

“Persoane cu dizabilităţi din toate ţările,
uniţi-vă!”

Greutatea cu care reuşim să
privim drept în faţă chipul de Gorgonă al
politicii constă în aceea că, din cîte se
pare, ne face plăcere să-l împodobim cu
alte şi alte trăsături deformante. Nu sîn-
tem mulţumiţi de Frankenstein, ci vrem
să-l împerechem cu Quasimodo. E un
chip monstruos, dar nu şi un motiv pentru
a-l transforma într-o pictură de
Hieronymus Bosch. Sau mai degrabă
Bosch pictează Iadul nostru interior, care
s-ar putea să nu aibă chiar atît de multă
legătură cu monştrii concreţi ai politicii.25

Ceea ce ne sperie teribil în cadrul acţiunii
colective, motivul pentru care ne place
atît de mult să dispreţuim politica, e fap-
tul că am putea să vedem reflectate în
oglinda ei strîmbă propriile noastre
chipuri rînjitoare. Oare nu cumva pretin-
dem de la adunare ceva ce nu are cum
să ne ofere, aşa că o discuţie în termeni
pozitivi despre politică ne îngrozeşte din
pricina propriilor noastre limite, pe care
nu sîntem dispuşi să le recunoaştem?
Dacă e adevărat că reprezentările sînt
extrem de indispensabile şi totuşi extrem
de opace, cît de pregătiţi sîntem să le
manevrăm? Cînd auzim apelul pentru
adunare la Lucru, avem noi oare puterea
să acceptăm că sîntem nepotriviţi în mod
radical şi fundamental să ocupăm un loc
acolo? Avem echipamentul cognitiv
necesar pentru asta? Nu sîntem oare, pe
ansamblu, complet handicapaţi?

În locul cetăţeanului înflăcărat
care se ridică şi îşi spune opiniile, folosin-
du-se de solidul său bun-simţ, ca în vesti-
ta pictură a lui Rockwell “Libertatea
cuvîntului”, n-ar trebui oare să căutăm un
gen de elocvenţă mult mai indirectă, mai
deformată, mai neconcludentă? În
expoziţia de faţă încercăm să abordăm
problema politicii din perspectiva propri-
ilor slăbiciuni şi nu să le proiectăm mai

mediere. Am prezentat epocile icono-
claste faimoase, de la cea bizantină pînă
la Reformă, de la Piaţa Roşie a lui Lenin
la Piaţa Neagră a lui Malevici, la care am
adăugat mai puţin cunoscutele bătălii din-
tre iconoclaştii şi iconodulii din zona
matematicii, fizicii şi a altor ştiinţe.21 Am
vrut să comparăm între ele diversele
modele de interferenţă create de toate
acele forme de atitudini contradictorii faţă
de imagini. Savanţii, artiştii şi clericii au
multiplicat imagistici, intermediari, me-
dieri şi reprezentări chiar în timp ce le
nimiceau şi le-au făcut să reînvie în
forme şi mai eficace, mai frumoase, mai
inspirate şi mai obiective. Am socotit că
n-ar fi deloc absurd să explorăm întreaga
tradiţie occidentală, pornind pe urmele
acestui dublu impas omniprezent. Prin
urmare, am folosit neologismul Ico-
noclash pentru a evidenţia această
ambivalenţă, această nouă divizare
demonică: “Vai, nu putem face nimic fără
imagine!” şi “Din fericire, nu putem face
nimic fără imagine!”

Iconoclash nu a fost o reprezen-
taţie iconoclastă, ci una despre icono-
clasm. N-a fost o reprezentaţie critică, ci
una despre critică. Imboldul de a demiti-
za n-a mai reprezentat o resursă din care
să ne alimentăm, ci - speram noi - un
subiect pe care să-l studiem cu atenţie.
Asemenea sclavului căruia i s-a cerut să
le amintească împăraţilor în timpul
momentelor lor de triumf că sînt totuşi
muritori, i-am cerut şi noi unui înger să
coboare din ceruri şi să oprească la
jumătatea drumului braţul care ţine cio-
canul, să murmure în urechea triumfă-
torului distrugător de idoli: “Ai grijă!
Gîndeşte-te bine în ce izbeşti cu atîta
veselie. Mai bine uită-te mai întîi ce rişti
să nimiceşti!” Odată ce gestul distructiv a
rămas în suspensie, am descoperit că

nici un iconoclast n-a nimerit vreodată
ţinta potrivită. Loviturile lor s-au abătut
mereu în lături. Din acest motiv ne-am
gîndit că pînă şi Sfîntul Gheorghe ar
arăta mai interesant fără lancea sa.23

Scopul nostru a fost să
deplasăm atenţia colectivă “dincolo de
războaiele imaginii din ştiinţă, religie şi
artă”, după cum o arăta clar subtitlul
expoziţiei. Acest “dincolo de” a fost sta-
bilit foarte uşor, luînd pur şi simplu în con-
sideraţie cealaltă jumătate a ceea ce
făceau aceşti oameni: cei pe care i-am
studiat nu se limitau niciodată să distrugă
idoli, să ardă fetişuri, să demitizeze ide-
ologii, să declanşeze scandaluri şi să dis-
trugă forme învechite, ci mai şi ridicau pe
piedestal alte idei, invocau zeităţi,
dovedeau fapte, elaborau teorii, clădeau
instituţii, creau forme noi şi, de aseme-
nea, distrugeau pe neaşteptate şi fără să
vrea alte lucruri, pe care nici nu bănuiau
că le preţuiau atît de tare. Aducînd lao-
laltă distrugerea, eroarea, jaful şi con-
strucţia, am sperat să declanşăm apariţia
respectului faţă de mediatori. 

E evident că în modul în care
fluxurile de imagini creează o cale de
acces spre Frumuseţe, Adevăr şi
Credinţă există ceva ce le-a scăpat dis-
trugătorilor de idoli pe parcursul
veacurilor. Rezumînd încercarea noastră
într-o comparaţie, aş zice că e ca şi cum
Moise, pe lîngă faptul că era gîngav, ar fi
fost şi un pic fudul de urechi, aşa că el a
înţeles “Să nu-ţi faci chip cioplit”, cînd de
fapt i s-a spus “Să nu înţepeneşti pe un
chip”. Dacă te ataşezi de ele, imaginile
sînt periculoase, blasfematoare, idolatre,
dar dacă înveţi cum să sari de la o imag-
ine la următoarea, ele sînt sigure, nevino-
vate şi indispensabile. “Adevărul e imag-
ine, dar nu există o imagine a
Adevărului.”24 Soluţia aceasta ar putea
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comun, pe tot întinsul lumii occidentale
au fost înălţate păduri de coloane gre-
ceşti, în vreme ce “mama tuturor parla-
mentelor” din Westminster a rămas cred-
incioasă peşterii întunecate, înghesuite şi
inconfortabile, cu staluri, turle şi gargui.
Neogotice, neoclasice, neomoderne sau
neopostmoderne - toate aceste spaţii sînt
“neo”, adică încearcă să imite un trecut
venerat.29 Dar poate că imitaţia nu este
suficientă pentru a construi noi locuri de
adunare politică. S-ar zice că acoperirea
Reichstagului cu un dom transparent -
care e de fapt complet opac -, aşa cum a
făcut Foster, nu pare să asimileze nici pe
departe noile mase care intră în arenele
politice. Dacă e adevărat că parlamentul
este un complex mecanism de discursuri,
audieri, votare şi negociere, care ar fi
formele adecvate pentru Dingpolitik?
Cum ar arăta un spaţiu politic care nu e
“neo”? Cum ar arăta un stil cu adevărat
contemporan de spaţiu de adunare?

Nu putem răspunde la această
întrebare fără să strîngem laolaltă tehnici
de reprezentare din diverse tipuri de
adunări. Efectul pe care vrem să-l
obţinem este acela de a arăta că parla-
mentele sînt doar cîteva din numeroase-
le mecanisme de reprezentare existente -
şi nu neapărat cele mai relevante sau
cele mai bine dotate.

Probabil că fundamentaliştilor
nu le va plăcea expoziţia noastră: ei con-
sideră că sînt mai în siguranţă fără
reprezentare. Ei cred cu adevărat că
dacă rămîn în afara oricărui fel de
adunare, dacă nu depind deloc de toate
acele tehnici greoaie, încîlcite şi opace,
vor avea o viziune mai bună, mai amplă
şi mai rapidă şi vor acţiona mai eficient.
Fiind inspiraţi direct de Bine, adesea
chiar de Dumnezeul lor, ei dispreţuiesc
caracterul indirect al reprezentărilor. Dar

realiştii s-ar putea s-o aprecieze, pentru
că dacă sîntem cu toţii handicapaţi
politic, dacă nu există nici o cale de
acces direct la voinţa generală, dacă nici
un dom transparent nu ne oferă o viziune
globală, dacă, în cel mai bun caz, orbul
îndrumă alt orb, atunci pînă şi cea mai
măruntă - fie şi infinitezimală - inovaţie a
metodelor practice de reprezentare a
unei probleme va însemna ceva - adică
teribil de mult. Nu pentru fundamentalişti,
ci pentru realişti. Întrebaţi un orb cît con-
tează pentru el dacă are un baston alb
sau dacă nu-l are. Întrebaţi un surd cît
contează dacă e sau nu dotat cu un
aparat pentru îmbunătăţirea auzului.
Întrebaţi-i pe paralitici dacă li se pare că
i-ar ajuta cu ceva un scaun cu rotile un
pic mai performant. Dacă sîntem cu toţii
handicapaţi - sau, mai bine zis, persoane
cu dizabilităţi politice - avem nevoie de
mai multe proteze diferite. Fiecare obiect
prezentat în această expoziţie şi descris
în catalog e o astfel de cîrjă. Nu promitem
nimic măreţ, nimic altceva decît un mag-
azin cu proteze pentru invalizii care au
fost repatriaţi de pe fronturile de luptă
politică. Şi n-am fost oare cu toţii
ciomăgiţi zdravăn în ultimii ani? Ar fi mai
bine ca politica să fie considerată o
ramură a studiilor dizabilităţilor. 

De la o Adunare a Adunărilor... 

O expoziţie nu poate face mare
lucru, dar e capabilă să exploreze posibil-
ităţi noi, beneficiind de un grad de liber-
tate mai ridicat, deoarece se pricepe
foarte bine la experimente ale minţii - sau
mai degrabă la Gedankenaustellung.
Una din încercările propuse este aceea
de a concepe nu o adunare, ci mai
degrabă o adunare a adunărilor, astfel

întîi asupra politicienilor înşişi. Am putea
spune că orbul îndrumă alt orb, surdul
vorbeşte cu elocvenţă altui surd, mutilat-
ul conduce marşuri de pitici - sau mai
bine, pentru a evita astfel de termeni
depreciativi, hai să spunem că sîntem cu
toţii handicapaţi politic. Cum ar suna
dacă am intona cu toţii acest slogan mai
radical şi, în mod cert, mai realist:
“Handicapaţi din toate ţările, uniţi-vă!”?
La urma urmei, n-a fost Demostene bîl-
bîit, la fel ca Moise şi mulţi alţi legiuitori?26

Şi nu sîntem oare cu toţii astfel cînd vine
momentul să luăm atitudine? Deficienţa
cognitivă a participanţilor a rămas
secretă multă vreme din pricina arhitec-
turii mentale a domului în care trebuia să
se adune Corpul Politic. Ni s-a spus că,
atunci cînd intrăm în acest dom, în
această sferă publică, trebuie să ne
lăsăm cu toţii la garderobă simpatiile,
pasiunile şi slăbiciunile proprii. După ce
ne vom ocupa locul sub cristalul trans-
parent al binelui comun, vom fi cu toţii
înzestraţi, la nivel colectiv - prin acţiunea
nu ştiu cărui mecanism misterios -, cu o
viziune mai pătrunzătoare şi o virtute
superioară. Cel puţin asta era ideea,
indiferent dacă mecanismul era contrac-
tul social ori vreun alt gen de metamor-
foză: viermele egoist şi îngust la minte va
apărea sub forma unui fluture colectiv viu
colorat.

În epoca iluministă arhitecţii au
luat această realitate virtuală în sensul ei
propriu şi încă într-o măsură atît de mare,
încît chiar au desenat şi, uneori, au clădit
respectivele domuri, globuri şi palate.27

Ulterior, în epoca revoluţiilor, alţi con-
structori au dat sferei publice o formă
care să nu mai fie limitată la deputaţi şi
congresmeni, ci să includă întreaga naţi-
une, întreg proletariatul sau poporul
(Volk). Ei au distribuit discursurile în mod

diferit, au imaginat un alt mod de organi-
zare a corpului public, au modificat pro-
cedurile şi au ordonat mase mult mai
mari, dar au mărşăluit şi au cîntat tot sub
un dom. De la Boullée pînă la Speer, de
la Pierre-Charles L'Enfant pînă la noul
parlament scoţian, de la John Soane
pînă la Norman Foster, arhitecţii au avut
impresia că ar putea să ofere o
transpunere concretă pentru ceea ce
înseamnă a aduna laolaltă în vederea
creării voinţei comune28. Indivizii pot fi
corupţi, slabi, incompetenţi, dar deasupra
capetelor lor slabe există un paradis, o
sferă, un glob sub care stau cu toţii.
Exact înainte de Revoluţia Franceză,
Emmanuel-Joseph Sieyes a imaginat un
parlament atît de mare - şi atît de virtual -
, încît acoperea întreaga Franţă, în şiruri
după şiruri, pînă în cea mai îndepărtată
provincie.

Din nefericire, ca şi în cazul
Turnului Babel, acele “palate ale raţiunii”
- ca să folosim numele dat multor primării
din nordul Italiei - nu mai sînt capabile să
adăpostească problemele pe care tre-
buia să se adune acolo. Comentatorii
“evenimentelor” din mai 1968, din Franţa,
au observat cu amuzament că mulţimile
gălăgioase de demonstranţi au trecut pe
lîngă sediul Adunării Naţionale fără să-i
arunce măcar o privire, ca şi cum lipsa lui
de relevanţă era atît de mare, încît nici
măcar nu stîrnea cheful de agresiune. Cît
de irelevante vor fi părînd acum, cînd
noul nume al Corpului Politic este global-
ismul! Unde să aduni laolaltă globalul? În
mod sigur nu sub domurile aurite şi lîngă
frescele kitsch unde senatori eroici şi
Republici pe jumătate dezbrăcate sînt
încoronaţi cu lauri căzuţi din nori. De ce
politica înseamnă mereu imitaţie?
Robespierre îl imită pe Cicero, Lenin îl
imită pe Robespierre. În numele binelui
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politicii, adică parlamentele şi birourile
ramurilor executive, va fi considerat doar
un tip printre multe altele - poate chiar
unul prost dotat. Această abordare, în
care prezentăm tehnologia reprezentării
vieţii parlamentare, nu va urmări să ridi-
culizeze metodele sale învechite, nici să
critice stilul european de concepere a
spaţiului public. Dimpotrivă, în concepţia
orientată spre obiect “parlamentul” este
un termen tehnic ce înseamnă “a face
lucrurile publice”, unul dintre numeroase-
le forme diferite de producere a opiniilor
şi a conexiunilor între oameni. Prin acest
excurs comparativ, vrem să aflăm cum
am putea face ca parlamentele - cu “p”
mic - să fie dezvoltate, conectate, modifi-
cate sau reorganizate. În loc să spunem
că “totul e politică” şi să detectăm forţe
obscure ascunse în spatele tuturor celor-
lalte asamblări, noi vrem, dimpotrivă, să
determinăm măruntele proceduri ce
declanşează acordul şi dezacordul parla-
mentar, pentru a vedea în ce condiţii con-
crete şi cu ce plus de efort ar putea să
devină şi ele relevante în viitor. Noi
sperăm că în acest magazin vizitatorii vor
cumpăra materiale pe care să le
folosească mai tîrziu pentru a construi
acea nouă Arcă a lui Noe: Parlamentul
Lucrurilor. Nu auziţi cum ploaia şiroieşte
deja necontenit? Iar Noe a fost în mod
cert un realist.

...la o Adunare a Dezbinării

Poate că există şi un alt motiv,
în afară de slaba imaginaţie a arhitecţilor,
din pricina căruia nu avem un dom bine
proiectat sub care să ne adunăm: s-ar
putea ca de fapt dorinţa de a ne strînge
laolaltă să nu fie tocmai una universală!
S-ar putea ca orizontul politic să fie prea

îngust pentru a cuprinde întreg Pămîntul,
oricît de mult l-am întinde. Şi asta nu doar
pentru că parlamentele sînt prea
mărunte, nu doar pentru că un parlament
al parlamentelor ar impune utilizarea
unor mecanisme numeroase şi diverse,
care în prezent sînt împrăştiate prin
numeroase adunări, ci şi pentru că, pînă
la urmă, însuşi conceptul de adunare
politică ar putea să nu fie împărtăşit de
toată lumea. Nevoia de reprezentare
politică ar putea fi în mare măsură o
obsesie occidentală, iar alţi oameni ar
putea să obiecteze la ideea că sînt mobi-
lizaţi sau îndemnaţi s-o adopte. Obiecţia
lor trebuie să apară şi ea în prezentarea
noastră.

În caz că citiţi textele UNESCO,
o să aveţi impresia că întreaga planetă
aspiră să se unească sub egida
democraţiei, a reprezentării transparente
şi a domniei legii. Dar dacă de fiecare
dată cînd acest parlament gonflabil este
lansat undeva, se înalţă numeroase alte
voci care spun “Nu mai vrem politică!”,
“Nu reprezentativităţii!”, “Nu cu voi!”, “Nu
vrem democraţie, mulţumim”, “Vă rugăm
să vă îndepărtaţi cît mai mult”, “Lăsaţi-ne
în pace!”, “Mai bine nu!” sau “Îl prefer pe
regele meu”. Dar dacă dezacordurile nu
sînt genul de probleme care îi dezbină pe
oameni în situaţii normale, ci sînt de fapt
legate exact de modul de realizare a
adunării? Dar dacă ar trebui să ne imag-
inăm nu o adunare a adunărilor şi nici
măcar o adunare a modalităţilor de
adunare, ci o adunare a modurilor de
dezbinare? Oare n-ar fi acesta un apel la
dezbinare?

Şi totuşi exact asta se întîmplă
atunci cînd începi să asculţi alte voci, alte
opinii. Nu pentru că sînt exotice, exager-
ate, arhaice ori iraţionale, ci pentru că şi
ele susţin că aducerea lucrurilor în public

încît vizitatorii sau cititorii să poată com-
para diversele tipuri de reprezentare,
cam ca la un tîrg. Asta am încercat noi
aici. Laboratoarele ştiinţifice, institutele
tehnice, pieţele, bisericile şi templele,
sediile de comerţ şi finanţe, forumurile de
pe Internet, polemicile ecologiste - fără a
uita însăşi forma muzeului în interiorul
căruia ne adunăm noi, toţi membra dis-
jecta - sînt doar cîteva din forumurile şi
pieţele publice în care vorbim, votăm,
impunem decizii şi ni se impun decizii,
convingem şi ne lăsăm convinşi. Fiecare
are propria ei arhitectură, propria ei
tehnologie a discursului, propriul set
complex de proceduri, propria definiţie a
libertăţii şi dominaţiei, propriile metode de
a-i aduna pe cei interesaţi - şi, lucru şi
mai important, pe cei neinteresaţi -, lao-
laltă cu lucrurile care îi preocupă,
metodele de a obţine acordul şi de a
ajunge la adoptarea unei decizii. De ce
nu le-am oferi ocazia de a se compara
unele cu altele? La urma urmei, n-au înc-
etat niciodată să facă schimb de carac-
teristici: bisericile au devenit temple
înainte să devină primării; şefii de state
au învăţat de la artişti cum să creeze un
spaţiu public cu ajutorul publicităţii; în
tainiţele profunde ale mănăstirilor au fost
elaborate proceduri complexe de votare
şi au fost scrise constituţii; laboratoarele
migrează spre pieţe, în vreme ce gustul
produselor e influenţat puternic de labo-
ratoare; supermarketurile dobîndesc tot
mai multe caracteristici ce le fac să
semene cu nişte cabine de vot con-
curente; ba chiar şi cele mai absconse
modele din fizică sînt influenţate puternic
de teoriile sociale. Pe de altă parte, insti-
tuţiile financiare par să colecteze mai
multă tehnologie informaţională decît
parlamentele. Extrem de tăcutele cadre
naturale au devenit unele dintre cele mai

vînate şi mai disputate cîmpuri de bătălie.
În ceea ce priveşte World Wide Web,
reţeaua informaţională globală, la început
a fost ceva haotic, iar apoi, încetul cu
încetul, a importat toate genurile de arhi-
tectură virtuală existente, deşi doar foarte
puţine reproduc spaţiul şi mai virtual al
parlamentelor originale. Instalaţiile artis-
tice imită din ce în ce mai mult demon-
straţiile ştiinţifice, iar specialiştiii în
tehnologie se pricep să asimileze din ce
în ce mai multe elemente de drept. Nici
un rîu nu mai curge de la munte înspre
mare fără să fie la fel de bine dotat cu
instrumente creatoare de discurs cum
sînt oamenii în cadrul sondajelor de
opinie. Acesta este comerţul constant,
schimbul neîntrerupt, amestecul necon-
tenit de aparate, proceduri, instrumente
şi obiceiuri pe care am încercat să-l
structurăm în acest catalog şi în această
expoziţie.

Cînd am decis să strîngem lao-
laltă o asemenea adunare a adunărilor,
nu am încercat să clădim în jurul ei un
dom mai mare şi mai atotcuprinzător. Nu
am încercat să ne imaginăm că toate vor
fi reductibile la tradiţia parlamentelor
europene. Dimpotrivă, ne-am oferit să
arătăm cît de tare diferă unele de altele,
conectîndu-lse prin umila şi pămînteana
uşă din dos a mecanismelor lor de
reprezentare. Ne-ar face plăcere ca viz-
itatorii şi cititorii să se deplaseze de la
unul la altul şi să pună de fiecare dată
următoarele trei întrebări: Cum reuşesc
ele să adune laolaltă părţile interesate?
Cum reuşesc să adune laolaltă prob-
lemele relevante? Cum schimbă modul în
care oamenii iau decizii faptul că aceştia
sînt asociaţi lucrurilor?

Noi sperăm că, odată ce
această adunare a adunărilor e struc-
turată, ceea ce trece drept sferă a
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tuturor formelor de adunare politică. Ca şi
cum am putea renunţa de-a binelea la
sarcina realizării acordului. Trebuie să
existe vreo alternativă la universalismul
de duzină („Dar bineînţeles că orice fiinţă
umană e un animal politic!”) şi la relativis-
mul ieftin („Să se adune cu toţii sub
drapelul cuiva, iar dacă nu au nici un
drapel, să se ducă naibii!”). Sîntem oblig-
aţi să găsim o ieşire din acea realitate
numită „globalizare”: chiar dacă indienii
jivaro, chinezii, japonezii, credincioşii
umma, creştinii renăscuţi etc. nu vor să
stea cu toţii sub acelaşi dom, sînt totuşi
legaţi unii de alţii, vrînd-nevrînd, tocmai
prin extinderea acelor adunări paliative
pe care le numim pieţe, tehnologii, ştiinţe,
crize ecologice, războaie şi reţele teror-
iste. Cu alte cuvinte, numeroasele şi
diversele ansambluri pe care le-am strîns
laolaltă sub acoperişul ZKM (Zentrum für
Kunst und Medientechnologie din
Karlsruhe) conectează deja oamenii,
indiferent de măsura în care aceştia se
simt legaţi unii de alţii de vreun crez
politic comun. Forma domului poate fi
contestată, fiindcă nu oferă suficient
spaţiu pentru diferenţe şi indiferenţe, dar
nu se îndoieşte nimeni că aici acţionează
ceva numit “global”. Pur şi simplu definiţi-
ile pe care le dăm de obicei politicii încă
nu s-au sincronizat cu masele de conexi-
uni deja create. 

În catalogul de faţă încercăm să
analizăm mai profund acest paradox
istoric. În epoci anterioare, cum ar fi
Iluminismul, a existat un glob metafizic -
ca să folosim expresia lui Sloterdijk32 -,
chiar dacă globalizarea era abia la
început. Însă acum, cînd sîntem cu ade-
vărat globalizaţi, nu mai există nici un
glob! De exemplu, atunci cînd Mercator l-
a transformat pe Atlas dintr-un gigant
diform, care susţinea pe umerii săi

Pămîntul, într-un savant tăcut, aşezat pe
scaun, care ţinea planeta în mînă, acela
a fost, probabil, momentul cînd glob-
alizarea era la zenit. Şi totuşi în 1608
lumea era puţin cunoscută, iar oamenii
trăiau foarte izolaţi. Cu toate acestea
fiecare nou teritoriu, fiecare nouă civiliza-
ţie, fiecare nouă diferenţă puteau fi
detectate, localizate şi asimilate în casa
transparentă a Naturii, fără să ofere mari
surprize. Însă acum, cînd lumea este
cunoscută, oamenii sînt uniţi de violenţe,
chiar dacă vor să se diferenţieze şi nu să
se apropie. Nu mai există ceva global
care să-i strîngă laolaltă. Cea mai bună
dovadă e aceea că există oameni care
organizează demonstraţii împotriva glob-
alizării. Globalul e la îndemîna oricui.
Concomitent, globalizarea a atins nivelul
maxim, iar globul e la nadirul său. Există
nenumărate bloguri, dar nici un glob.

Şi totuşi sîntem cu toţii în
aceeaşi barcă - sau cel puţin în aceeaşi
flotă. Ca să folosim o metaforă de-a lui
Neurath, problema care se pune e cum s-
o reconstruim în timp ce navigăm cu ea?
Sau mai degrabă cum putem să navigăm
cu o flotă constituită din barje divergente,
dar în acelaşi timp legate unele de altele?
Cu alte cuvinte, putem oare trece peste
nenumăratele moduri de asociere şi dis-
ociere şi totuşi să punem problema unei
lumi unice şi comune? Putem să formăm
o adunare din toate ansamblurile diverse
în care sîntem deja implicaţi?

Publicul fantomă

Strigătul “Marele Pan e mort!” e
unul bine-cunoscut. Natura, acest gigan-
tic şi tăcut parlament unde toate crea-
turile sînt aşezate şir după şir, de la cea
mai mare pînă la cea mai măruntă, acest

ar putea fi o problemă mult mai de durată
decît intrarea pe tărîmul politicii - fie el şi
extins. Sub poleiala subţire a
“democraţiei pentru toţi” va apărea curînd
o altă criză a reprezentării, una mult mai
amplă şi mai profundă, pentru că va lovi
de fapt esenţa a ceea ce trebuie să
reprezinte.

Uitaţi-vă la tradiţia japoneză:
însuşi cuvîntul “reprezentare” li se pare
straniu şi superficial. Uitaţi-vă la indienii
jivaros: retorica extrem de complexă din
ciocnirile lor polemice are ca scop
evitarea întîlnirii în aceeaşi adunare.
Uitaţi-că la jihadiştii care cer extinderea
comunităţii lor, umma. Cuvîntul demokra-
ta rămîne un lexem importat, care sună
mai degrabă ca un termen agresiv decît
ca o valoare preţuită profund.30 Există
multe alte moduri de adunare pe lîngă
cea realizată sub semnul unei finalităţi
politice. Iar atunci cînd locuitorii din
munţii Noii Guinee se adună ca să voteze
şi folosesc o procedură complicată,
importată prin intermediul elicopterului de
la observatorii electorali instruiţi în
Australia, putem oare evalua cît de mult
au modificat-o aceştia? Chiar şi în ţările
noastre, obsedate de republica transpar-
entă, se depune mult efort pentru a face
exact invers, adică pentru a face lucrurile
în secret. Şi dacă una dintre cauzele fun-
damentalismului a fost faptul că în toate
celelalte moduri diferite de adunare s-au
văzut pînă la urmă prost reprezentaţi? Ca
şi cum veşmîntul obişnuit al politicii ar fi
prea strîmt pentru ei. Ca şi cum n-ar fi
avut niciodată spaţiul necesar pentru a
se aduna laolaltă cu celelalte lucruri de
care sînt ataşaţi, adică zeii lor, divinităţile
lor, scrupulele conştiinţei lor. S-ar zice că
întreaga definiţie a politicii, moştenită în
urma conflictelor între biserică şi stat, tre-
buia rediscutată.

Politica văzută ca o acţiune de
adunare a aderenţilor, unde cel ce nu
reuşeşte s-o facă în mod adecvat dispare
în haos, pare a constitui o problemă de
interes doar pentru o mică parte a
omenirii, i.e. pentru cei obsedaţi de legă-
tura dintre ordinea cosmică şi ordinea lor
socială. Chiar şi unora dintre aceştia
ideea că politica ar fi exprimarea liberă a
opiniilor în sînul unei adunări li se pare o
concepţie oarecum provincială. Conform
afirmaţiilor lui François Jullien, tradiţia
chineză pare s-o ignore complet. Chinezii
- cel puţin conform viziunii tradiţionale a
cărturarilor antici - nu vor să-şi adauge
pur şi simplu diferenţele lor la diferenţele
altora. Ei sînt foarte fericiţi să-şi ocupe
locurile alocate în amfiteatrul global al
multiculturalismului - plasate astfel încît
să poată asista la acelaşi spectacol, însă
cu o măruntă diferenţă de perspectivă -,
dar vor să rămînă indiferenţi la metodele
noastre, adică ale occidentalilor, de a
îngloba totul. Putem asimila diferenţele -
credeam că o putem face şi sub deca-
dentul, dar încă solidul dom al Sfîntului
Imperiu Roman -, dar indiferenţele?

Spre potenţiala groază a poli-
tologilor, însăşi ideea unei adunări
politice nu mai stîrneşte mult interes.
Abia de-acum lucrurile devin cu adevărat
complicate şi, astfel, interesante: Cum să
concepem o adunare sub domul comun
„O singură politică potrivită pentru toţi”?
Am putea extinde definiţia politicii pînă în
punctul în care această să-şi accepte
propria punere în suspensie? Dar cine
poate fi chiar atît de lipsit de
prejudecăţi?31

Şi totuşi există vreun alt curs al
acţiunii? Ar fi mult prea uşor să
recunoaştem pur şi simplu numeroasele
contradicţii existente, ca şi cum am putea
fi mulţumiţi cu absenţa sau dispariţia
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de completă şi de transparentă, nu are
cum să fie una fidelă. Cerînd de la
politică un lucru pe care ea nu-l putea
oferi, europenii au continuat să dea
naştere unor monştri avortaţi şi au ajuns
pînă la urmă să-i descurajeze pe oameni
să gîndească politic. Pentru ca politica să
poată incorpora mai multă diversitate
(“Marea Societate” din epoca lui Dewey
şi ceea ce numim azi “globalizare”), ea
trebuie să conceapă un tip de prezentare
complet nou şi foarte specific. Lippmann
a numit-o “fantomă” pentru că e ceva
dezamăgitor pentru cei care visează la
unitate şi completitudine. Şi totuşi, în
mod ciudat, e o fantomă bună, singurul
spirit care ne poate apăra de pericolele
fundamentalismului. Cu mult timp înainte
ca Statele Unite să degenereze în actu-
ala lor revoluţie conservatoare, ea avea o
tradiţie mult mai robustă şi mai contem-
porană. Filosofii americani despre care
vorbim îşi numeau tradiţia “pragmatism”,
înţelegînd prin acest cuvînt nu realismul
ieftin asociat de obicei cu “pragmatismul”
individului, ci realismul costisitor impus
de nevoia de a faceooplitica să se
îndrepte spre pragmata - numele grecesc
pentru Lucruri. Iată ce înseamnă cu ade-
vărat realism!

În expoziţia de faţă ne-am pornit
în imposibila încercare de întrupare a
Fantomei Publicului. Vrem să-i facem pe
vizitatori să simtă care este diferenţa
între a aştepta de la Corpul Politic ceva
ce nu poate să ofere - ceea ce ar crea în
mod sigur un monstru - şi a fi impulsion-
at de Publicul Fantomă. Ideea ar fi să iei
cuvîntul “Fantomă” şi să înzestrezi acest
concept fragil şi provizoriu cu mai multă
realitate - sau măcar cu mai mult realism
- decît au alte concepte fantasmagorice,
precum sferele, globurile, binele comun
şi voinţa generală, pe care se presupune

că le-ar întruchipa Leviatanul. Cu alte
cuvinte, vrem să abordăm încă o dată
problema creării unui corp unitar dintr-o
mulţime de alte corpuri - o problemă eval-
uată aici de o mulţime de exponate -, dar
de data aceasta cu mijloacele şi
metodele contemporane.

Fantoma concepută de Michel
Jaffrenou şi Thierry Coduys este o operă
de artă invizibilă. Ea e activată de
deplasarea vizitatorilor prin expoziţie,
astfel încît fiecare spectator este, simul-
tan, un actor inclus în spectacol şi unicul
ecran pe care spectacolul este proiectat.
Deplasîndu-se printre diversele
exponate, vizitatorii vor declanşa diferiţi
senzori, care vor fi folosiţi ca tot atîţia
stimuli pentru declanşarea unor reacţii ce
vor oferi senzaţia vagă şi inconfortabilă
că “se întîmplă un lucru” de care cei ce
trec pe acolo sînt responsabili într-un
mod imposibil de detectat în mod direct.
Politica va trece prin voi ca un fel de eflu-
viu misterios, adică exact ca o fantomă.
Mai mult, relaţia stimul/reacţie va fi una
variabilă, în funcţie de momentul zilei,
numărul de oameni prezenţi în expoziţie,
răspunsurile date la diversele interogaţii,
efectul cumulativ al vizitatorilor anteriori,
prezenţa întrucîtva invizibilă a vizitatorilor
de pe Internet. În unele momente relaţia
va fi detectabilă printr-un soi de conexi-
une unu-la-unu (“Am făcut asta şi uite ce
se întîmplă”), pe cînd în altele efectul va
fi direct, dar va fi direcţionat asupra altor
vizitatori. Prin această operă de artă
elaborată, invizibilă (şi costisitoare!), a
cărei realizare a fost posibilă graţie com-
plexei infrastructuri tehnologice de la
ZKM, sperăm să înlocuim în minţile viz-
itatorilor spiritul lipsit de greutate al
Fantomei cu greutatea strivitoare a
Corpului Politic integral. Din nefericire,
catalogul trebuie să prezinte în imaginile

magnific amfiteatru ce oferă politicienilor
stîngaci un model perfect şi izbutit pentru
ceea ce e raţional şi iraţional, acest măreţ
parlament al naturii s-a prăbuşit exact ca
Turnul Babel. Filosofia politică a vrut
mereu să-şi susţină fragilele intuiţii cu
ajutorul unui model ferm şi solid, preluat
de la alte ştiinţe. S-ar putea spune că a
încercat totul, de la metafora organismu-
lui pînă la cea a creierului. A fost o provo-
care continuă: cum să înlocuieşti pericu-
loasa îndeletnicire a politiciii prin
cunoaşterea serioasă şi sigură a unei şti-
inţe mai bine statornicite? Şi a eşuat per-
manent.

O combinaţie între metaforele
din Fabula mădularelor şi a stomacului a
lui Menenius şi sociobiologia şi ciberneti-
ca epocii noastre a încercat să lege săr-
manele adunări ale oamenilor de reali-
tatea fermă a naturii. Toate organele cor-
pului au fost folosite în încercarea de a
crea monstruosul Corp Politic.33 În încer-
carea de a institui un teren solid pentru
capricioasele forme de adunare ale
oamenilor, au fost invocate, pe rînd, toate
animalele: furnicile, albinele, oile, lupii,
insectele, rîmele, porcii, cimpanzeii,
babuinii etc. Şi totul a fost inutil, căci
există numeroase căi de constituire a
unui corp comun, oile nu se adună într-o
turmă, lupii nu sînt atît de cruzi ca
oamenii, babuinii au o viaţă socială inten-
să34, iar creierele nu au un centru de
comandă. S-ar părea că natura nu mai
este suficient de unificată ca să ofere un
model stabilizator pentru experienţa trau-
matică a fiinţelor umane ce trăiesc în
societate. Neîndoielnic, Corpul Politic e
un monstru - şi încă într-o măsură atît de
mare, încît nici măcar nu e un corp.

Totuşi ce tip de monstru e aces-
ta? Asta vrem să aflăm şi noi. Este posi-
bil să fi transformat politica într-o activi-

tate monstruoasă pentru că am încercat
s-o face să existe într-o formă împrumu-
tată din natură, pe care îi este imposibil
să o ia. “Răspunsul acesta nu era unul
acceptabil în secolul al xIx-lea, cînd
oamenii, în ciuda iconoclasmului lor, încă
mai erau bîntuiţi de fantoma identităţii”,
scria Walter Lippmann într-o carte
uluitoare, intitulată “Phantom Public”
(“Publicul fantomă”). În mai multe priv-
inţe, expoziţia noastră este o încercare
teratologică, un experiment în care ne
străduim să scrutăm separat două figuri
fantomatice: Leviatanul şi Fantoma
Publicului. (Îmi pare rău că nu putem dis-
cuta altfel despre politică şi că nu vorbim
despre forme frumoase, siluete elegante,
statui eroice, idealuri glorioase, viitoruri
luminoase şi informaţii transparente -
asta dacă nu cumva vreţi să parcurgem
încă o dată lunga listă de ceremonii
grandioase organizate de diversele sis-
teme totalitare, care, după cum ştim cu
toţii dureros de bine, au dus la cele mai
înfiorătoare acte de cruzime. Avem de
ales între a vorbi despre monştri antici-
pat, cu atenţie şi precauţie, sau de a vorbi
despre ei prea tîrziu, ajungînd să fim
etichetaţi drept infractori. O, Machiavelli,
cîtă dreptate aveai! Să ne rugăm ca
învăţămintele tale prudente să fie ascul-
tate cu realism.)

Conform spuselor lui Lippmann
şi a celor din răspunsul filosofului John
Dewey la lucrarea celui dintîi35, aproape
întreaga filosofie politică europeană a
fost obsedată de corp şi de stat. Toţi au
încercat să asambleze un parlament
imposibil, care să reprezinte cu adevărat
voinţele contradictorii ale unei mulţimi
printr-o unică Voinţă Generală. Dar o
asemenea întreprindere suferea de o
acută lipsă de realism. Reprezentarea,
concepută într-o manieră atît de radicală,
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număr, care sînt considerate vestitorii
viitorului. Astfel, cu ajutorul magicei forţe
ordonatoare a progresului, politica e ceva
rezolvat, de vreme ce nouăzeci la sută
din pasiunile contradictorii au fost înde-
părtate pe cale raţională şi au rămas să
plutească în limbul iraţionalităţii. Ignorînd
majoritatea contestatarilor, se poate
ajunge la o soluţie care să mulţumească
pe toată lumea, adică pe cei care consti-
tuie avangarda liberală sau revoluţionară.
Astfel săgeata timpului poate fi lansată
fără griji. Filosofii definesc timpul ca pe o
“serie de succesiuni”, iar spaţiul - o “serie
de simultaneităţi”. Desigur că în vreme ce
am arhivat totul din perspectiva forţei pro-
gresului, am trăit într-o perioadă a succe-
siunii. Cronos a înghiţit tot ce era învechit
şi iraţional printre propriile progenituri,
lăsîndu-le în viaţă doar pe cele predesti-
nate unui viitor luminos.

Dar printr-o întorsătură a istoriei
pe care nici reformiştii şi nici revoluţionarii
n-au prevăzut-o vreodată, Cronos şi-a
pierdut brusc apetitul devorator.36 În chip
ciudat, am modificat atît de complet tim-
pul, încît am trecut de la un timp al
Timpului la un timp al Simultaneităţii. S-ar
zice că nimic nu acceptă să locuiască în
trecut şi nimeni nu se mai simte intimidat
de adjective ca “iraţional”, “înapoiat” sau
“învechit”. Timpul, timpul apus al înlocuirii
catastrofice, a devenit brusc ceva pentru
care nici Stînga, nici Dreapta nu par să fi
fost întru totul pregătite: un timp monstru-
os, timpul coabitării. Totul a devenit con-
temporan.

Întrebarea ce se pune nu mai
este “O să dispăreţi curînd? Sînteţi un
semn grăitor pentru apariţia a ceva nou,
care să înlocuiască tot restul? Voi rupeţi
acum a şaptea pecete din Cartea
Apocalipsei?” Acum se iveşte un set
complet nou de întrebări: “Putem coabita

cu voi? Există vreo metodă prin care să
putem supravieţui cu toţii laolaltă, cu
toate că nici una dintre pretenţiile, intere-
sele şi pasiunile noastre contradictorii nu
pot fi eliminată?” Timpul revoluţionar,
marele Simplificator, a fost înlocuit de
timpul coabitării, marele Încîlcitor. Cu alte
cuvinte, spaţiul a înlocuit timpul în postu-
ra de principiu ordonator central.

Trebuie să admitem că reflexele
politicienilor, pasiunile combatanţilor, obi-
ceiurile cetăţenilor, modurile în care se
indignează, retorica pretenţiilor lor sau
ecologia intereselor lor nu sînt identice în
timpul Timpului şi în timpul Spaţiului.
Nimeni nu pare pregătit să întrebe: Ce ar
trebui acum să fie prezent simultan?
De exemplu, în cazul în care te ocupi de
religie, ce diferenţă mare e între religia pe
care o aştepţi să dispară lent în ţinutul
îndepărtat al basmelor şi religia care îţi
explodează chiar în faţa nasului şi devine
azi o problemă de viaţă şi de moarte - azi,
dar şi mîine! Ce diferenţă mare ar fi dacă
natura, în loc să rămînă un imens rezer-
vor de forţe şi un nesfîrşit depozit de
gunoaie, s-ar transforma brusc în ceva
ce întrerupe orice progres, ceva la care
nu mai poţi apela şi de care nu mai poţi
scăpa! "Comment s'en débarrasser?" se
întreba Ionesco în timpul “glorioşilor ani
treizeci”.37 Asta a devenit acum îngrijo-
rarea, Sorge, souci pentru aproape toţi
oamenii, în toate limbile. Nu putem scăpa
de nimic şi de nimeni. Ecologia a distrus
- probabil pentru totdeauna - timpul
Succesiunii şi ne-a aruncat în timpul
Spaţiului. Da, totul e contemporan.
Progresul şi succesiunea, revoluţia şi
înlocuirea - nici una nu mai face parte din
sistemul nostru de operare.

Şi totuşi unde e sistemul de
operare alternativ? Cine se ocupă de
scrierea liniilor sale de cod? Ne pricepem

sale experienţa trăită odată cu trecerea
acestui Public Fantomă. Trebuie să
încredinţăm efluviului de cuvinte şi imag-
ini sarcina imitării figurii fantomatice, dar
însufleţite, a politicii.

De ce acordăm atîta importanţă
diferenţei dintre Corpul Politic şi
Fantomă? Din pricina faptului că, pentru
ca noua elocinţă să devină un reflex al
gîndirii, trebuie să putem distinge între
două moduri de vorbire. A pune o între-
bare politică înseamnă adesea a dezvălui
o stare de lucruri a cărei prezenţă a fost
pînă în acel moment ascunsă. Însă atun-
ci rişti să cazi în vechea capcană, să
furnizezi explicaţii sociale şi să faci exact
invers decît ceea ce se înţelege aici prin
efluviu politic. Foloseşti acelaşi vocabular
învechit, de legături sociale deja adunate,
pentru a “explica” noile asociaţii. Deşi dai
impresia că vorbeşti despre politică, nu
vorbeşti politic. Ceea ce faci reprezintă
pur şi simplu extinderea cu un pas a
aceluiaşi repertoriu mărunt de forţe deja
standardizate. Poate că simţi plăcerea
furnizării unei “explicaţii de forţă”, dar toc-
mai asta e problema: eşti părtaş tu însuţi
la extinderea puterii, nu la re-structurarea
conţinutului ei. Chiar dacă răspunsul
respectiv seamănă cu discursurile
politice, nici măcar n-a început să se
ocupe de demersul politic, deoarece n-a
încercat să strîngă candidaţii într-un nou
tip de adunare, adecvată la cerinţele lor
specifice. “Beat de putere” e o expresie
ce nu se aplică doar la generali, preşed-
inţi, directori executivi, savanţi nebuni şi
lideri politici. Ea poate fi folosită şi în
cazul comentatorilor politici care con-
fundă extinderea explicaţiilor de forţă cu
structurarea spaţiului colectiv. Iată de ce
s-ar putea să avem nevoie de încă un
slogan: “Nu vă îmbătaţi de putere”. Cu
alte cuvinte, abţineţi-vă cît mai mult să

folosiţi conceptul de putere, ca nu cumva
să ricoşeze şi să nimerească explicaţiile
pe care le-aţi dat, nu ţinta pe care voiaţi
s-o distrugeţi. Nu căutaţi explicaţii de
forţă în absenţa echilibrul puterilor.

Politica timpului, politica spaţiului

Revenirea la lucruri şi
prezentarea pozitivă a fantomei publicu-
lui nu sînt de fapt teribil de reacţionare?
Depinde de ceea ce înţelegem prin pro-
gresist. Imaginaţi-vă că aveţi sarcina de a
aduna laolaltă un grup de voci disto-
nante, interese opuse şi declaraţii vio-
lente. Imaginaţi-vă apoi că exact atunci
cînd v-aţi săturat pînă peste cap de încer-
carea de a armoniza numeroasele tabere
adverse, vi se oferă în chip miraculos o
şansă de a scăpa de cele mai multe din-
tre ele. Nu v-aţi repezi la soluţia respec-
tivă ca la un dar picat din ceruri? 

Exact aşa se întîmplă atunci
cînd interesele contradictorii ale oame-
nilor pot fi diferenţiate cu ajutorul urmă-
toarei grile interpretative: “Sînt ele pro-
gresiste sau reacţionare? Luminate sau
învechite? În avangardă sau în arier-
gardă?” Vocile distonante sînt încă acolo,
dar cele mai multe reprezintă tendinţe
înapoiate, obscurantiste sau retrograde.
Marşul purificator al progresului le va
face să devină anacronice. Poţi ignora
liniştit două treimi din ele, iar astfel sarci-
na realizării ansamblului va fi simplificată
în aceeaşi proporţie.

Nici din treimea rămasă nu tre-
buie luat totul în calcul, fiindcă majori-
tatea poziţiilor adoptate se învechesc
repede, odată cu trecerea timpului.
Minţile progresiste trebuie să aleagă din-
tre taberele contemporane intrate în
polemică doar pe acelea, puţine la
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tipul de adunare potrivit;
f) procesul adunării laolaltă se face sub
semnul provizoriului şi fragilului Public
Fantomă, care nu mai pretinde că este
echivalentul Corpului, al Leviatanului ori
al Statului; 
şi, în fine
g) Dingpolitik devine posibilă atunci cînd
politica se eliberează de obsesia timpului
Succesiunii.

Acesta este experimentul între-
prins de noi prin expoziţia şi spectacolul
de faţă. Nu mai e cazul să spunem că
autorii adunaţi aici nu trebuie să fie de
acord unii cu alţii şi nici cu introducerea
aceasta! Eventual să accepte o cupolă
fragilă şi provizorie care să investigheze
legăturile unuia sau altuia cu lucrurile?
Poate că da.

Dacă fundamentalismul în-
seamnă convingerea că medierile pot fi
ignorate fără nici un risc, atunci el reprez-
intă maniera politică complet lipsită de
Ding. Pînă la urmă există o întrebare
esenţială care ne interesează: funda-
mentalismul poate fi eradicat? Cînd vor
înceta cei patru cavaleri ai Apocalipsului
să se mai amestece în politică?

* Deşi nu le pot mulţumi tuturor celor ale căror
idei m-au ajutat la această lucrare fără să înşir
un întreg catalog de nume, îi datorez mulţumiri
în special lui Noortje Marres, a cărui lucrare
despre Lippman şi Dewey a jucat un rol funda-
mental în cei trei ani de pregătire ai acestui

întrucîtva să ordonăm lucrurile în timp,
dar nu ştim absolut nimic despre spaţiul
în care le adunăm.38 Mai trebuie să ne
direcţionăm noile pasiuni politice în noi
reflexe de gîndire, noi moduri de a fi
interesaţi, indignaţi, mobilizaţi şi potoliţi,
plus o nouă retorică. Ori de cîte ori ne
vedem în faţa unei probleme, vechile obi-
ceiuri încă mai stăruie, iar vocea progre-
sului încă mai strigă “Nu vă faceţi griji,
toate acestea vor dispărea curînd, căci
sînt învechite şi iraţionale!”, în vreme ce
noua voce abia poate să şoptească
“Trebuie să coabitezi chiar şi cu monştrii,
pentru că nu te poţi lăsa pradă credinţei
naive că aceştia vor pieri curînd. Spaţiul
este o serie de simultaneităţi şi totul tre-
buie luat în calcul dintr-odată”.

Asta nu înseamnă că, pînă la
urmă, nu există progres sau că nu putem
lansa în faţă săgeata timpului. Înseamnă
doar că pornim încetul cu încetul de la o
formă de coabitare foarte simplistă - cum
sînt cele evoluţioniste sau cele rev-
oluţionare - şi ajungem la una mai com-
pletă, unde luăm în calcul tot mai multe
elemente. Progresul există, dar el
porneşte de la o simplă alăturare şi
ajunge la o formă întreţesută de
coabitare: cîte elemente contemporane
pot fi clădite unul lîngă altul pentru a da
naştere unei serii simultane? S-ar putea
ca greşeala comunismului să nu fi fost
reprezentată de propensiunea spre
comunitate, ci de graba cu care şi-a
imaginat că ar trebui împărtăşită Lumea
Comună.

Ce este Dingpolitik?

Întoarcerea la lucruri. Întoar-
cerea la acest pandemoniu fragil şi provi-
zoriu: un spectacol-expoziţie, un catalog.

Aşa cum am spus deja, demon şi demos
au aceeaşi etimologie. Dacă urmaţi prima
direcţie, înmulţiţi ocaziile de dezacord şi
de dezbinare; dacă urmaţi a doua
direcţie, înmulţiţi ocaziile de acord, de
combinare, de adunare şi de participare.
Diferenţa dintre cele două e subţire ca
lama unui cuţit. În ambele cazuri Ding va
dezbina - aşa cum va face şi expoziţia
aceasta. Dacă v-a cucerit “demonul
politicii”, atunci va apărea un anumit
model: prea multă unitate, prea multă
dezbinare. Dar dacă reuşiţi să simţiţi în
acţiunile voastre influenţa “publicului fan-
tomă”, atunci se va naşte un alt model:
mai puţine pretenţii de unitate, mai puţine
idei de dezbinare. Căutarea structurii
unitare a început iar, ca în epoca părin-
telui Nicéron. Sau cel puţin acesta e efec-
tul pe care vrem să-l producem asupra
vizitatorilor şi cititorilor. 

Aşadar. ce este pînă la urmă
Dingpolitik? Este gradul de realism injec-
tat atunci cînd:
a) politica nu mai este limitată la oameni,
ci incorporează numeroasele probleme
asociate acestora;
b) obiectele devin lucruri, asta însemnînd
că problemele concrete lasă locul încîl-
citelor lor legături şi devin probleme de
interes public;
c) procesul adunării laolaltă nu se mai
realizează sub un glob sau dom deja
existent, ce aparţine unei tradiţii mai
vechi a construcţiei de parlamente vir-
tuale;
d) limitele inerente impuse de defectele
de vorbire, de afecţiunile cognitive şi
toate genurile de handicap nu mai sînt
negate, acceptîndu-se în schimb
folosirea protezelor;
e) nu ne mai limităm la parlamentele pro-
priu-zise, ci ne extindem la numeroasele
alte tipuri de ansamble, pentru a găsi

[245][244]
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relation and that can emerge from a large
variety of social relations -, and politics,
which aims to establish an order and to
organise human coexistence under con-
ditions that are marked by ‘the political’
and thus always conflictual. We find this
distinction between the political and poli-
tics in the other agonistic theories,
though not always with the same signifi-
cation. We can in fact distinguish two
opposing conceptions of what charac-
terises ‘the political’. There are those for
whom the political refers to a space of lib-
erty and common action, while others
view it as a site of conflict and antago-
nism. It is from this second perspective
that my work proceeds, and I will demon-
strate how it is on this point that the fun-
damental divergence between the differ-
ent agonistic theories rests.

Politics and antagonism

One of the principal theses that I have
defended in my work is that properly
political questions always involve deci-
sions which require a choice between
alternatives that are undecidable from a
strictly rational point of view. This is
something the liberal theory cannot admit
due to the inadequate way it envisages
pluralism. The liberal theory recognises
that we live in a world where a multiplici-
ty of perspectives and values coexist
and, for reasons it believes to be empiri-
cal, accepts that it is impossible for each
of us to adopt them all. But it imagines
that these perspectives and values,
brought together, constitute a harmo-
nious and non-conflictual ensemble. This
type of thought is therefore incapable of
accounting for the necessarily conflictual
nature of pluralism, which stems from the

impossibility of reconciling all points of
view, and it is what leads it to negate the
political in its antagonistic dimension.

I myself argue that only by taking account
of the political in its dimension of antago-
nism can one grasp the challenge demo-
cratic politics must face. Public life will
never be able to dispense with antago-
nism for it concerns public action and the
formation of collective identities. It
attempts to constitute a ‘we’ in a context
of diversity and conflict. Yet, in order to
constitute a ‘we’, one must distinguish it
from a ‘they’. Consequently, the crucial
question of democratic politics is not to
reach a consensus without exclusion -
which would amount to creating a ‘we’
without a corollary ‘they’ - but to manage
to establish the we/they discrimination in
a manner compatible with pluralism. 

According to the ‘agonistic pluralism’
model that I developed in The
Democratic Paradox (London: Verso,
2000) and On the Political (London:
Routledge, 2005), pluralist democracy is
characterised by the introduction of a dis-
tinction between the categories of enemy
and adversary. This means that within the
‘we’ that constitutes the political commu-
nity, the opponent is not considered an
enemy to be destroyed but an adversary
whose existence is legitimate. His ideas
will be fought with vigour but his right to
defend them will never be questioned.
The category of enemy does not disap-
pear, however, for it remains pertinent
with regard to those who, by questioning
the very principles of pluralist democracy,
cannot form part of the agonistic space.
With the distinction between antagonism
(friend/enemy relation) and agonism
(relation between adversaries) in place,

Agonistic Democracy and 
Radical Politics

The political between antagonism and
agonism

What is the best way to envisage demo-
cratic politics? Until a few years ago, the
most fashionable model in political theo-
ry was that of ‘deliberative democracy’
defended, in different forms, by John
Rawls and Jürgen Habermas. But anoth-
er model, which proposes an ‘agonistic’
way of conceiving democracy, is steadily
gaining influence, and I believe it is use-
ful to examine what its representatives
have in common. As I myself belong to
the ‘agonistic camp’, I have chosen to
highlight the differences that exist
between my conception of agonism and
that of a certain number of theorists who
have other sources of inspiration.

I will begin by presenting the main princi-
ples of the theoretical framework that
informs my reflection. I have suggested
distinguishing between the political,
which is linked to the dimension of antag-
onism present in human relations - an
antagonism that manifests itself political-
ly in the construction of the friend/enemy

by Chantal Mouffe

[249][248]



Which agonism?

My disagreement with Habermas is not
surprising given that it is partly in opposi-
tion to his ‘deliberative democracy’ model
that I developed my agonistic conception.
But I would now like to examine the differ-
ences that exist between my approach
and the one found within a certain num-
ber of conceptions that also adopt an
agonistic perspective. Beyond the ‘family
resemblance’ linking these conceptions,
there are important points of divergence,
which similar vocabulary tends to con-
ceal.

I will begin with the case of Hannah
Arendt. Arendt is often considered a rep-
resentative of agonism, and her refer-
ences to the Greek Agon can justify such
a reading. But the conception of agonism
that can be derived from her work is very
different to the one I defend. Indeed, we
discover in Arendt what I would call an
‘agonism without antagonism’. By this I
mean that, although she insists a good
deal on human plurality and conceives
politics as dealing with the community
and with reciprocity between different
beings, she never recognises that this
plurality is at the origin of antagonistic
conflicts. According to Arendt, to think
politically consists in developing the abil-
ity to see things from a multiplicity of per-
spectives. As indicated by her reference
to Kant and his notion of enlarged men-
tality, the pluralism she advocates is final-
ly not so different to Habermas’s, also
resting as it does on the horizon of inter-
subjective agreement. It is clear that what
she seeks in the Kantian critique of aes-
thetic judgement is a procedure to obtain
intersubjective agreement in the public

sphere. Despite the differences in their
respective approaches, I therefore
believe that Arendt, like Habermas,
envisages the public sphere as a place
where consensus can be established.
Obviously, in her case, this consensus
will be the result of an exchange of voic-
es and opinions (in the Greek sense of
doxa), rather than the rational Diskurs
found in Habermas. As noted by Linda
Zerilli in Feminism and the Abyss of
Freedom (Chicago: The University of
Chicago Press, 2005), while for
Habermas consensus emerges through
what Kant calls disputieren, an exchange
of arguments bound by logical rules, for
Arendt it is a matter of streiten, where
agreement is produced by persuasion
and not based on irrefutable proofs. But
neither of the two manages to acknowl-
edge the hegemonic nature of every form
of consensus in politics or the ineradica-
ble character of antagonism, the moment
of Widerstreit, that which Lyotard calls
the différend.

My conception of agonism must also be
distinguished from Bonnie Honig’s, which
is clearly influenced by Arendt. In her
book Political Theory and the Displace-
ment of Politics (Ithaca: Cornell
University Press, 1993), Honig criticises
liberal conceptions for being too consen-
sual and she advances the emancipatory
potential of political contestation, which
enables established practices to be ques-
tioned. She defends a conception of poli-
tics centred on virtú, and places agonistic
contestation at its heart, thanks to which
citizens are able to keep open a space of
debate and prevent the confrontation of
positions from drawing to a close. The
permanent questioning of dominant iden-
tities and ideas is central to the agonistic

we are better able to understand why the
agonistic confrontation, far from repre-
senting a danger for democracy, is in
reality the very condition of its existence.
Of course, democracy cannot survive
without certain forms of consensus, relat-
ing to adherence to the ethico-political
values that constitute its principles of
legitimacy, and to the institutions in which
these are inscribed. But it must also
enable the expression of conflict, which
requires that citizens genuinely have the
possibility of choosing between real alter-
natives.

Politics and hegemony

It is necessary at this point to introduce
the category of hegemony, which will
enable us to identify the nature of the
agonistic struggle. To understand the
political as the ever present possibility of
antagonism, the absence of a final foun-
dation and the undecidability that per-
vades every order must be acknowl-
edged. It is precisely to this that the cate-
gory of hegemony refers, and it indicates
that every society is the product of prac-
tices that seek to institute an order in a
context of contingency. Every social
order is therefore hegemonic in nature,
and its origin political. The social is thus
constituted by sedimented hegemonic
practices, that is, practices that conceal
the originary acts of their contingent polit-
ical institution and that appear to proceed
from a natural order. This perspective
reveals that every order results from the
temporary and precarious articulation of
contingent practices. Things could
always have been different and every
order is established through the exclu-
sion of other possibilities. It is always the

expression of a particular structure of
power relations, and it is from here that
its political character stems. Every social
order that at a given moment is perceived
as natural, together with the ‘common
sense’ that accompanies it, is in fact the
result of sedimented hegemonic prac-
tices and never the manifestation of an
objectivity that one could consider exter-
nal to the practices through which it was
established.

What is at stake in the agonistic struggle
is the very configuration of the power
relations that structure a social order and
the type of hegemony they construct. It is
a confrontation between opposing hege-
monic projects that can never be recon-
ciled rationally. The antagonistic dimen-
sion is therefore always present but it is
enacted by means of a confrontation, the
procedures for which are accepted by the
adversaries. The agonistic model that I
propose acknowledges the contingent
character of the hegemonic articulations
that determine the specific configuration
of a society at a given moment; as prag-
matic and contingent constructions, they
can always be disarticulated and trans-
formed by the agonistic struggle. Unlike
the liberal models, such an agonistic per-
spective takes account of the fact that
every social order is politically instituted
and that the ground on which hegemonic
interventions occur is never neutral for
always the product of previous hegemon-
ic practices. Far from envisaging the pub-
lic sphere, as for example Habermas
does, as fertile ground in the search for
consensus, my agonistic approach con-
ceives it as the battlefield on which hege-
monic projects confront one another, with
no possibility whatsoever of a final recon-
ciliation.
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one envisage pluralism without antago-
nism?

This is in my opinion the properly political
question that Connolly’s approach is not
able to ask. It is for this reason that I do
not consider his conception of agonism
any better placed than Honig’s to serve
as a framework for democratic politics. In
order to think and act politically, we can-
not escape the moment of decision and
this requires establishing a frontier and
determining a space of inclusion/exclu-
sion. Any perspective that evades this
moment renders itself incapable of trans-
forming the structure of power relations
and of instituting a new hegemony. I cer-
tainly do not intend to deny the impor-
tance of a democratic ethos but I think it
would be a mistake to reduce democratic
politics to the promotion of an ethics of
agonistic respect. Yet this appears to be
what Connolly proposes and, rather than
a new conception of democratic politics,
what we find in his work is a new form of
pluralist ethics. It undoubtedly has its
merits but is not sufficient to envisage the
nature of a hegemonic democratic poli-
tics and the limits the latter must impose
on pluralism.

The fundamental difference between my
conception of agonism and those that I
have just examined resides in the
absence in the cases of Arendt, Honig
and Connolly of the two dimensions cen-
tral to my approach and which I believe
are indispensable to think the political:
antagonism and hegemony. The principal
objective of these authors is to prevent
the closure of debate and to give free rein
to the expression of plurality. Their cele-
bration of a politics of destabilisation
ignores the phase of hegemonic struggle,

which consists in the establishment of a
chain of equivalence between democrat-
ic struggles in order to construct another
hegemony. However, it is not enough to
disturb the dominant procedures and dis-
rupt existing arrangements to radicalise
democracy. Once we accept that antago-
nism can never be definitively eliminated
and that every order is hegemonic in
nature, we cannot avoid the central ques-
tion in politics: what are the limits of ago-
nism, and which institutions and configu-
rations of power must be transformed to
radicalise democracy? This requires the
moment of decision to be confronted and
necessarily implies a form of closure. It is
the price to pay for acting politically.

To finish, I would like to suggest that this
inability to account for the nature of the
political decision in the authors I have just
examined is linked to the way they con-
ceive the political as common action and
envisage pluralism on the mode of the
valorisation of multiplicity. This is what
leads them to elude the constitutive role
of conflict and antagonism. On the con-
trary, the other vision of the political, the
one from which my work proceeds,
recognises the constitutive character of
social division and the impossibility of a
final reconciliation. The two conceptions
affirm that in modern democracy ‘the
people’ can no longer be considered as
‘one’; but whereas in the first perspective
it is seen as ‘multiple’, in the second it is
understood as ‘divided’. The thesis I
defend is that only once the ineradicable
character of division and antagonism is
recognised does it become possible to
think in a properly political manner.

struggle as conceived by Honig. Thus, in
an article titled “Towards an Agonistic
Feminism: Hannah Arendt and the
Politics of Identity” (Feminist
Interpretations of Hannah Arendt, edited
by Bonnie Honig, The Pennsylvania
State University Press, 1995), she
declares that the importance of Hannah
Arendt’s work for feminists is to provide
them with an agonistic politics of perfor-
mativity. While acknowledging that
Arendt never identified with feminism,
Honig asserts that her agonistic politics
of performativity is crucial for a feminist
politics because it enables feminism to
be envisaged as a site of contestation
over the meaning, practice and politics of
gender and sexuality. The appropriation
of Arendt’s ideas should, according to
Honig, enable feminists to understand
that identities are always performative
productions and to thereby question the
existing positions of subject and liberate
the identity of ‘woman’ from the restrictive
categories in which we try to enclose it.
The idea of an identity suitable for
women and that would serve as a starting
point for a feminist politics is replaced by
a multiplicity of identities constantly pro-
duced in an agonistic space, opening the
way for feminist emancipation.

We can observe that the agonistic strug-
gle is, according to Honig, reduced to the
moment of contestation. It is important for
her to guarantee the expression of plural-
ity and to prevent the closure of the ques-
tioning process. However, I myself con-
sider that this is but one of the dimen-
sions of the agonistic struggle, which
cannot be limited to contestation. The
second moment, involving the construc-
tion of new hegemonic articulations, is
fundamental in politics. It is for this rea-

son that I regard Honig’s conception of
agonism as inadequate for envisaging
democratic politics.

I have a similar problem with the concep-
tion of William Connolly, another theorist
of agonism. Connolly is influenced by
Nietzsche rather than Arendt, and he has
endeavoured to render his Nietzschian
conception of the Agon compatible with
democratic politics. In his book Pluralism
(Durham: Duke University Press, 2005)
he argues for a radicalisation of democ-
racy through the development of a new
democratic ethos among citizens. He
conceives this ethos as one of perma-
nent engagement in agonistic contesta-
tion that would make all attempts to bring
closure to debate impossible. The central
notion of Connolly’s work is that of ‘ago-
nistic respect’, which he presents as orig-
inating in our common existential condi-
tion, itself linked to our struggle for identi-
ty and the recognition of our finitude.
Agonistic respect constitutes for him the
cardinal virtue of the type of pluralism he
advocates and he considers it the most
important political virtue in the pluralist
world we live in today. Of course, I agree
with Connolly when he insists on the role
respect must play between adversaries
engaged in an agonistic struggle. But I
believe it is necessary to question the
limits of this agonistic respect. Can all
antagonisms be transformed into ago-
nism? In other words, must all positions
be considered legitimate and must they
be granted a place inside the agonistic
public sphere? Or must certain claims be
excluded because they undermine the
conflictual consensus that constitutes the
symbolic framework in which opponents
recognise themselves as legitimate
adversaries? To put it another way, can
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nilor în condiţii ce sînt impregnate de
„politic” şi, astfel, sînt permanent conflict-
uale. Găsim această distincţie între politic
şi politică şi în alte teorii agonistice, însă
ea nu are peste tot aceeaşi semnificaţie.
De fapt putem distinge două concepţii
opuse asupra specificului „politicului”.
Pentru unii politicul trimite la un spaţiu al
libertăţii şi al acţiunii comune, în vreme ce
alţii văd în el un teritoriu al conflictului şi
antagonismului. Studiul meu are la bază a
doua perspectivă şi, pornind de la ea, voi
demonstra aici în ce constă divergenţa
fundamentală dintre diversele teorii ago-
nistice.

Politică şi antagonism

Una din principalele teze pe care
am apărat-o în lucrarea mea este aceea
că problemele politice autentice implică
întotdeauna decizii ce pretind o alegere
între alternative, alegere ce nu se poate
face dintr-o perspectivă strict raţională.
Din pricina modului inadecvat în care con-
cepe pluralismul, viziunea teoretică liber-
ală nu poate accepta aşa ceva. Teoria lib-
erală recunoaşte că trăim într-o lume în
care coexistă o multitudine de perspective
şi de valori şi, din motive pe care le consid-
eră empirice, e de acord că ar fi imposibil
ca fiecare din noi să le adopte pe toate.
Dar îşi imaginează că aceste perspective
şi valori, puse laolaltă, constituie un
ansamblu armonios şi non-conflictual. Aşa
se face că acest mod de gîndire nu e
capabil să explice natura inevitabil conflict-
uală a pluralismului, care îşi are sorgintea
în imposibilitatea reconcilierii tuturor
punctelor de vedere, iar acest lucru duce
la negarea politicului în dimensiunea sa
antagonică. Eu, personal, susţin că doar
dacă ţinem cont de politic în dimensiunea
sa antagonică, putem înţelege provocarea

democratică cu care trebuie să se con-
frunte politica. Viaţa publică nu se va
putea dispensa niciodată de antagonism,
pentru că acesta este legat de acţiunea
publică şi de formarea identităţilor colec-
tive. El încearcă să constituie un „noi” într-
un context caracterizat prin diversitate şi
conflict. Doar că, pentru a constitui un
„noi”, trebuie să îl diferenţiem de un „ei”.
Prin urmare, problema esenţială a politicii
democratice nu este aceea de a ajunge la
un consens fără excludere - care ar pre-
supune crearea unui „noi” fără un „ei” ulte-
rior -, ci de a reuşi instituirea diferenţei
noi/ei într-o manieră compatibilă cu plural-
ismul.

Conform modelului „pluralismului
agonistic”, pe care l-am prezentat pe larg
în lucrările The Democratic Paradox
(Paradoxul democratic, Verso, Londra,
2004) şi On the Political (Despre politic,
Routledge, Londra, 2005), democraţia plu-
ralistă se caracterizează prin introducerea
unei distincţii între categoriile duşman şi
adversar. Aceasta înseamnă că în cadrul
acelui „noi” care constituie comunitatea
politică oponentul nu este considerat un
duşman ce trebuie distrus, ci un adversar
cu o existenţă legitimă. Ideile lui vor fi con-
tracarate cu toată vigoarea, dar dreptului
său de a şi le apăra nu va fi pus nici o clipă
la îndoială. Însă categoria duşmanului nu
dispare, pentru că rămîne relevantă în
cazul acelora care nu pot deveni o compo-
nentă a spaţiului agonistic din pricina fap-
tului că pun la îndoială tocmai principiile
democraţiei pluraliste.

Odată ce am stabilit diferenţa
dintre antagonism (raportul prieten/duş-
man) şi agonism (raportul dintre adver-
sari), putem înţelege mai bine de ce con-
fruntarea agonistică e departe de a
reprezenta un pericol pentru democraţie,
fiind în realitate tocmai condiţia fundamen-
tală a existenţei sale. Desigur, democraţia

Politicul între antagonism şi agonism

Care e cel mai bun mod de a
concepe politica democratică? Pînă în
urmă cu cîţiva ani modelul cel mai popular
din teoria politică era cel al „democraţiei
deliberative”, susţinut, sub diferite forme,
de John Rawls şi Jürgen Habermas. Însă
acum un alt model, care propune un mod
„agonistic” de judecare a democraţiei,
cucereşte ferm tot mai mult teren şi eu
consider că ar fi util să analizăm ce au în
comun reprezentanţii săi. Cum şi eu însă-
mi aparţin „taberei agonistice”, m-am
hotărît să evidenţiez diferenţele existente
între concepţia mea asupra agonismului şi
cea a unui anumit număr de teoreticieni,
care au alte surse de inspiraţie. Voi începe
prin a prezenta principiile de bază ale
cadrului teoretic ce modelează viziunea
mea. Eu am propus să facem distincţia
între politic, concept legat de dimensiunea
antagonismului existent în relaţiile dintre
oameni - un antagonism care se manifestă
la nivel politic în construirea raportului pri-
eten/duşman şi care poate să apară dintr-
o imensă varietate de relaţii sociale -, şi
politică, cea care urmăreşte să instituie o
ordine şi să organizeze coexistenţa oame-

Democraţia agonistică şi 
politica radicală

de Chantal Mouffe
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cont de faptul că mi-am elaborat concepţia
agonistică în opoziţie - cel puţin parţială -
cu modelul său de „democraţie delibera-
tivă”. Însă acum aş vrea să analizez difer-
enţele existente între abordarea mea şi
cea pe care am găsit-o într-o serie de con-
cepţii ce adoptă şi ele o perspectivă ago-
nistică. Dincolo de „aerul de familie” ce
leagă respectivele concepţii, există şi
importante puncte divergente, pe care uti-
lizarea unui vocabular similar tinde să le
ascundă.

Voi începe cu cazul lui Hannah
Arendt. Arendt este considerată adesea o
reprezentantă a agonismului, iar trimiterile
sale la grecescul agon pot justifica o
asemenea interpretare. Însă concepţia
asupra agonismului, aşa cum rezultă ea
din opera lui Arendt, este foarte diferită de
cea susţinută de mine. Căci, iată,
descoperim la Arendt ceea ce eu aş numi
un „agonism fără antagonism”. Vreau să
spun că, deşi ea insistă puternic asupra
pluralităţii umane şi consideră că politica
se ocupă de comunitate şi de reciproci-
tatea existentă între fiinţe diferite, nu
recunoaşte niciodată că această plurali-
tate stă la originea conflictelor antagonice.
După părerea lui Arendt, a gîndi politic
înseamnă a-ţi dezvolta abilitatea de a
vedea lucrurile dintr-o multitudine de per-
spective. Aşa cum sugerează trimiterea pe
care o face la Kant şi la conceptul acestu-
ia de mentalitate lărgită, pluralismul pe
care îl apără ea nu este pînă la urmă atît
de diferit de cel al lui Habermas, căci şi el
se întemeiază pe orizontul acordului inter-
subiectiv. Este limpede că ea caută în crit-
ica kantiană a facultăţii estetice o proce-
dură prin care să obţină acordul inter-
subiectiv în cadrul sferei publice. În con-
secinţă, în ciuda diferenţelor dintre abor-
dările respective, eu cred că pentru
Arendt, ca şi pentru Habermas, sfera pub-
lică este concepută ca un loc în care se

poate crea consensul. Evident că în cazul
ei consensul va fi mai degrabă rezultatul
schimbului de voci şi de opinii (în sensul
grecesc al cuvîntului doxa) şi nu raţionalul
Diskurs ce apare la Habermas. După cum
remarcă Linda Zerilli în Feminism and the
Abyss of Freedom (Feminismul şi abisul
libertăţii, The University of Chicago Press,
Chicago, 2005), în vreme ce la Habermas
consensul apare prin intermediul a ceea
ce Kant numeşte disputieren, un schimb
de argumente controlat de legi logice, la
Arendt el este o problemă de streiten, caz
în care acordul este obţinut prin persuasi-
une şi nu prin fundamentarea lui pe nişte
dovezi irefutabile. Însă nici unul din cei doi
nu reuşeşte să accepte natura hegemon-
ică a oricărei forme de consens din politică
sau caracterul imposibil de eradicat al
antagonismului, momentul de Widerstreit,
pe care Lyotard îl numeşte différend.

Concepţia mea asupra agonis-
mului trebuie diferenţiată şi de aceea a lui
Bonnie Honig, care este influenţată în mod
clar de Arendt. În cartea ei “Political
Theory and the Displacement of Politics”
(“Teoria politică şi înlocuirea politicii”,
Cornell University Press, Ithaca, 1993)
Honig acuză concepţiile liberale că sînt
prea consensuale şi sugerează potenţialul
eliberator al contestaţiei politice, care per-
mite punerea sub interogaţie a unor prac-
tici instituite. Ea susţine o viziune asupra
politicii centrate pe virtú şi plasează în
miezul acesteia contestaţia agonistică,
graţie căreia cetăţenii pot să menţină un
spaţiu liber al dezbaterii şi să împiedice o
încheiere a confruntării dintre poziţiile
implicate. Punerea permanentă sub
interogaţie a identităţilor şi ideilor domi-
nante este fundamentală pentru lupta ago-
nistică, aşa cum e ea văzută de Honig.
Astfel, într-un articol intitulat „Towards an
Agonistic Feminism: Hannah Arendt and
the Politics of Identity” („Pentru un femi-

nu poate supravieţui fără unele forme de
consens, legate de adeziunea la anumite
valori etico-politice, care constituie prin-
cipiile legitimării sale, şi la instituţiile care
le adoptă. Dar ea trebuie să permită în
egală măsură şi exprimarea conflictului,
ceea ce impune ca toţi cetăţenii să aibă cu
adevărat posibilitatea să aleagă între nişte
alternative reale.

Politică şi hegemonie

În acest moment trebuie să intro-
ducem categoria de hegemonie (influenţă
predominantă - n.t.), care ne permite să
identificăm natura luptei agonistice. Pentru
a înţelege că politicul reprezintă posibili-
tatea permanent prezentă a antagonismu-
lui, trebuie să acceptăm absenţa unui fun-
dament definitiv şi imposibilitatea de a
decide, ce se regăseşte în orice ordin.
Exact la acest lucru se referă categoria
hegemoniei şi ea arată că orice societate
este produsul practicilor care caută să
instituie o ordine într-un cadru contingent.
În consecinţă, orice ordine socială este
hegemonică prin natura ei, iar originea ei
este una politică. Astfel, planul social se
constituie prin practici hegemonice sedi-
mentate, adică practici care ascund acţiu-
nile originare ale instituţiei politice asociate
lor şi care par să decurgă dintr-o ordine
naturală. Această perspectivă dezvăluie
faptul că orice ordine se naşte în urma
articulării temporare şi nejustificate a unor
practici asociate. Întotdeauna lucrurile ar fi
putut arăta altfel, iar orice ordine instituită
apare în urma excluderii altor posibilităţi.
Ea este permanent expresia unei structuri
specifice a raporturilor de putere şi aici îşi
are originea şi caracterul său politic. Orice
ordine socială percepută la un moment dat
drept naturală, laolaltă cu „bunul-simţ”
care o însoţeşte, este de fapt rezultatul

unor practici hegemonice sedimentate şi
nu reprezintă niciodată o manifestare a
unei obiectivităţi pe care am putea-o con-
sidera exterioară practicilor prin care acea
ordine a fost instituită.

Miza în lupta agonistică este
reprezentată tocmai de configurarea
raporturilor de putere ce structurează o
ordine socială şi de tipul de hegemonie pe
care îl construiesc ele. Este o confruntare
între proiecte hegemonice adverse, care
nu poate fi reconciliată niciodată în mod
raţional. Aşadar, dimensiunea antagonică
este permanent prezentă, doar că ea este
materializată prin intermediul unei con-
fruntări, procedură care face să fie accep-
tată de adversari. Modelul agonistic pe
care îl propun recunoaşte caracterul con-
tingent al articulărilor hegemonice care
determină structura specifică a societăţii la
un anumit moment. Fiind nişte construcţii
pragmatice şi contingente, ele pot fi
oricînd demontate şi transformate de lupta
agonistică. Spre deosebire de modelele
liberale, o astfel de perspectivă agonistică
ţine seama de faptul că orice ordine
socială este instituită politic şi că temeiul în
baza căruia au loc intervenţiile hegemon-
ice nu este niciodată unul neutru, pentru
că e întotdeauna produsul unor practici
hegemonice anterioare. Departe de a
vedea sfera publică drept un teren fertil
pentru realizarea consensului, aşa cum
face - de exemplu - Habermas, abordarea
mea agonistică o concepe ca pe un cîmp
de bătălie în care proiectele hegemonice
se confruntă unele cu altele şi unde nu
există în nici un caz posibilitatea vreunei
reconcilieri finale. 

Care agonism?

Despărţirea mea de Habermas
nu este una surprinzătoare dacă ţinem
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În opinia mea, tocmai aceasta
este problema politică pe care abordarea
lui Connolly nu reuşeşte să o pună în dis-
cuţie. Şi, din acest motiv, nu consider că
viziunea lui despre agonism ar fi mai
potrivită să slujească drept cadru pentru
politica democratică decît cea a lui Honig.
Pentru a putea gîndi şi acţiona politic, nu
trebuie să scăpăm din vedere momentul
deciziei, ceea ce impune stabilirea unei
frontiere şi conturarea unui spaţiu de
includere/excludere. Orice perspectivă ce
eludează momentul respectiv devine inca-
pabilă să transforme structura raporturilor
de putere şi să instituie o nouă hege-
monie. Nu doresc în nici un caz să neg
importanţa unui ethos democratic, dar
cred că ar fi o greşeală să limităm politica
democratică la promovarea unei etici a
respectului agonistic. Şi totuşi aşa ceva
pare să propună Connolly, aşa că, în loc
să găsim în lucrarea lui o nouă concepţie
asupra politicii democratice, descoperim
mai degrabă o nouă formă de etică plural-
istă. Ea are, în mod cert, meritele sale, dar
nu e suficientă pentru a determina specifi-
cul unei politici democratice hegemonice
şi limitele pe care ea le impune pluralismu-
lui. 

Diferenţa fundamentală dintre
concepţia mea asupra agonismului şi cea
a cercetătorilor analizaţi mai sus constă -
în cazurile lui Arendt, Honig şi Connolly -
în absenţa a două dimensiuni esenţiale
pentru abordarea mea şi pe care le con-
sider indispensabile gîndirii asupra politic-
ului: antagonismul şi hegemonia.
Obiectivul principal al acestor autori este
de a împiedica încheierea dezbaterii şi de
a da frîu liber exprimării pluralităţii. Elogiul
adus de ei unei politici a destabilizării
ignoră etapa luptei hegemonice, care con-
stă în instituirea unui lanţ de echivalenţe
între luptele democratice, în vederea
elaborării unei noi hegemonii. Doar că nu

e suficient să dezorganizezi procedurile
dominante şi să subminezi aranjamentele
existente pentru a radicaliza democraţia.
Odată ce acceptăm că antagonismul nu
poate fi eliminat niciodată definitiv şi că
orice ordine este hegemonică prin natura
sa, nu mai putem ocoli întrebarea
esenţială a politicii: care sînt limitele ago-
nismului şi care sînt instituţiile şi structurile
de putere ce trebuie modificate pentru a
radicaliza democraţia? Această întrebare
impune intervenţia unui moment al deciziei
şi implică în mod necesar o formă de
încheiere. Este preţul ce trebuie plătit pen-
tru a acţiona politic.

În încheiere aş vrea să sugerez
că incapacitatea autorilor analizaţi aici de
a explica natura deciziei politice se leagă
de felul în care concep ei politicul ca acţi-
une comună şi judecă pluralismul după
modul de valorizare a multiplicităţii. Asta îi
face să ignore rolul constitutiv jucat de
conflict şi de antagonism. Dimpotrivă,
cealaltă viziunea asupra politicului, cea de
la care porneşte studiul meu, recunoaşte
caracterul constitutiv al diviziunii sociale şi
imposibilitatea unei reconcilieri finale. Cele
două concepţii afirmă că în democraţia
modernă „poporul” nu mai poate fi consid-
erat drept „unul”, numai că în prima per-
spectivă el este văzut ca „multiplu”, în
vreme ce în a doua este considerat
„divizat”. Teza pe care o susţin eu este că
vom putea gîndi într-o manieră politică
adecvată numai după ce vom recunoaşte
caracterul imposibil de eradicat al diviziunii
şi al antagonismului.

nism agonistic: Hannah Arendt şi politica
identităţii”, în volumul “Feminist
Interpretations of Hannah Arendt”, coord.
Bonnie Honig, The Pennsylvania State
University Press, 1995) ea afirmă că pen-
tru feministe importanţa operei lui Hannah
Arendt constă în faptul că le furnizează o
politică agonistică a performativităţii. Deşi
admite că Arendt nu s-a identificat nicio-
dată cu feminismul, Honig susţine că polit-
ica sa agonistică a performativităţii este
esenţială pentru o politică feministă,
deoarece permite ca feminismul să poată
fi văzut ca un loc al contestaţiei în ceea ce
priveşte semnificaţia, practica şi politica
genului şi a sexualităţii. Conform spuselor
lui Honig, preluarea ideilor lui Arendt ar tre-
bui să le permită feministelor să înţeleagă
care identităţi sînt întotdeauna producţii
performative şi, în consecinţă, să pună
sub interogaţie poziţiile existente ale
subiectului şi să elibereze identitatea de
„femeie” din cadrele restrictive ale cate-
goriilor în interiorul cărora încercăm să le
îngrădim. Ideea existenţei unei identităţi
adecvate femeilor şi care să slujească
drept punct de plecare pentru o politică
feministă este înlocuită de o multiplicitate
de identităţi, produse în mod constant într-
un spaţiu agonistic, ceea ce deschide
calea emancipării feministe.

Putem remarca aici că la Honig
lupta agonistică se reduce la momentul
contestaţiei. Pentru ea important este ca
exprimarea pluralităţii să fie garantată, iar
încheierea procesului de punere sub
interogaţie să fie blocată. Totuşi eu, per-
sonal, consider că aceasta e numai una
din dimensiunile luptei agonistice, luptă ce
nu poate fi limitată la contestaţie. Al doilea
moment, cel care implică elaborarea unor
noi forme de articulare hegemonice, joacă
un rol fundamental în politică. Din acest
motiv consider că viziunea lui Honig
asupra agonismului este inadecvată pen-

tru conceperea politicii democratice.
O problemă similară apare la

concepţia lui William Connolly, un alt teo-
retician al agonismului. Connolly este
influenţat mai degrabă de Nietzsche decît
de Arendt şi s-a străduit să facă din con-
cepţia lui nietzscheană despre agon una
compatibilă cu politica democratică. În
lucrarea sa Pluralism (Duke University
Press, Durham, 2005) el aduce argumente
în favoarea radicalizării democraţiei prin
elaborarea unui nou ethos democratic în
rîndul cetăţenilor. Connolly concepe acest
ethos ca pe unul de angajare permanentă
în procesul de contestaţie agonistică, ceea
ce ar face ca toate încercările de a încheia
dezbaterea să devină imposibile.
Conceptul de bază al lucrării sale este
acela de „respect agonistic”, pe care el îl
prezintă ca avîndu-şi originea în condiţia
noastră existenţială comună, care e ea
însăşi legată de lupta noastră pentru iden-
titate şi de acceptarea finitudinii noastre.
Pentru Connolly respectul agonistic consti-
tuie virtutea cardinală a genului de plural-
ism pe care îl susţine şi el îl consideră
drept cea mai importantă virtute politică
din lumea pluralistă în care trăim astăzi.
Bineînţeles că sînt de acord cu Connolly
atunci cînd insistă asupra rolului pe care
trebuie să-l joace respectul în cazul unor
adversari implicaţi într-o luptă agonistică.
Însă cred totuşi că trebuie să determinăm
limitele acestui respect agonistic. Oare
toate antagonismele pot fi transformate în
agonism? Cu alte cuvinte, toate poziţiile
trebuie să fie considerate legitime şi tre-
buie să li se acorde un loc în interiorul sfer-
ei publice agonistice? Sau anumite reven-
dicări trebuie excluse, din cauză că sub-
minează consensul conflictual ce constitu-
ie cadrul simbolic în interiorul căruia opo-
nenţii se recunosc pe ei înşişi ca adversari
legitimi? Ori, altfel spus, putem concepe
pluralismul fără antagonism? 
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Parisian arcades as paradigmatic of the
circulation of both commodities and
dream images through the interstices of
“modern life,” primarily through the liter-
ary device of allegory. This insight would
eventually be inverted and transformed in
that same city into the Situationist dérive,
with the help of which a later cohort of
urban thinkers, from Lefebvre to De
Certeau, would draw their lines in the
sand: sous les pavés, la plage.

But this tradition, which extracted gener-
al principles from what late twentieth cen-
tury urbanists would eventually call the
“historical center” of European cities (for
which the barricades of May 1968 are an
ironic emblem), has become a rather
quaint, if not entirely irrelevant, vantage
point from which to approach the “world
around” dynamics of today, to borrow a
term from the idiosyncratic lexicon of
Buckminster Fuller. We can let Fuller
stand here as a late representative of the
counterproposition, incipient in modern
architecture and urbanism and thorough-
ly manifest in mid-century modernization
discourse and the policies and practices
that it generated, that the modern city
was a node in a much larger network that
could only be apprehended and man-
aged from above. Just as the inside-out,
bottom-up view of the city and of moder-
nity in general, from Benjamin to the
Situationists, was enabled by technolo-
gies of perception that ranged from the
reading glasses of the dandified, pedes-
trian flâneur, to the plate glass in which
the arcades were enclosed, to the vividly
painted panoramas that destroyed per-
spective and enfolded distant horizons,
so too did the aerial, eventually planetary
view have its technical media. These also
had partial roots in the European nine-

teenth century, in aerial photography (as
Benjamin intuited) and in imperial cartog-
raphy, but they would only be fully
expressed in the multi-screen, computer-
ized war rooms of the Cold War, mirrored
in the control rooms of NASA or the
Soyuz programs, and eventually minia-
turized in GIS and Google Earth.  

The globe, as a dynamic object of per-
ception and manipulation quite distinct
from its antecedents in the history of car-
tography, is a prerequisite for the concept
of globalization, and the design problems
that it generates, from the problem of
visualizing in real time the rapid pulsa-
tions of “world around” financial markets
to the problem of predicting long term
weather patterns, are its materialization.
However, it is important to recognize that
historically, our two vantage points, from
the street and from the control room,
develop simultaneously rather than in
sequence. Though it may be tempting,
therefore, to assign to each a valence—
negative for the dominating, leveling per-
spective from above, positive for the situ-
ated, everyday perspective from below—
and hence to oppose them as two terms
in a dialectic of modernization, we would
do better to recognize the inherent limita-
tions of the analytical frame thereby
described.

This requires a theorization of media that
exchanges the eschatology of a
McLuhan or, for that matter, the millenar-
ianism of a Baudrillard or a Virilio, for the
rigorous materialism generally associat-
ed with the term “archaeology” as elabo-
rated by Foucault and others. The
archaeological perspective, which
emphasizes the interaction between
ways of seeing and ways of knowing,

Financial Imaginaries: 
Toward a Philosophy of the City

by Reinhold Martin

For over a century, the social relations of
the metropolis have been linked analyti-
cally to capitalist circulation, a link that is
still clearly audible in the term “global
city.” This applies in both the narrow,
deterministic sense that would privilege
the mechanisms of techno-economic
globalization, and in the broader, more
inclusive sense that would assign to
social and cultural processes a semi-
structural role in shaping the pulsations
and interchanges of economic life. In
either sense, the city itself seems to
stand as a receptacle, a sort of archaeo-
logical site for holding these dynamics in
place long enough and firmly enough to
study them in all their complexity.  

This scenario was inherited in part from
the great thinkers of modern, metropoli-
tan experience, from Simmel to Weber to
Benjamin, with Marx and Engels just over
the horizon. Their cities, Berlin and Paris,
with London, Moscow, and New York just
outside the frame, gave the term
“metropolis” its phenomenological tex-
ture. For his part Benjamin, reading
Baudelaire, was able to imagine the
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Understood as media, such objects can
be seen through to reveal the dynamics
of a world that otherwise appears exteri-
or to them. Gazing through them as we
might a crystal ball oriented toward past
and future at once, we find ourselves with
what seems like an entirely different set
of problems, posed from an entirely dif-
ferent set of vantage points, from those
that confronted early twentieth century
metropolitan thought. Still, to learn from
that thought is to learn to read the control
room as though it were the street, and
vice versa. Architectural analysis can
accomplish this, but only if it updates the
toolkits inherited from the European
avant-gardes and their philosophers.
Among these is the device, and the phe-
nomenon, known as “abstraction.”
Abstraction is modern architecture’s
answer to circulatory capital, wherein the
supposed lifelessness of the commodity
form is given an aesthetic language of its
own. Not the Werkbund or even the
Bauhaus, but the Bauhaus Corporation,
which was set up to enable the circulation
of the various lamps, household fittings,
and pieces of furniture prototyped in
Weimar and later in Dessau, would be its
most fitting representative. Alongside this
in the urban realm might stand the
Siedlungen, or functionalist, middle class
housing estates built outside of Berlin
and Frankfurt during that same period to
train a multitude of Simmelian strangers
in the protocols of mechanized domestic-
ity. 

But how, if at all, does the abstraction that
we associate with modernization contin-
ue to operate aesthetically in today’s
cities, and not only in those architectural
artworks characterized by a degree of
self-consciousness unavailable in the

urban scene more generally? Is this
merely a question of progressive,
sequential development, whereby the
synchronized, geometrical “mass orna-
ment” that Siegfried Kracauer found in
Weimar-era spectacles and the factories
that supported them, is now to be found
in the repetitive hum of business
inscribed into Shanghai, with the
Siedlungen replaced, in the imaginary
and on the ground, by the hundreds of
cities by which the urbanization of the
Chinese countryside is now being
accomplished? To be sure, there is
insight to be gained from such a transpo-
sition. However, not only does its devel-
opmentalist narrative (from Berlin to
Shanghai) leave too many symptomatic
assumptions intact, it fails to recognize
the historicity of abstraction itself, along
with associated concepts like disenchant-
ment (and re-enchantment), or alienation
and estrangement.

We could begin instead by collecting a
set of worldwide architectural “equiva-
lents” to circulatory, global capital and its
many outgrowths and mutations, in a
manner similar to what Fredric Jameson
has done with his Benjaminian reading of
the Westin Bonaventure Hotel in Los
Angeles. Still, though Jameson offers
many clues, we would not yet have fully
approached a central transformation in
the history of modern (and modernist)
abstraction. That is, quite simply, that the
mimetic relation between architecture
and the city, figured unconsciously in the
arcades and semi-consciously in the
Siedlungen, has become an apparent
non-relation. In other words, the relation
between architecture and the city has
become abstract. And the aqueous
dreamworlds of the modern, European

including the politics embedded therein,
demystifies the endgame that opposes
the street to the control room. Far from
harboring a ludic freedom diametrically
opposed to the panopticism initiated by
Haussmann, the street in all its iterations
has become a privileged realm of micro-
physical surveillance. While the control
room (and the corporate-state apparatus
to which it is appended) is not merely an
a priori of despotic power; it is, like
Bentham’s empty tower, a vacuum with
theological antecedents, and therefore
subject to a demystification as thorough
as that accomplished by Zarathustra and
his mountain.

- - -

About fifty years passed before inter-
preters of modern architecture, such as
the historian Manfredo Tafuri and his col-
leagues in Venice, most notably the
philosopher Giorgio Cacciari, had inter-
nalized the Simmelian/Weberian analysis
of the modern metropolis. Ironically, per-
haps, by this time that very sociological
tradition had been transformed, particu-
larly in the North American academy, into
the systems sociology associated with
Talcott Parsons, or later in Germany, with
Niklaus Luhmann. Thus the asynchronic
character of strategic “interdisciplinarity”:
lines of thought engaged in untimely
exchanges. In this case, Tafuri’s and
Cacciari’s trenchant decodings of the
metropolis by way of the itineraries of the
modernist avant-gardes were made pos-
sible by an earlier sociology of the city
that was at the time being absorbed into
the very same systems model from which
the Italians recoiled in the architecture,
city planning, and politics of their own

time.
Much was learned from these decodings
accomplished in the 1970s, which con-
centrated on the fundamental negativity
of metropolitan experience, and hence on
the helplessness of the revolutionary or
reformist avant-gardes when confronted
with the full force of capitalist develop-
ment. Nevertheless, their historical field
of vision was restricted to the northern
transatlantic, and they did little to account
for the pulsating, dynamic globe that
echoes through the term “globalization.”
In the hands of someone like Fuller, who
remains an anomaly for many historians,
and whose eccentricities are paradigmat-
ic rather than exceptional, this globe was
a system of systems to be designed and
managed. In that sense, we might even
say that the geodesic dome and its
underlying databases are to the “global”
or “mega-” city what the arcades, street
signs, and curios were to the modern
metropolis. Not only because Fuller’s
dome optimized the mass production
techniques that Benjamin, reading the
architectural historian Sigfried Giedion,
saw in the iron and glass enclosures of
his Passagen. And not only because the
geodesic dome, as an air-conditioned
space frame built (more often than not)
for the military-industrial complex, repre-
sented the purest, most Platonic instance
of the airy claustrophobia sublimated into
the glass-enclosed corporate lobby. But
also because it was, first and foremost,
an object of the architectural and urban
imaginary projected at the scale of the
planet, and realized in the great, cosmo-
logical tradition of Western dome-building
since the Renaissance: an object that
was entirely rational and entirely magical
at once.
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nomic processes, rather than a second-
ary effect.

In this give and take, site-specific particu-
lars constantly trade places with general
axioms, in a process that can best be
described philosophically. Here I again
refer to Simmel, whose work contains
much in it that can be called philosophi-
cal. In particular, Simmel’s famous essay
of 1903, “The Metropolis and Mental
Life,” extrapolates a set of principles
regarding the modern (and for him,
Western) metropolis in general, out of the
empirical qualities of early metropolitan
life. These qualities include permanent
restlessness, nervous energy, mechani-
cal movement, and a heightened sense
of abstraction associated with the money
economy. For Simmel, these elicit a sort
of archetypal psychological reaction on
the part of the metropolitan subject,
which he calls a “blasé attitude.” And in
an equally important essay of 1908,
Simmel designated as the bearer of this
attitude “the stranger,” a prototypical
urban figure who, as Simmel says,
“comes today and stays tomorrow,” with-
out ever really settling down or fitting in.

These ideas were, in turn, based on
arguments that Simmel had developed in
his magnum opus of 1900, The
Philosophy of Money. There, he argued
that the forms of abstract monetary
exchange associated with industrial capi-
talism found their social equivalents in a
generalized objectification of everyday
urban experience that reflected “the cal-
culating character of modern times.”
Recent events in the world markets, tied
as they are to the financing of real estate,
should make clear enough the contempo-
rary relevance of Simmel’s philosophy of

“money,” though it should be equally
clear that today we are speaking of a
credit crisis rather than a monetary one.
But it would be a mistake to limit one’s
understanding of these events, and of the
historical context in which they have
occurred, to a kind of crude economic
determinism, whereby harsh economic
realities have finally broken through the
phantasmagorical screens of globaliza-
tion materialized in such metaphysical
constructions as “iconic buildings” and
writ large in places like Dubai or Abu
Dhabi. Instead, we might look more
closely at those architectural and urban
ciphers in which the logic or syntax of the
global economy, which we can now
describe as the syntax of credit, becomes
visible. Because, far more than in
Simmel’s time, during the recent phase of
accelerated growth, relationships
between two forms of abstraction, archi-
tecture and credit, have structured our
understanding of the contemporary city.

In New York as elsewhere, one result of
this discursive restructuring has been the
elevation of the private real estate devel-
oper to near-mythical status, as occurred
in the wake of 9/11 with the intense
media attention lavished on the World
Trade Center’s developer-owner, Larry
Silverstein. And, as also occurred with
the subsequent architectural competition
for Ground Zero, this fetishizing of the
developer has been accompanied by a
comparable elevation (if we can call it
that) of the architect to the status of a
kind of movie star, especially in the case
of the so-called “signature architects”
who now populate the international
scene. Generally, the relationship
between these two phenomena is very
poorly understood: the rise of the devel-

metropolis in which the outlines of an
entire epoch could be discerned in dis-
torted form, have not simply been frozen
into the opaque mirror-worlds of post-
modernity so poignantly captured in the
self-referential corporate hotel. As
Jameson intimates but does not fully
develop, they have been displaced onto
a different plane, to which architecture
provides only indirect access. So we can-
not be content to compare the hotel lob-
bies of Pudong circa 2000 to the hotel
lobbies of Berlin circa 1930. Instead, we
must read architecture and urban form
not only as tangible, material evidence of
the abstraction of modern life, but also as
abstraction itself.

Take Mumbai, or New York. In many
ways these two cities epitomize the work-
ings of what we can call the financial
imaginaries of globalization, which we
can think of as a modification of what
Simmel called the Nervenleben, or “men-
tal life,” of the modern metropolis.
Financial imaginaries are cultural con-
structions through which circulate other
cultural constructions, like “money,”
“credit,” and “architecture.” All imaginar-
ies belong to the realm of social practice,
and my use of the term relies on its devel-
opment in the work of such figures as
Cornelius Castoriadis, Benedict
Anderson, Arjun Appadurai, and Charles
Taylor. Taylor in particular has empha-
sized the practical dimensions of what he
calls “modern social imaginaries” in mak-
ing sense of social institutions in a way
that enables these institutions to work.
The “economy” is one such institution,
but the workings of what we can call “the
imaginary institution of architecture,”
especially with respect to the socially-
produced experience of the “economy”

as a collective, social institution, is still
not very well understood.

To begin with, we must be clear what we
mean when we expand the notion of
social imaginaries—which again, I take to
mean all of those everyday ways in which
a society imagines itself as a society—in
the direction of cultural or aesthetic prac-
tices like architecture. Like social prac-
tices, cultural practices help to define
what we mean, for example, when we
speak of finance capital, which is widely
understood as a key factor in shaping
“global cities” and “mega-cities.” Finance
capital courses through skyscrapers and
slums alike; its presence or absence
defines these physical forms but is also
defined by them. As the raw material out
of which what Appadurai has called
“finanscapes” are made, finance capital
is much more, but also (by virtue of its
abstraction) much less, than the sum
total of the material goods and services in
which it ostensibly trades. It is, strictly
speaking, imaginary, though in a very real
and practical sense rather than in the
sense of a mere ideological illusion. It cir-
culates differently in Mumbai, New York,
or São Paulo, constructing relationships
between cities while defining each city’s
relative uniqueness, and the different
conflicts and communities that each city
harbors. In this and other respects, archi-
tecture and urbanism form one element
in a complex network of cultural practices
that make financial globalization—and,
by extension, its crises—not only visible
but also imaginable (and therefore possi-
ble) to begin with. Or to put it more blunt-
ly, in today’s cities, the construction and
circulation of cultural meaning through
architecture and other aesthetic forms is
a primary characteristic of political-eco-
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intense the greater the distance …
between God and the individual soul in
order to call forth the most considerable
degree of belief so as to bridge the dis-
tance between them.” 

Thus, the more abstract markets are—
the more difficulty we have, say, in under-
standing today’s credit markets—the
more they require emotions like trust,
belief, and even a quasi-religious faith to
function. Moreover, just as the concrete
abstractions of the money economy
allowed Simmel a window onto the inner,
psychic life of the modern, metropolitan
subject, so too does architecture, ana-
lyzed in a particular way, offer a window
onto the psychic life of the post-modern,
post-metropolitan city dweller, a psychic
life that, however, has now moved large-
ly outside, into the light of day. 

Though it may seem, however, that those
who live in what Mike Davis has called
the “planet of slums” remain relatively
indifferent to the mathematical abstrac-
tions on which this economy is built, they
too are subject to them psychically, and
not merely as depersonalized quanta.
Take the Slum Redevelopment Authority
(SRA) in Mumbai, which oversees the
implementation of so-called Slum
Rehabilitation Schemes (SRS) such as
the one currently proposed for Dharavi,
which is famously Asia’s largest slum.
First, it is necessary to understand the
intense pressure on real estate in
Mumbai, which is at the heart of this leg-
islative effort to incentivize the private
sector to “solve” the city’s massive hous-
ing crisis while simultaneously releasing
valuable land for speculative develop-
ment. By law, the SRA treats every slum
structure existing prior to 1 January 1995

as a protected structure, and every
inhabitant of such structure is eligible for
what is called “rehabilitation.”
Rehabilitation proceeds as follows (as
described by the SRA):

“1.  A minimum of 70% of eligible slum
dwellers in a slum pocket come together
to form a co-operative housing society for
implementation of Slum Rehabilitation
Scheme. (SRS)
2.   The underlying land is used as a
resource for the SRS.
3.  The slum dwellers appoint a develop-
er for execution of SRS.
4. The developer puts in resources in the
form of money, men and material for con-
struction of free houses for the slum
dwellers.
5.  The developer is compensated for his
efforts in the form of free sale compo-
nent.”

In other words, the developer is effective-
ly “hired” by the slum dwellers such that
he may legally exploit them, by treating
their claim to housing as a form of prop-
erty that can be traded, rather than as a
political right that is administered by the
state. In return for replacing every eligible
slum structure with a 225 square foot
bare minimum tenement unit (a material
improvement on the existing shanties, to
be sure), the developer gets develop-
ment rights on what amounts to 50% of
the land occupied by the slum. And such
deals are indeed made, with much politi-
cal gamesmanship and bullying, simply
because Mumbai’s real estate market
has made them quite profitable, and is
very likely to continue to do so in the fore-
seeable future.

In addition to contriving to make it seem

oper and the rise of the signature archi-
tect go hand-in-hand, but not only in the
sense of one serving as client or patron
for the other. Much more significantly,
and following Simmel, I want to argue
that the rise of these two iconic figures
has something to do with a certain, hid-
den religiosity that architecture and
money still share, a religiosity that
becomes clearer when we recognize the
hidden affinities between so-called iconic
buildings and the visual icons that char-
acterize many but not all religious tradi-
tions. These affinities are based on a
common language of “faith.” To the extent
that the financial crisis is ultimately a cri-
sis of faith, in the crypto-religious sense
of “faith” in higher forces, such as the
self-regulating, autopoetic financial mar-
kets that seem to lie outside of human
control but are nevertheless constructed
as benevolent, this language acquires
the force of law. In the context of a city
like New York that has witnessed an
intense privatization of its physical infra-
structures as well as of its civic dis-
course, declarations of faith give us a
way into the problem of the abstract rela-
tionship between architecture and
money, understood at a philosophical
level.

We have also heard many times now that
half of the world’s population lives in
cities. What we have not heard much of,
however, is how the consequent growth
in cities around the world fuels another
kind of competition at the level of the
urban imaginary. At that level, cities are
largely imagined in terms of naturalized
cycles of growth, much like living organ-
isms. This is an old story, which corre-
lates with the supposed “laws” driving
various local, regional, and inter-regional

economies toward unlimited (and typical-
ly, under-regulated) expansion. Thus the
recent competition between developers
and architects in different cities to build
the tallest building in the world is not
merely a question of egotism; it is the log-
ical, symbolic fulfillment of the organicist
myth of unlimited growth: the tallest tree
in the unsustainable forests of expan-
sionist capital.

So far, then, we have the idea of a quasi-
religious “faith” in the markets, accompa-
nied by an economic organicism—the
supposedly natural “law” of unregulated,
competitive expansion. But the crux of
Simmel’s philosophy of money lies in the
interplay between abstraction and objec-
tification. In his account, money is by
turns what we would call today a floating
signifier and a concrete social (and tech-
nical) form. In that sense, we can call
money a concrete abstraction.
Disregarding Simmel’s ambivalent ten-
dency to resolve the contradictions that
are laid bare by his own work, this is of
particular relevance to his description of
persons engaged in an exchange of
credit. He describes such persons as
united in what he calls a “new, more
abstract and comprehensive synthesis.”
This synthesis is paradoxically defined by
increased distance as well as increased
proximity. Rather than exchanging goods
or even cash, people here are exchang-
ing credit. As a result, they must trust one
another more intimately than if they had
exchanged more tangible things. Here is
Simmel’s further explanation:

“In credit transactions the immediacy of
value exchange is replaced by a distance
whose poles are held together by trust in
the same way as religiosity is more
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world, architecture has more generally
become a kind fetish for the speculative
real estate market. What may be more
controversial is to say exactly what this
means. Since for architecture, it means
buildings that inspire faith. In other
words, it means iconic buildings, the
degraded form of which these Hafeez
buildings are paradigmatic.

The culture industry in which such build-
ings operate is managed aesthetically by
a broad spectrum of producers, at the far
end of which stand any number of “signa-
ture” architects, such as Jean Nouvel or
Frank Gehry. And while the associated
phenomenon of accomplished architects
working with large developers is not par-
ticularly new, during the first decade of
the twenty-first century it has been ele-
vated to a new kind of norm. Rather than
being the exception (marked, for exam-
ple, by the association between I.M. Pei
with the developer William Zeckendorf in
the late 1950s), the thought that architec-
ture as an art form is not only possible
under the global real estate markets, but
is actually stimulated by them, has
become commonplace. The most articu-
late architect working on or around this
problem remains Rem Koolhaas. But
here too, even Koolhaas’s self-conscious
irony is limited merely to reflecting the
mainstream identification of architecture
with finance capital, as in his firm’s imag-
inative yet quite accommodating parody
of the market-driven desire to maximize
residential floor areas under strict zoning
regulations in a recent proposal for 23rd
Street in Manhattan.

Faced with such a juggernaut, we are
forced to ask how architecture actually
works—especially as an artwork

designed for the urban real estate market
by architects like Koolhaas. But I have
already alluded to the beginnings of an
answer, and therefore to the beginnings
of what we might describe as a philoso-
phy of the contemporary city written from
an architectural perspective. Today,
architecture still works the way it has for
millennia: as a fetish, an object with spe-
cial powers, the prime example of which
is a religious object, like the hundreds of
temples, churches, and other religious
monuments that constitute the foundation
of any given architectural canon, whether
Western or otherwise.

But what does it mean to understand the
relationship between architecture and
capital as, at least in part, a religious
one? It means, again, that this relation-
ship is not just a matter of patronage (the
developer as client) or of analogy (that,
say, the virtuality of contemporary archi-
tecture somehow mimics the virtuality of
contemporary finance), though both of
these are factors. Nor does it simply
mean that Architecture (with a capital A),
costly though it is, is now considered
profitable, along the lines of a model
promising higher returns per square foot
that was actually invented in the 1980s in
Houston by the developer Gerald Hines
in collaboration with Philip Johnson.
Instead, it means that, as with Hafeez
Contractor’s SRA scheme, architecture
has become more than just a useful
object turned a commodity in the earlier,
Marxian sense.

Under the conditions of European indus-
trialization, Simmel and his interpreters,
including Frankfurt School critics like
Benjamin and Kracauer, took up the
increasing degrees of abstraction of the

like the market simply takes over from the
state in providing for the basic needs of
the population (which even the develop-
ers admit is impossible for the city as a
whole), this scheme has built into it a
curious urban and architectural contra-
diction. For it does not so much resolve
the underlying class conflict as abstract it
into a general principle. A vivid example
of this is to be found in the pair of luxury
high-rise residential towers designed by
the architect Hafeez Contractor on a
slum-rehabilitation site in Mumbai’s
Tardeo neighborhood. This is not a partic-
ularly accomplished work of architecture,
and indeed, for Hafeez Contractor archi-
tecture is a game that is played to win
rather than a refined art form. In this
case, the game involved making the SRA
legislation work on the site by balancing
the socio-economic demands of the luxu-
ry real estate market against the political
demands of slum dwellers. The result is a
monumental fissure running right through
the site that divides the very wealthy from
the very poor. The architecture of the
building, which consists mainly of over-
wrought, neo-Deco ornamentation above
and functionalist regimentation below, is
used simultaneously to produce and to
cover up this fissure. But more important-
ly, despite the domineering posture of the
project’s twin towers, their architecture
and that of the “rehabilitated” slum over
which they hover stand starkly separated
from one another not only for their con-
trast of garish to humble, but essentially,
for their contrast of an architecture (that
of the towers) that attempts to communi-
cate and another architecture (that of the
tenements) that does not. 

Conventionally, this would be described
as a contrast of figurative to abstract. But

it would be more accurate to describe the
project’s stark, built-in divide as the result
of an abstraction of another sort—a high-
er level of abstraction comparable to the
abstractions of credit. Since credit, as we
have just been reminded, is built around
trust, belief, and a quasi-religious faith—
in this case, the faith that the real estate
market will resolve the city’s housing cri-
sis. Moreover, the classic movement from
use value to exchange value is turned on
its head here. Exchange value, in the
form of luxury real estate, is made to
seem capable of yielding surplus use
value, in the form of the utilitarian tene-
ments. This inversion, which is also the
principle according to which many “pub-
lic-private” partnerships work, naturalizes
the politico-economic proposition under-
lying the SRA legislation, by repositioning
the slum dwellers (and by extension, the
“public” at large) as beneficiaries from
whom the markets ask only trust and
faith. Enabled by the state, the market
thus takes over as the biopolitical agent
par excellence, and the slum dwellers are
caught in a double bind of paternalism
and primitive accumulation. In terms of
urban realpolitik, they are also pitted
against one another and forced to
engage in Faustian bargaining for addi-
tional square feet based on the leverage
acquired by holding out. Thus the slum
rehabilitation scheme taken as a whole
can be described as a fetish: a quasi-reli-
gious object with seemingly magical pow-
ers that, like Fuller’s equally metaphysi-
cal domes, is the product of rational cal-
culation, rather than its opposite.

---

It is uncontroversial to suggest that, in
cities like New York but also around the
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resent to itself (or picture) the scale of the
phenomenon. The result is, in Kant’s
words, that “the object is apprehended as
sublime [and not merely beautiful] with a
pleasure that is possible only by means
of a displeasure.”

On the basis of this philosophical digres-
sion, we can begin to grasp more fully the
workings of “faith” to describe the feeling
shared by architects and developers with
respect to an unpredictable global real
estate market. Since, the global financial
markets are not simply conduits, chan-
nels for the circulation and mediation of
mathematical abstractions like deriva-
tives. The markets are themselves
abstract, in the sense that like the
“globe,” they are imagined at some level
to lie outside representation. This does
not mean that the global financial mar-
kets cannot be accurately described, rep-
resented, or indeed, demystified.
However, the proliferation of numbers,
data, and charts describing the circula-
tion of finance capital, and the design
problems they pose, ultimately corre-
spond with a largely unconscious effort to
represent the imagined boundlessness
and arbitrary force of the markets them-
selves, and with them the “city” that they
have produced and that, in turn, has pro-
duced them.

So while it is true that so-called develop-
er architecture is commodified, this
description only scratches the surface of
what architecture has become under
globalization. Even more than commodi-
ties circa 1900, when Simmel was com-
posing his philosophy of money, and
even more than money itself, architecture
has effectively become a concrete
abstraction. By this I mean that it has

become a kind of real virtuality, in which,
from the point of view of the markets and
those who manipulate them, the actual,
tangible existence of anything that can
plausibly be called a useful object (i.e. a
real building) has been superceded by a
set of representations. These representa-
tions are, strictly speaking, abstract, in
the same way that commodities prices
are only distantly related to the commodi-
ties underlying them, and are tied more to
their conditions of circulation, to specula-
tive future value, and so on. But precise-
ly by virtue of their capacity to circulate,
these abstractions have also become
concrete—real, tangible, and visible—in
their own right. Therefore, they carry with
them their own spatial and psychic equiv-
alents, just as money did for Simmel. 

At the level of both cognition and aesthet-
ic experience, the category of the sub-
lime as elaborated by Kant still captures
best the concrete effects of the new
abstractions. Correspondingly, like a
nineteenth century landscape painting
that tries to capture the vastness of
nature, the abstraction that we call devel-
oper architecture presents its many con-
stituents with a system of systems so
vast and encompassing—and ultimately,
so threatening—that it has become sub-
limely pleasurable to contemplate it. With
this spectacle—which is the spectacle of
the contemporary city proper, whether we
are speaking of New York or Mumbai—
comes a sense of awe but also, if Kant is
right, mastery. This experience can be
compared to a similar sense of mastering
the wrenching effects of deindustrializa-
tion that preceded the conversion of
cities like New York or London into the
headquarters of global finance. Such
psychic mastery is, for example, quite

money economy, and especially, the
increased distance between humans and
their artifacts introduced by commodifica-
tion. Following Marx to a certain degree,
these analysts saw commodification as a
process of objectification—the conver-
sion of useful objects into alienating
abstractions, whose main attributes were
quantitative and numerical. Commodities
were manufactured in large quantities in
anonymous factories, stored in anony-
mous warehouses, and sold in anony-
mous department stores. Moreso than
Simmel or Weber, Benjamin and
Kracauer were able to see that this
entailed not only a process of disen-
chantment (i.e. of abstraction, and of
objectification), but also a process of re-
enchantment. Thus Benjamin’s fascina-
tion with the dreamworlds harbored by
the shopping arcades, which could prop-
erly be described as temples of com-
modities that anticipated the newer, more
mythic, and more visibly enchanted
department stores themselves.

But if the combination of these two earli-
er building types—the department store
and the arcade—would eventually yield
the shopping mall, it is unclear that
today’s malls carry the same sense of
enchantment for today’s shoppers.
Instead, in another turn in the cycle of
disenchantment and re-enchantment,
these have given way to representations
of sheer quantity, sheer enumeration, as
in the big-box megastores strewn across
the suburban United States and beyond.
But these spaces, like the mathematical
or statistical techniques that structure
many academic attempts to analyze the
urban phenomena to which they belong,
are hardly neutral. In fact, seen together
with a general fascination with all things

gigantic or indeed “global,” the new ten-
dency toward quantity can be said to con-
jure something like a mathematical or
statistical sublime. Here, of course, I am
referring to the “analytic of the sublime”
formulated by Kant in the late eighteenth
century in his third Critique, The Critique
of Judgment. There, as is well known,
Kant, following Edmund Burke, distin-
guished the category of the beautiful from
that of the sublime, arguing that “in the
case of the beautiful our liking is connect-
ed with the presentation of quality, but in
the case of the sublime [it is connected]
with the presentation of quantity.” Kant
thus defined the “mathematically sub-
lime” as follows: “We call sublime what is
absolutely large.”

For Kant, the sublime is pure quantity, so
terrifyingly large as to exceed compari-
son to any known and graspable object
or, as he says, “large beyond compari-
son.” Where beautiful things are finite
and therefore, can be framed and repre-
sented, whether in painting or in architec-
ture, the sublime is infinite and by defini-
tion, unrepresentable. But this does not
mean that it is inconceivable. On the con-
trary, Kant goes to some lengths to distin-
guish between the powers of the senses
and the powers of the mind, to the degree
that the sublime is as much a form of
thought as it is an aesthetic experience.
As an experience it is threatening, for
example, when we are presented with
the sublime force of nature in a turbulent
storm, since this force cannot be fully
captured in a finite representation. But for
Kant, it is precisely this threat to the sens-
es, and indeed, to human reason, that
gives the sublime its special status, yield-
ing a distinctly mental form of compre-
hension that can intuit but not quite rep-
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cacophony of noise, movement, and pro-
ductive energy that generated an equally
nervous response among urban dwellers.
In New York at around the same time, the
physiologist George Beard called this
phenomenon “American Nervousness,” a
disease (neurasthenia) that he diag-
nosed as the result of city-dwellers’ con-
stant exposure to the competitive stress
of modern life. But where Simmel’s proto-
typical metropolitan subjects responded
to the onslaught of external stimuli in the
city with a kind of blank stare—the “blasé
attitude”—the banality of today’s shell-
and-core has produced a different kind of
nervous reaction.

If Gehry’s building can serve as a guide
(and I think it can), the problem for the
post-modern city is not the abundance of
external stimuli but rather, a sort of per-
sistent emptiness. Beneath all of the
“irrational exuberance” of financial global-
ization, what becomes most evident in
the rather desperate attempts of even the
most adventurous developers to produce
architecturally “interesting” buildings, is
how little they amount to—just an empty
shell with a dried-up core, wrapped in an
anxious skin. In aesthetic terms we can
call this phenomenon empty form. And it
is exactly this emptiness, this structural
absence of meaning, which Gehry’s
building shares with money, especially as
the latter is further abstracted into the
social relations of credit. It is also this
emptiness, this abstraction-degree-zero,
which Gehry’s architecture strenuously
attempts to overcome by injecting an
excess of cultural meaning, thus attempt-
ing magically to re-enchant the building’s
disenchanted shell-and-core. This ges-
ture replicates the theological underpin-
nings of a faith-based credit system, of

which the SRA legislation in Mumbai is
representative in its conversion of slums
into abstractions—investments that seem
magically to resolve a structural crisis
even as they reproduce it. But what
money and architecture have in common
today is the fact that they both mean
nothing. Literally.

So how does the Gehry building perform
its magic, and thus cause us to believe
that it is the bearer of cultural meaning?
To begin with, as in many such examples,
the building is not designed by Gehry
alone; the San Francisco-based firm of
Studios Architecture, who had previously
designed the Silicon Valley headquarters
of Silicon Graphics (now the Googleplex),
3Com, Excite@Home, and many others,
designed the interiors. This division of
labor is important, since Studios are
experts in converting the alienating
banalities of everyday office life, which is
in fact organized around the accumula-
tion of capital, into a set of ideologically
“meaningful” social experiences. At IAC,
this begins with the coffee bars and
break-out rooms on every floor, and a
cafeteria on the roof, all vaguely oriented
around a set of nautical metaphors that
reflect the building’s site on the Hudson
River, opposite a dock where the CEO
docks his yacht. Outside, Gehry supplies
the architectural clichés that reconfirm
these corporate poetics, with an undulat-
ing, bent-glass shell that has been duti-
fully compared by critics to billowing
sails, or clouds.

Here we note the meteorological
metaphors, which are a common feature
of financial imaginaries. Whether or not it
was intended (and he argues that it was
not), Gehry’s sophisticated rendering of

palpably figured in the enchanting con-
version of former industrial buildings into
luxury condominiums (as in Manhattan’s
Chelsea warehouses), or into “sublime,”
crypto-religious artworks (as in a recent
installation by Olafur Eliasson at the Tate
Modern, a former power plant converted
into a museum).

Such artworks notwithstanding, however,
thus far my architectural examples have
been highly commercial, and so it might
be objected that architecture circum-
scribed as an autonomous artwork over-
comes these limitations by transcending
the vulgarities of marketing or commodifi-
cation. But Kant, too, can be credited for
having formalized the notion of the auton-
omy of art (and by extension, of architec-
ture), as it has been passed down
through generations of historians, critics,
and architects, to become a common-
place of architectural discourse and prac-
tice, and a precondition for socioeconom-
ic immanence rather than a prescription
for artistic withdrawal.

Take an example from New York by way
of Los Angeles. As his own house in
Santa Monica abundantly demonstrates
with its re-assembly of suburban detritus
into an enchanted refuge for individual
“creativity,” Frank Gehry epitomizes the
figure of the architect-as-artist. And yet,
as he has done throughout his career, in
New York he was until recently to be
found collaborating with the developer
Forest City Ratner, in a massive redevel-
opment of Brooklyn’s Atlantic Yards. But
where that project now rests on uncertain
financial footing, Gehry has already com-
pleted another project in Manhattan: the
headquarters of Barry Diller’s InterActive
Corporation (or IAC), on the city’s far

West Side. At one level, this minor Gehry
building might seem unworthy of the kind
of critical attention usually reserved for
serious architecture. Still, there is much
to learn from its attempt to inject cultural
meaning into what is essentially a gener-
ic office building. Not designed as a spec-
ulative building for a real estate develop-
er but rather, as a headquarters for a mul-
timedia corporation, Gehry’s IAC never-
theless adheres to the constraints of
many speculative buildings, especially in
its emphasis on an architecturally articu-
late skin wrapping an otherwise unre-
markable floor plan. This strategy, which
in its generic form is called “shell-and-
core,” is used by developers to hedge
against market fluctuations, by configur-
ing most of the available space in such a
way that it can be rented or sold should
business decline or needs change.

It will not be surprising to learn that Barry
Diller’s partner in building the IAC head-
quarters was The Georgetown Company,
a rather mysterious commercial develop-
er. Nor will it be surprising that Gehry’s
client in Brooklyn, the developer Forest
City Ratner, partnered with The New York
Times on that company’s new, Renzo
Piano-designed skyscraper on 41st
Street, approximately half of which is
rentable office space. At first glance,
more prosaic realizations of shell-and-
core, like those that constitute northern
California’s Silicon Valley, might seem to
resemble the mass-produced dreams of
the Grosstadt decoded by Tafuri in the
work of architects like Walter Gropius or
Ludwig Hilberseimer: very mechanical,
very repetitive, very empty, very monoto-
nous. As analyzed by Simmel, however,
the early twentieth century European city
was also the site of overstimulation—a
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Nevertheless, Gehry’s building fails to
deliver fully on this promise, which sug-
gests that the sealing-off of the city in a
gigantic atrium of neoliberal fantasy is not
yet complete. Nor has the sublimely
unrepresentable invisible hand fully re-
animated the shell-and-core of metropol-
itan abstraction. This is the truth about
architecture: its ultimate failure to deliver
meaning in the contemporary city. Far
from eternal, like the city itself and the vir-
tualities on which it is built, this sort of
truth is as ephemeral and as fleeting as
that uncannily recurring sense of solidar-
ity among strangers with which the mod-
ern city was initially defined. Such truths
have been overtaken in cities from
Mumbai to New York by those crypto-reli-
gious representations of deregulated
flows that have become the lingua franca
of so many attempts to convert the sheer
quantities of the contemporary city into
an ode to the mathematical sublime of
the markets, in a sliding scale of artistic
merit that recapitulates a counterthesis to
Benjamin’s notion of the decline of the
aura. Contrary to the expectation that
commodification, mass production, and
circulatory abstraction empty out cultural
meaning into a disenchanted mirror-play
of surface effects, aura tends to increase
in direct proportion to abstraction. As
Simmel’s “calculating character of mod-
ern times” approaches the mathematical
or statistical sublime of the credit econo-
my, meaning is permanently promised
but also—a general law of circulation—
permanently deferred.

Hence, valuable as local or site-specific
knowledge may be, equally valuable is a
type of knowledge that can account for
the circulatory abstractions that make up
the contemporary city. We can call this

knowledge philosophical not to imply that
it is universal or absolute, but rather,
because it is a type of thought that can
confront the statistical sublime on its own
terms. These are the terms that underlie
the dominant financial imaginaries of
globalization. In briefly sketching their
outlines through the looking glass of
architecture, I hope to have at least given
the impression that a properly critical phi-
losophy of the city is not only possible,
but required, in order to comprehend the
transformations undergone by the city as
an idea as well as a phenomenon, from
one end of the century to the other.

the building’s pulsating shell has allowed
for if not encouraged meteorological
readings of a more benign sort than
those that refer to the “gathering storms”
of crisis. However, seen less metaphori-
cally, and in more strictly formal (i.e.
Kantian) terms, its dynamism even more
clearly points to something that, like the
weather itself, eludes representation. A
mysterious set of forces seem to have
shaped this particular shimmering shell
just this way; it seems to be the work of a
ghostly agent that can be compared, in
economic terms, to Adam Smith’s “invisi-
ble hand.” Except that in this case, the
invisible hand of architecture—signed by
the hand of the signature architect—has
taken over from the invisible hand of the
markets to give this building its distinctive
form.

Reflecting whatever is left of the age-old
tension between art and money, the
Darwinian “laws” of the real estate mar-
ket nevertheless remain visible in the
building’s overall volume, which sets
awkwardly its site like an overweight fig-
ure in an ill-fitting suit. Still, however
ungainly, the building somehow moves
as you move past it or around it, thus
recovering its mystique. Benign and
unthreatening as this may seem, the
building can nevertheless be said to point
toward Kant’s mathematical sublime.
Like representations of the weather, there
are numbers behind it—square footages,
office space requirements, and risk-
reward ratios. But unlike the average
shell-and-core developer building,
Gehry’s building stands as a monument
to the ineffable: both the abstract corpo-
rate networks to which it belongs, and the
empty abstraction of architecture-as-
such. In this monument, which can there-

fore be compared (however dimly, and
unfavorably) to the cosmological efforts
of a Boullée or to the meteorological fer-
vor of a Turner, the vicissitudes of multi-
national capitalism are converted into the
gentle rippling of a summer breeze.

Gehry’s building therefore performs the
oldest trick in the book of capital, a trick
as old, at least, as the one performed a
century earlier in lower Manhattan by
Cass Gilbert with his Woolworth Building,
nicknamed at its dedication ceremony in
1913 by the Reverend S. Parkes
Cadman as a “cathedral of commerce.”
Like Gilbert’s, Gehry’s building makes
emptiness meaningful. In its gestures
toward the ineffable forces that seem to
animate it, the IAC building may not be a
cathedral, but that does not prevent us—
again—from detecting something reli-
gious about it. The difference may be that
where Gilbert’s Woolworth Building
stretched a distorted neo-Gothic skin
around a distorted neo-Gothic volume,
thus sublimating the architecture of the
Christian church into the supposedly sec-
ular architecture of capitalist moderniza-
tion, Gehry goes one degree further. At
IAC as elsewhere, his architecture does
not promise a specific set of meanings
through an anachronistic iconography. It
promises meaning as such, in the form of
a concrete, sensible object. The ultimate
emptiness of this object is covered over
not by mere beauty or picturesque effect
(though Gehry can certainly be accused
of that), but by the mathematical sublime
of the global economy—and with it, the
violence issuing daily from the numbers
that swirl through it—which Gehry’s build-
ing converts from an ominous threat into
a promise of redemption.
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putut să conceapă galeriile comerciale
pariziene ca fiind paradigmatice atît pen-
tru circulaţia mărfurilor, cît şi pentru circu-
laţia imaginilor de vis prin interstiţiile “vieţii
moderne”, în principal graţie procedeului
literar al alegoriei. Această viziune va fi în
cele din urmă răsturnată şi transformată,
în acelaşi oraş, în hoinăreala (dérive) situ-
aţionistă, cu ajutorul căreia o cohortă de
gînditori urbani de mai tîrziu, de la
Lefebvre la De Certeau, aveau să îşi
traseze în nisip liniile lor directoare: “sous
les pavés, la plage”.

Dar această tradiţie, ce îşi
culege principiile generale din ceea ce
urbaniştii de la sfîrşitul secolului douăzeci
vor numi ulterior “centrul istoric” al
oraşelor europene (pentru care bari-
cadele din mai 1968 sînt o emblemă para-
doxală), a devenit o viziune integratoare
învechită, dacă nu chiar complet irelevan-
tă pentru abordarea dinamicii actuale a
“lumii din jur” - pentru a împrumuta un ter-
men din idiosincrasicul lexicon al lui
Buckminster Fuller. Îl putem prezenta aici
pe Fuller drept un reprezentant întîrziat al
poziţiei contrare - incipientă în urbanismul
şi arhitectura moderne şi complet vizibilă
în discursul despre modernizare de la
mijlocul secolului şi în practicile generate
de el -, poziţie conform căreia oraşul mod-
ern e un nod dintr-o reţea mult mai largă,
ce poate fi înţeleasă şi administrată
numai de deasupra. Aşa cum, de la
Benjamin pînă la situaţionişti, perspectiva
ascendentă asupra oraşului şi a moder-
nităţii în general, ca şi cea inversată, au
fost facilitate de tehnologiile percepţiei, de
la ochelarii de vedere ai plimbăreţului
dandy şi vitrinele ce închid galeriile com-
erciale pînă la panoramele viu colorate ce
distrug perspectiva şi încastrează în ele
orizonturi îndepărtate, tot astfel şi per-
spectiva aeriană, iar apoi cea planetară
au beneficiat şi ele de propriile mijloace

tehnice. Şi acestea îşi au parţial originile
în Europa secolului al nouăsprezecelea,
în fotografia aeriană (cum a intuit
Benjamin) şi în cartografia imperială, dar
îşi vor găsi expresia completă abia în cen-
trele de comandă militară computerizate,
cu ecrane multiple, din timpul Războiului
Rece, duplicate în centrele de control ale
NASA ori ale programelor Soiuz şi în cele
din urmă miniaturizate în GPS-uri şi
Google Earth.

Globul, ca obiect dinamic al per-
cepţiei şi manipulării, complet diferit de
predecesorii săi din istoria cartografiei,
este o condiţie prealabilă a conceptului de
globalizare, iar problemele de compunere
pe care le generează, de la cea a vizual-
izării în timp real a pulsaţiilor rapide speci-
fice pieţelor financiare ale “lumii din jur”
pînă la cea a prognozelor moteorologice
pe termen lung, reprezintă materializarea
sa. Totuşi e important să recunoaştem
faptul că, din punct de vedere istoric, cele
două perspective ale noastre, din stradă
şi din centrul de control, se dezvoltă mai
degrabă simultan, nu secvenţial. Prin
urmare, deşi ar fi tentant să îi aloci
fiecăreia o valenţă - negativă pentru per-
spectiva dominantă şi nivelatoare de dea-
supra, pozitivă pentru perspectiva
amplasată la nivelul inferior, cel cotidian -
şi astfel să le opui, ca şi cum ar fi doi ter-
meni ai unei dialectici a modernizării, ar fi
mai bine să admitem limitările inerente
ale cadrului analitic descris astfel.

Avem nevoie aici de o teo-
retizare a mediilor, care înlocuieşte escat-
ologia lui McLuhan sau, din aceeaşi per-
spectivă, milenarismul lui Baudrillard sau
al lui Virilio cu materialismul riguros, aso-
ciat în general cu termenul de “arheolo-
gie”, aşa cum a fost el teoretizat, printre
alţii, de Foucault. Perspectiva arheolog-
ică, ce pune accent pe interacţiunea din-
tre modurile de privire şi modurile de

Imaginaruri financiare - 
pentru o filosofie a oraşului

Vreme de mai bine de un secol
raporturile sociale din metropolă au fost
legate analitic de circulaţia capitalistă,
legătură care se simte clar în sintagma
“oraş global”. Ea e valabilă atît în sensul
îngust, determinist, care ar privilegia
mecanismele globalizării tehno-econom-
ice, cît şi într-un sens mai larg şi mai
cuprinzător, care atribuie proceselor
sociale şi culturale un rol semistructural în
modelarea pulsaţiilor şi schimburilor reci-
proce din viaţa economică. În ambele
sensuri oraşul pare să se constituie într-
un receptacol, un soi de sit arheologic ce
menţine aceste dinamici suficient de ferm
şi pentru destul de mult timp pentru a le
putea studia în toată complexitatea lor.

Scenariul amintit a fost transmis
parţial de marii gînditori ai experienţei
moderne, metropolitane, de la Simmel la
Weber şi Benjamin, cu Marx şi Engels
doar la doi paşi mai încolo. Oraşele lor,
Berlinul şi Parisul, cu Londra, Moscova şi
New York-ul prezente chiar la marginea
cadrului, au înzestrat termenul de
“metropolă” cu textura sa fenomenolog-
ică. În ceea ce-l priveşte pe Benjamin,
acesta, după lectura lui Baudelaire, a

de Reinhold Martin
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ne-am uita printr-un glob de cristal orien-
tat concomitent spre trecut şi spre viitor,
ne trezim cu ceva ce aduce cu un set
complet diferit de probleme, puse dintr-un
set complet diferit de perspective decît
cele utilizate de gîndirea metropolitană la
începutul secolului douăzeci. Totuşi ceea
ce te învaţă acea gîndire este să evaluezi
centrul de control asemenea străzii - şi
invers. E ceva ce se poate realiza prin
analiza arhitecturală, dar numai dacă ea
îşi actualizează seturile de instrumente
moştenite de la avangardele europene şi
de la filosofii acestora. Printre ele se
numără instrumentul - şi, totodată, feno-
menul - cunoscut sub numele de “abstra-
cţiune”. Abstracţiunea este răspunsul
arhitecturii moderne la circulaţia capitalu-
lui, prin care presupusa neînsufleţire a
formei mărfii este înzestrată cu un limbaj
estetic propriu. Cel mai reprezentativ
exemplu posibil nu este nici Werkbund şi
nici măcar Bauhaus, ci Corporaţia
Bauhaus, care a fost creată pentru a per-
mite circulaţia diverselor lămpi, accesorii
casnice şi piese de mobilă concepute în
Weimar, iar ulterior în Dessau. Pe lîngă
aceasta, am putea menţiona în spaţiul
urban şi stilul Siedlung sau funcţionalist,
utilizat în construcţia de case familiale
pentru clasa de mijloc la marginea
Berlinului şi a Frankfurtului cam în
aceeaşi perioadă, pentru a iniţia o
mulţime de străini simmelieni în proto-
coalele domestice mecanicizate.

Dar abstracţiunea asociată de
noi cu modernizarea continuă oare să
acţioneze estetic în oraşele contempo-
rane şi nu doar în acele lucrări de artă
arhitecturală caracterizate printr-un grad
de conştiinţă de sine inexistent în peisajul
urban general? Şi dacă da, cum o face? E
cumva doar o problemă de dezvoltare
progresivă, secvenţială, prin care “orna-
mentul de masă” sincronizat şi geometric,

descoperit de Siegfried Kracauer în spec-
tacolele din epoca Weimar şi în fabricile
ce le susţineau, poate fi găsit azi în
zumzetul repetitiv al afacerilor înregistrate
în Shanghai, iar Siedlungen este înlocuit -
în imaginar şi în spaţiul concret - de sutele
de oraşe prin care se realizează la ora
actuală urbanizarea zonei rurale a
Chinei? Evident, o asemenea trans-
punere oferă o viziune mai profundă.
Numai că progresul evolutiv al naraţiunii
implicate (de la Berlin la Shanghai) lasă
deoparte prea multe prezumţii simpto-
matice şi nu reuşeşte să recunoască toc-
mai istoricitatea abstracţiunii în sine, lao-
laltă cu conceptele asociate ei, cum ar fi
dezvrăjirea (şi re-vrăjirea) sau alienarea
şi înstrăinarea.

În loc de asta, am putea începe
prin colectarea unui set de “echivalenţi”
arhitecturali planetari ai capitalului circula-
tor global şi ai numeroaselor sale extensii
şi mutaţii, într-o manieră asemănătoare
cu cea utilizată de Fredric Jameson în
interpretarea sa benjaminiană asupra
hotelului Westin Bonaventure din Los
Angeles. Numai că, deşi Jameson oferă
multe sugestii, tot nu am ajunge să abor-
dăm integral o transformare esenţială
petrecută în istoria abstracţiunii moderne
(şi moderniste). Asta înseamnă, simplu
spus, că relaţia mimetică dintre arhitec-
tură şi oraş, ilustrată inconştient de galeri-
ile comerciale şi semiconştient de
Siedlungen, a devenit o non-relaţie evi-
dentă. Cu alte cuvinte, relaţia dintre arhi-
tectură şi oraş a devenit una abstractă. Iar
apoasele lumi de vis ale metropolei
europene moderne, în care pot fi distinse,
într-o formă distorsionată, toate contu-
rurile unei întregi epoci, nu au îngheţat
pur şi simplu în lumile de oglinzi opace ale
postmodernităţii, reprezentate cu atîta
acuitate în autoreferenţialul hotel corpo-
ratist. După cum sugerează Jameson,

cunoaştere, incluzînd şi politica implicată
în context, demistifică categorisirea ce
opune strada centrului de control. Strada
e departe de a adăposti o libertate ludică
diametral opusă supravegherii panoptice
concepute de Haussmann, ci a devenit, în
toate manifestările sale, un tărîm privile-
giat al supravegherii microfizice. Pe de
altă parte centrul de control (şi aparatul
corporatist-etatist căruia îi este anexat)
nu e pur şi simplu un dat aprioric al puterii
despotice, ci reprezintă, ca şi turnul gol al
lui Bentham, un vacuum cu antedecente
teologice, fiind astfel supus unei demisti-
ficări sistematice, precum cea realizată
de Zarathustra şi muntele său.

A fost nevoie de aproximativ cin-
cizeci de ani pînă ca interpreţii arhitecturii
moderne, precum istoricul Manfredo
Tafuri şi colegii lui din Veneţia, dintre care
se remarcă filosoful Giorgio Cacciari, să
asimileze analiza lui Simmel/ Weber
asupra metropolei moderne. Poate părea
paradoxal, dar în acel moment, în special
în spaţiul academic nord-american, însăşi
tradiţia sociologică a făcut trecerea la
sociologia sistemelor, asociată cu Talcott
Parsons sau ulterior, în Germania, cu
Niklaus Luhmann. Astfel apare şi carac-
terul asincronic al “interdisciplinarităţii”
strategice: direcţii de gîndire angajate în
schimbări inoportune. În cazul de faţă
decodificările tranşante întreprinse de
Tafuri and Cacciari asupra metropolei cu
ajutorul itinerariilor avangardelor mod-
erniste au devenit posibile graţie unei
sociologii mai timpurii a oraşului, asimi-
lată la vremea aceea exact acelui model
sistemic pe care italienii l-au ocolit în arhi-
tectura, planificarea urbană şi politica pro-
priei lor epoci.

Aceste decodificări realizate în
anii 1970, care s-au concentrat pe nega-
tivismul fundamental al experienţei metro-
politane şi, în consecinţă, pe ineficaci-

tatea avangardelor revoluţionare sau
reformiste în faţa forţei brute a dezvoltării
capitaliste, au permis aflarea multor
lucruri. Totuşi spaţiul perspectivei lor
istorice s-a limitat la nordul transatlantic şi
cei implicaţi nu s-au aplecat foarte tare
asupra unei analize a globului dinamic şi
vibrant ce transpare în termenul “glob-
alizare”. În mîinile cuiva ca Fuller, care
pentru mulţi istorici rămîne o excepţie şi
ale cărui excentricităţi sînt mai degrabă
paradigmatice decît ieşite din comun,
globul planetar constituie un sistem de
sisteme ce trebuie proiectate şi adminis-
trate. Din această perspectivă am putea
spune chiar că domul geodezic şi bazele
de date aferente reprezintă pentru oraşul
“global” sau “mega-“ ceea ce reprezintă
galeriile comerciale, indicatoarele stra-
dale şi gadgeturile pentru metropola mod-
ernă. Şi asta nu doar pentru că domul lui
Fuller a optimizat tehnicile producţiei de
masă pe care Benjamin, după ce l-a citit
pe specialistul în istoria arhitecturii
Sigfried Giedion, le-a văzut în spaţiile
închise din fier şi sticlă din lucrarea sa
Passagen. Nici doar pentru că domul
geodezic, ca structură spaţială cu aer
condiţionat, construită (cel mai adesea)
pentru complexe militaro-industriale,
reprezintă cea mai pură şi mai platonică
mostră de claustrofobie aeriană, subli-
mată într-un spaţiu corporatist îmbrăcat în
sticlă. Însă el reprezenta, înainte de orice,
un obiect aparţinînd imaginarului arhitec-
tural şi urban, proiectat la scară planetară
şi realizat conform măreţei tradiţii cosmo-
logice occidentale a construcţiei de
domuri, existentă încă din Renaştere - un
obiect care era concomitent complet
raţional şi complet magic.

Înţelese ca intermediari, aceste
obiecte pot fi studiate pentru a descoperi
dinamica unei lumi care altfel pare exte-
rioară lor. Cînd ne uităm prin ele, aşa cum
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înlocuiesc şi sînt înlocuite permanent cu
axiome generale, într-un proces ce poate
fi descris cel mai bine în manieră
filosofică. Aici mă refer iarăşi la Simmel, a
cărui operă conţine în ea multe elemente
ce pot fi numite filosofice. Astfel, faimosul
său eseu din 1903, Metropola şi viaţa
mentală, extrapolează o serie de principii
referitoare, în general, la metropola mod-
ernă (şi, pentru el, occidentală), pornind
de la caracteristici empirice ale vieţii met-
ropolitane timpurii. Aceste caracteristici
includ agitaţia permanentă, energia ner-
voasă, deplasarea mecanică şi un simţ
acut al abstracţiunii, asociat cu economia
monetară. În opinia lui Simmel, ele deter-
mină un soi de reacţie psihologică arheti-
pală a locuitorului metropolitan, pe care o
numeşte „atitudine blazată”. Apoi, într-un
eseu la fel de important, apărut în 1908,
Simmel îl numeşte drept purtător al aces-
tei atitudini pe „străin”, o figură urbană
prototipică, care, după cum scrie Simmel,
„vine astăzi şi stă mîine”, fără a se stabili
cu adevărat acolo şi fără a se adapta.

La rîndul lor, astfel de idei se
fundamentau pe argumentele elaborate
de Simmel în lucrarea sa de căpătîi din
1900, Filosofia banilor. Aici el susţine că
formele de schimb monetar abstract, aso-
ciate cu capitalismul industrial, îşi au
echivalentul într-o reificare generalizată a
experienţei urbane cotidiene, ce reflectă
„caracterul calculat al vremurilor mod-
erne”. Evenimentele recente de pe pieţele
lumii, dependente de proprietăţi imobiliare
sau financiare, ar trebui să dovedească
limpede relevanţa filosofiei „banilor” pro-
puse de Simmel în contemporaneitate,
deşi e la fel de clar că azi vorbim mai
degrabă de o criză a creditelor decît de
una monetară. Ar fi însă o greşeală dacă
ne-am mulţumi să înţelegem eveni-
mentele respective, precum şi contextul
istoric în care s-au manifestat, ca pe un

gen de determinism economic crud, con-
form căruia nemiloasele realităţi econom-
ice au pătruns în cele din urmă dincolo de
ecranele fantasmagorice ale globalizării,
materializată prin construcţii metafizice de
genul „clădirilor reprezentative”, foarte
vizibile în locuri ca Dubai ori Abu Dhabi.
Am putea în schimb să studiem mai atent
codurile arhitecturale şi urbane unde se
face vizibilă logica sau sintaxa economiei
globale, pe care acum o putem descrie
drept o sintaxă a creditului. Asta deoarece
în recenta fază de creştere economică
accelerată relaţiile existente între cele
două forme de abstracţiune, arhitectura şi
creditul, au modelat felul nostru de a
înţelege oraşul contemporan într-o
măsură mult mai mare decît pe vremea lui
Simmel. 

În New York, ca şi în alte locuri,
unul din rezultatele acestei restructurări
discursive a fost ridicarea dezvoltatorului
imobiliar privat la un statut cvasi-mitic,
aşa cum s-a întîmplat după 11 septembrie
2001, cînd dezvoltatorul şi proprietarul
Turnurilor Gemene, Larry Silverstein, s-a
bucurat de atenţia dezlănţuită a canalelor
mediatice. Şi, cum s-a întîmplat ulterior şi
cu concursul de proiecte arhitecturale
pentru Ground Zero, fetişizarea dezvolta-
torului a fost însoţită de o ridicare similară
(dacă putem s-o numim astfel) a arhitec-
tului la statutul de star de cinema, mai
ales în cazul aşa-numiţilor „arhitecţi de
marcă”, care populează azi scena inter-
naţională. În general relaţiile dintre aceste
două fenomene sînt foarte prost înţelese:
afirmarea dezvoltatorului şi afirmarea
arhitectului de marcă merg mînă în mînă,
dar nu doar în sensul că unul este clientul
sau angajatorul celuilalt. Un lucru mult
mai semnificativ, pe care vreau să-l argu-
mentez, pornind de la Simmel, e acela că
afirmarea acestor două figuri reprezenta-
tive este legată întrucîtva de o anumită

fără a dezvolta complet ideea, ele au fost
deplasate într-un plan diferit, la care arhi-
tectura oferă acces doar în mod indirect.
Aşadar, nu ne putem mulţumi să com-
parăm lobby-urile de hotel din Pudong-ul
anului 2000 cu lobby-urile de hotel din
Berlinul anilor 1930. Trebuie să inter-
pretăm arhitectura şi forma urbană nu
doar ca pe o mărturie materială tangibilă
a abstracţiunii vieţii moderne, ci şi ca pe o
abstracţiune în sine.

Să luăm, de exemplu, oraşele
Mumbai sau New York. În multe privinţe,
aceste două oraşe condensează modurile
de acţiune a ceea ce am putea numi
imaginarurile financiare ale globalizării,
pe care le putem gîndi ca pe o transfor-
mare a ceea ce Simmel numea
Nervenleben sau “viaţa mentală” a
metropolei moderne. Imaginarurile finan-
ciare sînt construţii culturale prin care cir-
culă alte construcţii culturale, cum sînt
„banii”, „creditul” şi „arhitectura”. Toate
imaginarurile aparţin tărîmului practicii
sociale, iar modul în care utilizez acest
termen se bazează pe elaborarea sa în
operele unor personalităţi precum
Cornelius Castoriadis, Benedict
Anderson, Arjun Appadurai şi Charles
Taylor. Taylor a fost cel care a evidenţiat
în mod special dimensiunile practice a
ceea ce el numeşte „imaginaruri sociale
moderne” în procesul de structurare a
instituţiilor sociale într-un mod care să le
permită acelor instituţii să funcţioneze. O
astfel de instituţie este „economia”, dar
acţiunile a ceea ce numim „instituţia imag-
inară a arhitecturii”, în special în ceea ce
priveşte experienţa de sorginte socială a
„economiei” ca instituţie socială, colec-
tivă, nu sînt încă foarte bine studiate.

Pentru început trebuie să
lămurim clar ce urmărim atunci cînd extin-
dem noţiunea de imaginaruri sociale -
care trebuie, la rîndul ei, înţeleasă ca

ansamblu al tuturor modurilor în care o
societate se imaginează astăzi ca soci-
etate - în zona practicilor culturale sau
estetice cum este arhitectura. Asemenea
practicilor sociale, practicile culturale ne
ajută să definim clar ce vrem să spunem
atunci cînd vorbim, de exemplu, de capi-
talul financiar, considerat în general un
element esenţial în modelarea „oraşelor
globale” şi a „mega-oraşelor”. Capitalul
financiar curge în egală măsură printre
zgîrie-nori şi printre mahalale. Prezenţa
ori absenţa lui defineşte aceste forme
materiale, dar este şi definit de ele.
Deoarece reprezintă materia brută din
care se creează ceea ce Appadurai
numeşte „peisaje financiare” (finan-
scapes), capitalul financiar reprezintă
mult mai mult, dar şi (graţie caracterului
său de abstracţiune) mult mai puţin decît
suma serviciilor şi a bunurilor materiale
pe care le comercializează făţiş. Este într-
adevăr imaginar, deşi într-un sens foarte
real şi pramatic, nu în sensul unei simple
iluzii ideologice. Circulă în moduri diferite
în Mumbai, New York ori São Paulo, con-
struind relaţii între diverse oraşe în timp
ce defineşte unicitatea relativă a
fiecăruia, precum şi diversele conflicte şi
comunităţi existente în fiecare oraş. În
această privinţă - şi în altele - arhitectura
şi urbanismul formează un singur element
în complexa reţea de practici culturale ce
fac ca globalizarea financiară - şi, prin
extensie, şi crizele sale - să fie în primul
rînd nu doar vizibilă, ci şi imaginabilă (şi
astfel posibilă). Sau, mai tranşant, în
oraşele contemporane construirea şi cir-
culaţia semnificaţiei culturale prin inter-
mediul arhitecturii şi al altor forme estet-
ice este mai degrabă o caracteristică fun-
damentală a proceselor politico-econom-
ice, nu un efect secundar al lor.

Dat fiind acest schimb perma-
nent, caracteristici definitorii ale unui loc
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zicem) să înţelegem pieţele de credit de
astăzi -, cu atît mai mare e nevoia lor de
emoţii precum încrederea, convingerea şi
chiar un gen de credinţă cvasi-religioasă
pentru a putea să funcţioneze. Mai mult,
aşa cum abstracţiunile concrete din
economia monetară i-au permis lui
Simmel să arunce o privire asupra vieţii
interioare, psihice, a individului modern,
metropolitan, tot astfel şi arhitectura,
analizată într-o manieră specifică, oferă
posibilitatea unei priviri asupra vieţii psi-
hice a locuitorului oraşului postmodern şi
post-metropolitan, o viaţă psihică ce, de
altminteri, s-a deplasat în mare măsură în
exterior, la lumina zilei.

Deşi s-ar putea crea impresia că
locuitorii a ceea ce Mike Davis numea
„planeta mahalalelor” rămîn relativ indifer-
enţi la abstracţiunile matematice pe care
este clădită această economie, sînt şi ei
supuşi lor la nivel psihic, nu doar ca nişte
cantităţi depersonalizate. Să luăm, de
exemplu, Autoritatea pentru Refacerea
Mahalalelor (Slum Redevelopment
Authority - SRA) din Mumbai, care
supraveghează punerea în aplicare a
aşa-numitelor Planuri de Reabilitare a
Mahalalelor (Slum Rehabilitation
Schemes - SRS), cum este cel propus în
prezent pentru Dharavi, cunoscută drept
cea mai mare mahala din Asia. Mai întîi e
nevoie să înţelegem presiunea intensă ce
se exercită în Mumbai asupra propri-
etăţilor imobiliare, căci ea stă la baza
efortului legislativ de stimulare a sectoru-
lui privat în direcţia „soluţionării” masivei
crize a locuinţelor existentă în oraş, com-
binat cu efortul concomitent de eliberare a
terenurilor valoroase pentru dezvoltări
imobiliare. Conform legii, SRA tratează
fiecare cartier de mahala existent înainte
de 1 ianuarie 1995 ca pe un ansamblu
protejat, iar fiecare locuitor al respectivu-
lui ansamblu este eligibil pentru aşa-

numita „reabilitare”. Reabilitarea se des-
făşoară după cum urmează (conform
descrierii făcute de SRA):

„1. Un minimum de 70% dintre locuitorii
eligibili dintr-un ansamblu periferic de
tipul mahalalei se asociază şi formează o
societate imobiliară cooperativă, în ved-
erea punerii în aplicare a Planului de
Reabilitare a Mahalalei (SRS).
2. Terenul aferent este folosit ca resursă
pentru SRS.
3. Locuitorii mahalalei aleg un dezvoltator
imobiliar pentru aplicarea SRS.
4. Dezvoltatorul investeşte resurse sub
forma banilor, a oamenilor şi a materi-
alelor pentru construirea de case gratuite
destinate locuitorilor mahalalei.
5. Dezvoltatorul este recompensat pentru
eforturile sale sub forma unei compo-
nente gratuite din vînzare.”

Cu alte cuvinte, dezvoltatorul
este practic „angajat” de locuitorii maha-
lalei într-un asemenea mod încît el îi
poate exploata legal, tratînd pretenţia lor
la adăpost ca pe o formă de proprietate
ce poate fi comercializată, nu ca pe un
drept politic administrat de stat. În schim-
bul înlocuirii fiecărei magherniţe eligibile
cu o unitate de locuit de minimum 21
metri pătraţi (ceea ce totuşi ar însemna în
mod cert o îmbunătăţire concretă faţă de
situaţia existentă), dezvoltatorul obţine
drepturi de dezvoltare imobiliară pentru
50% din terenul ocupat de mahala. Iar
astfel de afaceri se încheie cu multe
manevre şi presiuni politice, pentru că
piaţa imobiliară din Mumbai le-a făcut pur
şi simplu profitabile şi este foarte probabil
ca tendinţa să continue şi în viitorul pre-
vizibil.

Pe lîngă faptul că a creat impre-
sia falsă că piaţa preia pur şi simplu o
sarcină a statului, cea de satisfacere a
nevoilor minimale ale populaţiei (ceea ce

religiozitate ascunsă, pe care arhitectura
şi banii o împărtăşesc, o religiozitate ce
devine mai limpede atunci cînd
recunoaştem afinităţile tainice între aşa-
numitele clădiri reprezentative şi
reprezentările vizuale ce caracterizează
multe confesiuni religioase - deşi nu pe
toate. Aceste afinităţi se bazează pe un
limbaj comun al „credinţei”. În măsura în
care criza financiară este în esenţă o
criză a credinţei, în sensul cripto-religios
de „credinţă” în anumite forţe superioare,
cum sînt pieţele financiare, ce se mode-
lează şi se reglează singure şi par inde-
pendente de controlul uman, dar sînt per-
cepute totuşi ca fiind benefice, acest lim-
baj dobîndeşte putere de lege. În contex-
tul unui oraş ca New York-ul, martor al
unei privatizări accentuate a infrastructurii
sale materiale, precum şi a discursului
său civic, declaraţiile de credinţă ne oferă
o perspectivă asupra problemei raportului
abstract dintre arhitectură şi bani, înţeles
la un nivel filosofic. 

De asemenea, ni s-a spus în
multe rînduri că jumătate din populaţia
planetei locuieşte în oraşe. Pe de altă
parte însă nu ni s-au spus prea multe
despre felul cum această dezvoltare a
oraşelor de pe întinsul globului ali-
mentează un alt gen de competiţie la
nivelul imaginarului urban. La acest nivel
oraşele sînt concepute în mare măsură
după tiparul ciclurilor naturale de creştere,
asemenea organismelor vii. Asta se întîm-
plă de multă vreme şi se corelează cu
presupusele „legi” ce dirijează extinderea
nelimitată (şi de obicei nereglementată) a
diverselor economii locale, regionale şi
inter-regionale. Astfel, recenta competiţie
dintre dezvoltatorii imobiliari şi arhitecţii
din diferite oraşe pe tema construirii celei
mai înalte clădiri de pe planetă nu e doar
o problemă de orgoliu, ci şi o realizare
logică şi simbolică a mitului organicist al

creşterii nelimitate: e vorba de cel mai
înalt copac din pădurile instabile ale capi-
talului expansionist. 

Aşadar, pînă acum am prezentat
ideea „credinţei” cvasi-religioase în pieţe,
însoţită de un organicism economic -
prezumtiva „lege” naturală a expansiunii
concurenţiale nereglementate. Dar
esenţa filosofiei monetariste a lui Simmel
constă în interacţiunea reciprocă dintre
abstracţiune şi reificare. În prezentarea sa
banii sînt, pe rînd, ceea ce am numi azi un
semnificant flotant şi o formă socială (şi
teoretică) concretă. Din această perspec-
tivă putem numi banul o abstracţiune con-
cretă. Lăsînd la o parte tendinţa ambiva-
lentă a lui Simmel de a soluţiona con-
tradicţiile evidenţiate chiar de propria lui
lucrare, acest fapt este relevant în special
în descrierea pe care o face indivizilor
angajaţi într-un transfer de credit. El
spune despre asemenea indivizi că sînt
uniţi în ceea ce numeşte „o sinteză nouă,
mai abstractă şi mai cuprinzătoare”.
Sinteza respectivă este definită, în mod
paradoxal, prin creşterea distanţei şi prin
sporirea apropierii. În loc să îşi transfere
bunuri sau chiar bani gheaţă, aici oamenii
îşi transferă credit. Rezultatul este acela
că gradul de încredere dintre ei sporeşte
mai mult decît dacă ar fi schimbat între ei
nişte obiecte mai concrete. Iată cum
explică Simmel lucrurile:

„În tranzacţiile cu credite carac-
terul nemediat al transferului de valoare
este înlocuit de o distanţă ai cărei poli sînt
ţinuţi laolaltă graţie încrederii, tot astfel
cum religiozitatea este cu atît mai intensă,
cu cît distanţa este mai mare... între
Dumnezeu şi sufletul individual, pentru că
astfel gradul de religiozitate ce se naşte e
unul maxim şi astfel distanţa dintre ei va fi
anulată.”

Astfel, cu cît pieţele sînt mai
abstracte - cu cît ne vine mai greu (să
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speculaţiilor imobiliare. Ce ar putea con-
traria este semnificaţia precisă a acestui
lucru. Fiind vorba de arhitectură, el
înseamnă clădiri care inspiră credinţă. Cu
alte cuvinte, înseamnă clădiri reprezenta-
tive, iar forma lor degradată e ilustrată
paradigmatic de respectivele clădiri ale lui
Hafeez.

Industria culturală în care se
manifestă astfel de clădiri este adminis-
trată estetic de un spectru larg de cre-
atori, spectru la al cărui capăt îndepărtat
se găsesc numeroşi arhitecţi „de marcă”,
cum ar fi Jean Nouvel sau Frank Gehry.
Şi, cu toate că fenomenul asociat acestei
realităţi, cel al arhitecţilor recunoscuţi
care lucrează cu mari dezvoltatori imobil-
iari, nu este neapărat unul nou, în prima
decadă a secolului douăzeci şi unu el a
fost ridicat la rangul de normă de tip nou.
Ideea că arhitectura nu numai că se poate
manifesta ca formă de artă în cadrul
pieţelor imobiliare globale, ci chiar este
încurajată de acestea, nu mai reprezintă
excepţia (marcată, de exemplu, de
asocierea dintre I.M. Pei şi dezvoltatorul
imobiliar William Zeckendorf de la sfîrşitul
anilor 1950), ci a devenit un loc comun.
Cel mai coerent arhitect care a studiat
sau a menţionat problema de mai sus
rămîne Rem Koolhaas. Dar în cazul de
faţă pînă şi ironia conştientă a lui
Koolhaas e limitată la reflectarea identi-
ficării general acceptate a arhitecturii cu
capitalul financiar, cum se întîmplă cu
imaginativa şi totuşi concilianta parodie
realizată de firma sa ca răspuns la dorinţa
impusă de piaţa imobiliară de a extinde la
maximum terenul zonelor rezidenţiale,
respectînd planurile zonale stricte, ce
apare într-o propunere de proiect recent
pentru 23rd Street din Manhattan. 

Confruntaţi cu un asemenea
moloh, ne vedem nevoiţi să ne întrebăm
cum funcţionează de fapt arhitectura -

mai ales ca operă de artă proiectată pen-
tru o piaţă imobiliară urbană de arhitecţi
precum Koolhas. Dar am făcut deja aluzie
la începuturile unui răspuns şi, în con-
secinţă, la începuturile a ceea ce am
putea numi filosofia unui oraş contempo-
ran, scrisă dintr-o perspectivă arhitec-
turală. Azi arhitectura funcţionează în
continuare aşa cum a făcut-o de milenii:
ca fetiş, ca obiect cu puteri speciale, unde
cel mai bun exemplu este acela de obiect
religios, cum sînt sutele de temple, biseri-
ci şi alte monumente religioase ce consti-
tuie temelia oricărui canon arhitectural, fie
el occidental sau de orice alt tip.

Dar ce înseamnă să înţelegem
relaţia dintre arhitectură şi capital drept
una - fie şi parţial - religioasă? Înseamnă
(iarăşi) că această relaţie nu e doar o
chestiune de patronaj (cu dezvoltatorul în
postura de client) sau de analogie (adică,
să zicem, virtualitatea arhitecturii contem-
porane imită cumva virtualitatea ştiinţelor
financiare contemporane), deşi ambii fac-
tori sînt prezenţi în ecuaţie. Şi nici nu
înseamnă pur şi simplu doar că
Arhitectura (cu A mare), oricît ar fi ea de
costisitoare, e considerată azi profitabilă,
în conformitate cu un model ce promite
venituri mai mari pe metru pătraţi decît cel
inventat de fapt în anii 1980 în Houston
de dezvoltatorul Gerald Hines, în colabo-
rare cu Philip Johnson. Înseamnă în
schimb că, aşa cum s-a văzut la proiectul
SRA al lui Hafeez Contractor, arhitectura
a devenit mai mult decît un obiect util
transformat într-o marfă în sensul anteri-
or, marxist, al cuvîntului.

În condiţiile industrializării din
Europa, Simmel şi interpreţii săi, inclusiv
critici din Şcoala de la Frankfurt ca
Benjamin şi Kracauer, au fost preocupaţi
de creşterea gradelor de abstracţiune ale
economiei monetare şi în special de
sporirea distanţei dintre indivizii umani şi

chiar şi dezvoltatorii recunosc că e
imposibil la nivelul întregului oraş),
schema respectivă include şi o ciudată
contradicţie urbană şi arhitecturală. Ea nu
rezolvă cu adevărat conflictul de clasă
implicit, ci mai degrabă îl transformă într-
un principiu general. Un exemplu viu al
acestei situaţii îl oferă perechea de turnuri
rezidenţiale înalte, cu apartamente de lux,
proiectate de arhitectul Hafeez Contractor
pe un teren provenit din reabilitarea unei
mahalale plasate în cartierul Tardeo din
Mumbai. Nu avem de-a face cu o operă
arhitectonică foarte reuşită, căci în reali-
tate pentru Hafeez Contractor arhitectura
e mai mult un joc din care poţi cîştiga bani
decît o formă rafinată de artă. În cazul de
faţă jocul a constat în aplicarea eficientă
la faţa locului a legislaţiei SRA prin contra-
punerea cerinţelor socio-economice ale
pieţei imobiliare a locuinţelor de lux cu
cerinţele politice ale locuitorilor mahalalei.
Rezultatul este o fractură monumentală
creată exact pe locul mahalalei, care îi
desparte pe cei foarte bogaţi de cei foarte
săraci. Arhitectura clădirii, ce constă în
mare parte din ornamente din fier forjat,
neo-deco, în partea superioară şi unifor-
mitate funcţionalistă în partea inferioară,
e folosită concomitent pentru a provoca şi
pentru a acoperi fractura respectivă. Dar
lucrul cel mai important e acela că, în
ciuda poziţiei dominante ocupate de tur-
nurile gemene din proiect, arhitectura lor
şi cea a mahalalei „reabilitate” deasupra
căreia se înalţă acele turnuri le separă
tranşant unele de altele - şi nu doar din
pricina contrastului dintre opulent şi umil,
ci, în esenţă, din pricina contrastului din-
tre o arhitectură (cea a turnurilor) care
încearcă să comunice şi o altă arhitectură
(cea a căsuţelor) care nu o face. 

În mod convenţional situaţia de
mai sus s-ar descrie ca fiind un contrat
între figurativ şi abstract. Dar ar fi mai

corect să descriem secţiunea solidă şi
unitară a proiectului drept o abstracţiune
de un alt gen - un nivel superior de
abstracţiune faţă de abstracţiunile creditu-
lui. Căci creditul, după cum tocmai ne-am
reamintit, e clădit în jurul încrederii, al
convingerii şi al unei credinţe cvasi-reli-
gioase - în cazul de faţă credinţa că o
piaţă imobiliară va rezolva criza de
locuinţe din oraş. Mai mult, clasica
deplasare dinspre valoarea de utilizare
spre valoarea de schimb este abordată
într-un mod complet diferit. Valoarea de
schimb, sub forma proprietăţii de lux,
ajunge să pară capabilă să producă un
surplus de valoare de utilizare sub forma
adăposturilor utilitare. Această inversare,
care este şi principiul conform căruia
funcţionează multe parteneriate public-
privat, adaptează propunerea politico-
economică ce stă la baza legislaţiei SRA,
repoziţionîndu-i pe locuitorii mahalalei (şi,
prin extensie, „publicul” în general) în
postura de beneficiari, cărora pieţele le
cer doar încredere şi credinţă. Astfel, fiind
autorizată de stat, piaţa preia controlul, ca
agent biopolitic par excellence, iar
locuitorii mahalalei sînt prinşi într-o
dilemă irezolvabilă, între paternalism şi
acumularea primitivă. Din perspectiva
unei Realpolitik urbane, ei sînt învrăjbiţi
unii împotriva altora şi sînt nevoiţi să
încheie un pact faustian pentru un surplus
de metri pătraţi, în funcţie de împrumutul
obţinut în urma ofertei de piaţă. Astfel,
luat ca un întreg, planul de reabilitare a
mahalalei poate fi prezentat drept un fetiş:
un obiect cvasi-religios cu aparente puteri
miraculoase care, asemenea domurilor la
fel de metafizice ale lui Fuller, este rezul-
tatul unui calcul raţional şi nu invers.

Nu contrariez pe nimeni dacă
sugerez că în oraşe precum New York-ul,
dar şi în restul lumii, arhitectura a devenit
tot mai mult un fetiş benefic pentru piaţa
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posibilă doar prin intermediul unei
neplăceri”.

Pe baza acestei digresiuni
filosofice, începem să înţelegem mai clar
influenţele „credinţei” şi astfel putem
descrie sentimentul împărtăşit de
arhitecţii şi dezvoltatorii imobiliari faţă de
o piaţă imobiliară globală imprevizibilă.
Căci pieţele financiare globale nu sînt
nişte simple conducte sau canale desti-
nate circulaţiei şi confluenţei abstracţiu-
nilor matematice de genul derivatelor.
Pieţele sînt ele însele abstracte, în sensul
că şi ele, ca şi „globul” pămîntesc, sînt
considerate la un anumit nivel ca fiind
plasate dincolo de reprezentare. Asta nu
înseamnă că pieţele financiare globale nu
pot fi descrise, reprezentate sau chiar
demistificate cu precizie. Numai că prolif-
erarea cifrelor, datelor şi graficelor ce
descriu circulaţia capitalului financiar, ca
şi problemele de elaborare pe care le pun
acestea, corespund în esenţă cu un efort
în mare măsură inconştient de
reprezentare a imaginatei nemărginiri şi
prezumtivei forţe arbitrare a pieţelor în
sine şi, odată cu ele, a „oraşului” pe care
l-au creat şi care, la rîndul lui, le-a creat
pe ele.

Astfel, deşi e adevărat că aşa-
numita arhitectură de dezvoltare imobil-
iară e una obiectificată, o asemenea car-
acterizare abia dacă sugerează vag ce a
devenit arhitectura în urma globalizării.
Arhitectura s-a transformat cu adevărat
într-o abstracţiune concretă într-o măsură
mai mare decît mărfurile de la 1900, cînd
Simmel îşi elabora concepţia filosofică
asupra banilor, şi chiar mai mult decît
banii înşişi. Vreau să spun că a devenit un
gen de virtualitate reală în care, din punc-
tul de vedere al pieţelor şi al celor care le
manipulează, existenţa reală, tangibilă, a
ceva ce poate fi numit în mod credibil un
obiect util (i.e. o clădire reală) a fost

înlocuită de un set de reprezentări.
Aceste reprezentări sînt de fapt abstracte,
în acelaşi mod în care preţurile mărfurilor
au numai o legătură vagă cu produsele
asociate lor şi sînt dependente mai
degrabă de condiţiile lor de circulaţie, de
valoarea speculativă viitoare şi aşa mai
departe. Însă, tocmai graţie capacităţii lor
de a circula, aceste abstracţiuni au
devenit concomitent şi concrete - reale,
tangibile şi vizibile - în sine. Prin urmare,
poartă cu ele propriile echivalente
spaţiale şi psihice, aşa cum făceau şi
banii la Simmel.

La nivelul experienţei cognitive
şi al celei estetice tot categoria sublimului,
aşa cum a fost ea definită de Kant, e cea
care surprinde cel mai bine efectele con-
crete ale noilor abstracţiuni. Asemenea
unui peisaj pictat în secolul al
nouăsprezecelea şi care încearcă să sur-
prindă imensitatea naturii, abstracţiunea
pe care am numit-o arhitectură de dez-
voltare imobiliară îşi înzestrează
numeroasele sale componente cu un sis-
tem de sisteme atît de imens şi de
cuprinzător - şi, pînă la urmă, atît de
ameninţător -, încît contemplarea ei se
transformă într-o plăcere sublimă.
Respectivul spectacol - care este specta-
colul oraşului contemporan propriu-zis,
indiferent dacă vorbim de New York sau
de Mumbai - declanşează o senzaţie de
respect înfiorat, dar, dacă I. Kant are
dreptate, şi una de dominaţie şi control.
Experienţa respectivă poate fi comparată
cu senzaţia similară de control asupra
efectelor dureroase provocate de dezin-
dustrializarea ce a precedat metamor-
fozarea unor oraşe ca New York sau
Londra în cartiere generale ale lumii
financiare. Un astfel de control psihic este
reprezentat foarte clar în transformarea
vrăjită a fostelor clădiri industriale în com-
plexe rezidenţiale de lux (cum s-a întîm-

artefactele introduse de ei prin obiectifi-
care. Urmîndu-l pînă la un punct pe Marx,
aceşti analişti au văzut în obiectificare un
proces de reificare - transformarea unor
obiecte utile în abstracţiuni străine, ale
căror atribute principale erau cele cantita-
tive şi numerice. Mărfurile erau produse
în cantităţi mari în fabrici anonime, erau
îngrămădite în depozite anonime şi apoi
vîndute în magazine anonime. Benjamin
şi Kracauer au văzut mai bine decît
Simmel şi Weber că acest fapt implică nu
doar un proces de dezvrăjire (i.e. de
abstracţiune şi de reificare), ci şi unul de
re-vrăjire. De aici vine şi fascinaţia lui
Benjamin faţă de lumile de vis adăpostite
de galeriile comerciale, care ar putea fi
descrise foarte bine ca temple ale măr-
furilor, ce anticipează magazinele însele,
care sînt mai noi, mai mitice şi mai pline
de farmec vizibil.

Dar dacă această combinaţie de
două tipuri de construcţii mai vechi - mag-
azinul şi galeria comercială - au avut
drept rezultat mallul comercial, nu e deloc
sigur că mallurile contemporane le trans-
mit cumpărătorilor de azi aceeaşi senza-
ţie de vrajă. În loc de asta, pe o nouă
buclă din ciclul dezvrăjirii şi re-vrăjirii, ele
au cedat locul reprezentărilor cantităţii
pure, enumerării pure, cum se întîmplă în
lanţurile de super-magazine înşirate de-a
lungul zonei suburbane a Statelor Unite şi
dincolo de ea. Însă aceste spaţii, ca şi
tehnicile matematice sau statistice care
structurează numeroasele încercări acad-
emice de analiză a fenomenelor urbane
cărora le aparţin ele, nu sînt tocmai neu-
tre. De fapt am putea spune că, judecată
împreună cu fascinaţia generală exerci-
tată de toate lucrurile gigantice sau cu
adevărat „globale”, această nouă tendinţă
spre cantitate invocă un soi de sublim
matematic sau statistic. Aici mă refer,
desigur, la „analitica sublimului” elaborată

de Kant la sfîrşitul secolului al optspreze-
celea în a treia sa Critică, Critica facultăţii
de judecare. Aici, după cum se ştie, Kant,
pe urmele lui Edmund Burke, diferenţiază
categoria frumosului de cea a sublimului,
argumentînd că „în cazul frumosului
plăcerea noastră este legată de
reprezentarea calităţii, pe cînd în cazul
sublimului [este legată] de reprezentarea
cantităţii”. Astfel, Kant defineşte „sublimul
matematic” după cum urmează: „Numim
sublim ceea ce este mare în mod abso-
lut”.

Pentru Kant sublimul este canti-
tate pură şi atît de înfricoşător de mare,
încît refuză orice comparaţie cu vreun
obiect cunoscut şi perceptibil sau, cum
spune el, „mare dincolo de orice com-
paraţie”. În vreme ce lucrurile frumoase
sînt finite şi, în consecinţă, pot fi delimi-
tate şi reprezentate, fie în pictură, fie în
arhitectură, sublimul este infinit şi, prin
definiţie, imposibil de reprezentat. Dar
asta nu înseamnă că este şi imposibil de
conceput. Dimpotrivă, Kant alocă destul
spaţiu analizei diferenţei dintre facultăţile
simţurilor şi facultăţile intelectului, arătînd
că sublimul este în egală măsură o formă
de gîndire şi o experienţă estetică. Ca
experienţă, el este ameninţător atunci
cînd, de exemplu, sîntem confruntaţi cu
forţa sublimă a naturii în timpul unei furtu-
ni răvăşitoare, de vreme ce această forţă
nu poate fi prinsă integral într-o
reprezentare finită. Dar pentru Kant exact
această ameninţare la adresa simţurilor
şi, pînă la urmă, a raţiunii umane este cea
care îi conferă sublimului statutul său
special, dînd naştere unei forme mentale
distincte de comprehensiune, ce poate
intui, dar nu şi reprezenta pentru sine (şi
nici ilustra) anvergura fenomenului.
Rezultatul este acela că, după cum spune
Kant, „obiectul este perceput ca sublim [şi
nu doar frumos] cu o plăcere care este
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foarte repetitive, foarte găunoase şi foarte
monotone. Totuşi, conform analizei lui
Simmel, oraşul european de la începutul
secolului douăzeci era în acelaşi timp şi
un spaţiu al agitaţiei extreme - o coca-
fonie de zgomote, mişcare şi energie pro-
ductivă care genera o reacţie nervoasă
pe măsură a populaţiei urbane. Cam în
aceeaşi perioadă, în New York, fiziologul
numea fenomenul respectiv „nervozitate
americană” (neurastenie), boală ale cărei
cauze le-a diagnosticat în expunerea con-
stantă a locuitorilor oraşului la stresul
concurenţial al vieţii moderne. Dar în
vreme ce subiecţii tipici ai metropolei stu-
diaţi de Simmel reacţionau la atacul agre-
siv al stimulilor externi din oraş cu un fel
de privire goală - „atitudinea blazată” -,
banalitatea  construcţiilor uniforme, shell-
and-core, de astăzi produce un gen difer-
it de reacţie nervoasă.

Dacă acea clădire a lui Gehry
poate servi drept model (şi eu cred că da),
atunci problema oraşului postmodern nu
este abundenţa stimulilor externi, ci mai
degrabă un soi de goliciune persistentă.
Dincolo de toată această „exuberanţă
iraţională” a globalizării financiare, ceea
ce se observă foarte clar în încercările
oarecum disperate, întreprinse chiar şi de
cei mai îndrăzneţi dezvoltatori, de a crea
clădiri „interesante” din punct de vedere
arhitectural este rezultatul meschin la
care se ajunge: un schelet găunos, cu o
structură impersonală, totul îmbrăcat într-
un înveliş apăsător. În termeni estetici
fenomenul respectiv poartă numele de
formă goală. Şi exact această goliciune,
această lipsă structurală de semnificaţie e
elementul pe care îl are în comun clădirea
lui Gehry cu banii, mai ales că aceştia din
urmă devin şi mai abstracţi în urma rapor-
turilor sociale de creditare. Iar această
goliciune, acest grad zero al abstracţiunii
e şi lucrul pe care arhitectura lui Gehry se

străduieşte din răsputeri să-l depăşească
prin injectarea unui exces de semnificaţie
culturală, încercînd astfel să re-vrăjească
în chip miraculos structurile reci ale
clădirii dezvrăjite. Gestul său reproduce
fundaţiile teologice ale unui sistem de
creditare întemeiat pe credinţă, al cărui
model reprezentativ îl constituie legislaţia
SRA din Mumbai, ce converteşte maha-
lalele în abstracţiuni, în investiţii ce par să
rezolve în mod miraculos o criză struc-
turală chiar în timp ce o perpetuează. Dar
ceea ce au astăzi în comun banii şi arhi-
tectura e faptul că ambele nu mai înseam-
nă nimic. Chiar aşa.

Dar oare clădirea lui Gehry îşi
exercită vraja şi reuşeşte să ne convingă
că e purtătoarea unei semnificaţii cultur-
ale? În primul rînd, ca în numeroase alte
exemple, acea clădire nu este proiectată
exclusiv de Gehry. Interioarele ei au fost
proiectate de firma Studios Architecture
din San Francisco, care a proiectat ante-
rior şi sediul din Silicon Valley al com-
paniei Silicon Graphics (azi Googleplex),
dar şi de 3Com, Excite@Home şi multe
altele. Diviziunea muncii e un lucru impor-
tant, de vreme ce Studios sînt specialişti
în transformarea banalităţilor alienante
ale vieţii cotidiene de birou - care este de
fapt structurată în jurul acumulării de cap-
ital - în seturi de experienţe sociale „sem-
nificative” din punct de vedere ideologic.
La IAC se porneşte de la cafenelele şi
vestiarele angajaţilor de la fiecare etaj şi
bufetul de pe acoperiş, toate fiind centrate
aproximativ în jurul unui set de metafore
nautice, care să reflecte amplasamentul
clădirii pe malul fluviului Hudson, vizavi
de un chei unde îşi ancorează iahtul
directorul executiv. În exterior Gehry a
înlocuit clişeele arhitecturale ce reconfir-
mă poeticile corporatiste cu o carapace
ondulată de sticlă curbată, care a fost
comparată de criticii respectuoşi cu nişte

plat cu depozitele Chelsea din
Manhattan) sau în opere de artă „sub-
lime” şi cripto-religioase (ca în recenta
instalaţie creată de Olafur Eliasson la Tate
Modern, o fostă centrală electrică conver-
tită în muzeu).

Oricum, în ciuda tuturor acestor
opere de artă, pînă acum exemplele arhi-
tecturale oferite de mine au fost extrem
de comerciale, astfel încît s-ar putea
obiecta că arhitectura circumscrisă ca
operă de artă autonomă depăşeşte aces-
te limitări prin transcenderea trivialităţii
marketizării sau a obiectificării. Însă tre-
buie să menţionăm şi meritul lui Kant,
care a teoretizat conceptul de autonomie
a artei (şi, prin extensie, al arhitecturii),
transmis apoi de la o generaţie la alta de
istorici, critici şi arhitecţi şi devenind ulte-
rior un loc comun al discursului şi practicii
arhitecturale şi o condiţie prealabilă pen-
tru imanenţa socio-economică, dar nu
neapărat o reţetă a detaşării artistice.  

Să luăm un exemplu din New
York, cu o escală în Los Angeles. După
cum o ilustrează din plin propria lui casă
din Santa Monica, unde a reasamblat res-
turi suburbane, dînd naştere unui refugiu
pentru „creativitatea” individuală, Frank
Gehry reprezintă figura tipică a arhitectu-
lui artist. Şi totuşi pînă de curînd putea fi
găsit - ca, de altfel, pe parcursul întregii lui
cariere - la New York, în postura de colab-
orator al dezvoltatorului Forest City
Ratner, într-un proiect masiv de restruc-
turare imobiliară a triajului Atlantic din
Brooklyn. Însă cum la ora actuală există
anumite incertitudini legate de finanţarea
proiectului, Gehry a realizat un alt proiect
în Manhattan: sediul central al InterActive
Corporation (IAC), condusă de Barry
Diller, sediu amplasat la capătul cartieru-
lui West Side. La un anumit nivel, această
clădire nesemnificativă proiectată de
Gehry pare să nu merite genul de atenţie

critică rezervată în mod normal creaţiilor
arhitecturale serioase. Şi totuşi avem
multe de învăţat din această încercare de
injectare a unei semnificaţii culturale în
ceea ce este, în esenţă, o clădire de
birouri generică. Deşi n-a fost proiectată
ca o clădire menită speculaţiilor financia-
re ale unui dezvoltator imobiliar, ci ca
sediu central al unei corporaţii multime-
dia, clădirea IAC proiectată de Gehry se
supune constrîngerilor specifice multor
clădiri de tip investiţional imobiliar, în spe-
cial prin accentul pus pe caracterul unitar
din punct de vedere arhitectural al
suprafeţei exterioare ce acoperă un plan
al clădirii altfel banal. Această strategie,
care în forma sa generică este numit
shell-and-core („structură plus faţadă”),
este folosită de dezvoltatori pentru a se
asigura împotriva fluctuaţiilor pieţei prin
configurarea a cît mai mult din spaţiul
disponibil într-un asemenea mod încît să
poată fi închiriat sau vîndut în cazul în
care afacerea intră în declin sau trebuie
reorientată.

Nu va constitui deci nici o sur-
priză faptul că partenerul lui Barry Diller în
proiectul de construire a sediului IAC a
fost The Georgetown Company, un dez-
voltator comercial oarecum misterios.
Cum nu va fi o surpriză nici faptul că
angajatorul lui Gehry din Brooklyn, dez-
voltatorul Forest City Ratner, a realizat un
parteneriat cu The New York Times pentru
noul zgîrie-nori al companiei de pe 41st
Street, proiectat de Renzo Piano şi din
care aproximativ jumătate va fi format din
spaţiu de închiriat pentru birouri. La prima
vedere numeroase construcţii prozaice
shell-and-core din zona Silicon Valley, în
nordul Californiei, par să semene cu vise-
le unui Grossstadt cu construcţii de serie,
decodificate de Tafuri în opera unor
arhitecţi precum Walter Gropius sau
Ludwig Hilberseimer: foarte mecanice,
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sau de efectul pitoresc (deşi Gehry poate
fi acuzat în mod cert de aşa ceva), ci de
sublimul matematic al economiei globale -
şi, odată cu el, de violenţa provocată zil-
nic de numerele ce se învîrt în jurul ei -,
pe care clădirea lui Gehry o transformă
dintr-o ameninţare teribilă într-o promisi-
unea a mîntuirii.

Cu toate acestea clădirea lui
Gehry nu reuşeşte să-şi respecte pe
deplin promisiunea, ceea ce sugerează
că izolarea oraşului într-un atriu gigantic
al fanteziei neoliberale nu e încă totală. Şi
nici acea mînă invizibilă, cu sublimul ei
imposibil de reprezentat, nu reînsufleţeşte
integral structura şi faţada abstracţiunii
metropolitane. Iată care este adevărul
arhitecturii: eşecul său fundamental de a
înzestra cu semnificaţie oraşului contem-
poran. Acest gen de adevăr nu e în nici un
caz etern, ca şi oraşul însuşi şi virtual-
ităţile pe care este clădit, ci la fel de efe-
mer şi de instabil ca acel ciudat de
recurent sentiment de solidaritate dintre
străini prin care s-a definit iniţial oraşul
modern. În oraşele de acum, de la
Mumbai la New York, astfel de adevăruri
au fost înlocuite de reprezentările cripto-
religioase ale influxurilor dereglementate
care au devenit lingua franca a atîtor
încercări de a converti cantităţile pure,
specifice oraşului contemporan, într-o
odă a sublimului matematic specific
pieţelor, pe o scală ajustabilă a meritului
artistic care reia teza opusă concepţiei lui
Benjamin asupra declinului aurei. În ciuda
presupoziţiei conform căreia obiectifi-
carea, producţia de masă şi abstracţiunea
circulatorie vor epuiza semnificaţia cultur-
ală, transformînd-o într-un dezvrăjit joc de
oglinzi al efectelor superficiale, aura are
tendinţa să crească direct proporţional cu
abstracţiunea. Cum „caracterul calculat al
vremurilor moderne” teoretizat de Simmel
se apropie de sublimul matematic sau

statistic al economiei bazate pe credit,
semnificaţia este permanent promisă, dar
şi - o lege generală a circulaţiei - perma-
nent amînată.

Prin urmare, oricît de valoroase
ar fi cunoştinţele specializate sau locale,
la fel de valoros este un gen de
cunoaştere ce poate justifica abstracţiu-
nile în circulaţie şi care compun oraşul
contemporan. Putem numi acest gen de
cunoaştere una filosofică, fără a sugera
prin asta că ar fi universală sau absolută,
ci doar că este un tip de gîndire ce poate
înfrunta sublimul statistic folosind propriii
săi termeni. Aceştia sînt termenii ce stau
la baza imaginarurilor financiare domi-
nante ale globalizării. Trasîndu-le aici
rezumativ contururile în oglinda arhitec-
turii, sper că măcar am creat impresia că
o filosofie critică validă a oraşului nu este
numai posibilă, ci şi necesară, în vederea
înţelegerii transformărilor suferite de oraş
ca idee şi ca fenomen, de la un capăt al
secolului pînă la celălalt.

pînze de corabie umflate de vînt sau cu
nişte nori.

Remarcăm aici metaforele
meteorologice, care sînt o trăsătură
comună a imaginarurilor financiare.
Indiferent dacă a intenţionat sau nu aşa
ceva (iar el susţine că nu a făcut-o),
sofisticata execuţie de către Gehry a
carapacei pulsînde a clădirii a permis, ba
poate chiar a încurajat interpretări meteo-
rologice de un gen mai benign decît cele
ce vorbesc despre „apropiatele furtuni”
ale crizei. Oricum, dinamismul său, evalu-
at mai puţin metaforic şi în termeni formali
(i.e. kantieni) mai radicali, trimite şi mai
clar la ceva care, asemeni vremii înseşi,
eludează reprezentarea. S-ar zice că un
misterios complex de forţe a modelat
respectiva carapace strălucitoare exact în
felul acesta. Ea pare a fi opera unui oper-
ator fantomatic ce poate fi comparat,
folosind un termen din economie, cu
„mîna invizibilă” a lui Adam Smith. Numai
că în cazul de faţă mîna invizibilă a arhi-
tecturii - ce poartă semnătura de marcă a
arhitectului de marcă - a înlocuit mîna
invizibilă a pieţelor pentru a da clădirii
forma ei distinctivă.

Deşi reflectă doar unele
rămăşiţe din tensiunea veche de secole
dintre artă şi bani, „legile” darwiniene ale
pieţei imobiliare rămîn vizibile în dimensi-
unea integrală a clădirii, care e aşezată
stîngaci pe amplasamentul ei, asemenea
unei siluete supraponderale îmbrăcate
într-un costum prost croit. Şi totuşi, atunci
cînd treci pe lîngă ea sau prin jurul ei,
clădirea se mişcă şi ea cumva, chiar dacă
dizgraţios, şi astfel îşi redobîndeşte vraja.
Oricît de paşnică şi de inofensivă ar părea
ea, putem spune totuşi că aspiră spre
sublimul matematic al lui Kant. Ca şi
reprezentările vremii, în spatele ei se găs-
esc numere: metri pătraţi, necesarul de
spaţii pentru birouri, raporturi risc-benefi-

ciu. Dar, spre deosebire de clădirile de
birouri obişnuite ale dezvoltatorilor imobil-
iari, cea a lui Gehry reprezintă un monu-
ment al inefabilului - atît al celui ce ţine de
reţelele corporatiste abstracte căreia îi
aparţine, cît şi al abstracţiunii goale care
este arhitectura în sine. Prin urmare, în
acest monument, care poate fi comparat
(chiar dacă aproximativ şi defavorabil) cu
eforturile cosmologice ale unui Boullée
sau cu fervoarea meteorologică a unui
Turner, variaţiunile capitalismului multi-
naţional sînt convertite în foşnetul blînd al
unui vînticel de vară.

În consecinţă, clădirea lui Gehry
ne prezintă cel mai vechi truc din cartea
capitalului, un truc cel puţin la fel de vechi
precum cel prezentat cu un secol în urmă
de Cass Gilbert în Lower Manhattan, cu a
sa Woolworth Building, supranumită de
reverendul S. Parkes Cadman la ceremo-
nia de consacrare din 1913 o „catedrală a
comerţului”. Clădirea lui Gehry, ca şi cea
a lui Gilbert, înzestrează golul cu sens.
Poate că, în ciuda năzuinţei sale spre
forţele inefabile ce par să o însufleţească,
clădirea IAC nu e totuşi o catedrală, dar
asta nu trebuie să ne împiedice - iarăşi -
să percepem că are ceva religios.
Diferenţa s-ar putea să conste în faptul că
la Gilbert Woolworth Building are o
suprafaţă exterioară de un neogotic dis-
torsionat, ce înveleşte un corp de clădire
de un neogotic distorsionat, sublimînd
arhitectura bisericii creştine într-o presu-
pusă arhitectură laică a modernizării cap-
italiste, în vreme ce Gehry merge cu un
pas mai departe. În cazul clădirii IAC, ca
şi în altele, creaţia sa arhitecturală nu
oferă nici un fel de set specific de semnifi-
caţii prin intermediul unei iconografii
anacronice. Ea promite semnificaţia în
sine, sub forma obiectului concret, palpa-
bil. Goliciunea fundamentală a obiectului
nu este acoperită de simpla frumuseţe
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eccentric plot? Lets pretend that the point
is translation. Because obviously, the lan-
guage of things has to be translated in
order to become intelligible for those of
us who are dumb for its silent splendour.
But the idea of translation, which
Benjamin has in mind, is a completely dif-
ferent concept of translation than the one
we are used to. Because, from the most
ordinary to the most sophisticated trans-
lation theories, one thing is usually taken
for granted: that translation takes place
between different human languages or
the cultures, which are supposed to nur-
ture them. Thus, languages are assumed
to be an expression of different cultures
and nations. This combination is hastily
identified as the political aspect of trans-
lation and even language as such. And
on this level standard translation theory is
always already implicated in political
practice and governmental strategies.

But Benjamin’s idea of translation - at
least in this text - boldly ignores this obvi-
ous and perhaps banal feature of transla-
tion. And thus, an entirely different con-
cept of a politics of translation emerges.
Instead of national languages, which are
only mentioned passingly in this text, he
focuses on what I would call languages of
practice: the language of law, technology,
art, the language of music and sculpture.
And more importantly: translation doesn’t
take place between them, but within
them. That is: between the language of
things and the language of men, at the
base of language itself. Thus, a few very
important modifications are introduced
with regard to traditional translation theo-
ry: firstly language is defined not by com-
mon origin, belonging or nation, but by
common practice. Secondly, translation
primarily takes place within language not

between languages. And thirdly, transla-
tion addresses the relationship of human
language and thing language.

Since Benjamin was perfectly aware of
the romantic translation theories, which
focussed on concepts like the national
spirit, his feigned ignorance has to be
seen as more then a bold political state-
ment. It is a blatant declaration of irrele-
vance of culturalist approaches. Instead
of nations and cultures, his perspective
on translation takes matter and God as
first reference points. And this theologico-
material concept of translation radically
shifts the definition of a politics of transla-
tion. It does not hover around organicist
notions of community and culture. But it
bluntly locates translation at the core of a
much more general practical question:
how do humans relate to the world?

Instead of a politics of the original content
- like the nation state, the culture, the
Volksgeist or national language -
Benjamin argues for a politics of form.
And the form will decide about the politics
of language as such.

Potestas and Potentia

But what exactly are the political process-
es involved in this type of translation?
Lets look at it more closely. Two lan-
guages are mediated within this process.
The language of things is an inherently
productive language - according to
Benjamin because it contains the residue
of the word of God, which created the
world by talking. On the other hand there
is the human language, which can either
try to receive, amplify and vocalise this
language by naming things, or else clas-

What if things could speak? What would
they tell us? Or are they speaking
already and
we just don’t hear them? And who is
going to translate them?

Ask Walter Benjamin. In fact he started
asking those quite bizarre questions
already in 1916 in a text called: "On
Language as Such and on the Language
of Man". Of all weird texts by Benjamin,
this is definitely the weirdest. In this text
he develops the concept of a language of
things. According to Benjamin this lan-
guage of things is mute, it is magical and
its medium is material community. Thus,
we have to assume that there is a lan-
guage of stones, pans and cardboard
boxes. Lamps speak as if inhabited by
spirits. Mountains and foxes are involved
in discourse. High-rise buildings chat with
each other. Paintings gossip. There
exists even, if you will, besides the lan-
guage communicated by telephone a lan-
guage of the telephone itself. And,
according to Benjamin’s triumphant con-
clusion, nobody is responsible for this
silent cacophony but G-D himself.

But, you may ask: what is the point of this

by Hito Steyerl

The language of things
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Who does the lamp communicate with?
The mountain? The fox?

Walter Benjamin



politics of translation functions with
regard to the documentary image. In doc-
umentary articulations, things can either
be treated as objects, as evidence for
human plots, or they can be subjected to
the language of judgement and thus
overruled. I have once referred to this
condition as documentality, that is the
way in which documents govern and are
implicated in creating power/knowledge.
Or else, the forces, which organise the
relationships between them, can be
channelled in view of their transforma-
tion. The documentary form can also let
itself be seduced and even overwhelmed
by the magic of the language of things -
although we will see, that this is not nec-
essarily a good idea. But basically, this is
how the relation between potestas and
potentia is articulated within the docu-
mentary form. It is the relationship of pro-
ductivity vs. verification, of the asignifying
vs. the signified, of material reality vs.
their idealist interpretation.

But let me make one thing very clear: to
engage in the language of things in the
realm of the documentary form is not
equivalent to using realist forms in repre-
senting them. It is not about representa-
tion at all, but about actualising whatever
the things have to say in the present. And
to do so is not a matter of realism, but
rather of relationalism - it is a matter of
presencing and thus transforming the
social, historical and also material rela-
tions, which determine things. And if we
focus on this aspect of presencing
instead of representation, we also leave
behind the endless debate about repre-
sentation, which has left documentary
theory stuck in a dead end.

The power of things

But why, you may ask, is Benjamin so in
love with the language of things in the
first place? Why should anything that
things have to say be so special? Lets
simply disregard the reason, which
Benjamin himself gives in his text: that
the word of God shines forth through the
mute magic of things. While this may
sound poetical, it is rather an expression
of Benjamin’s pompous perplexity, then a
convincing case.

Lets instead remember the role that
material objects took on in Benjamin’s
thought later on, when he started deci-
phering modernity mainly by sifting
through the wake of trash it left behind.
Modest and even abject objects became
hieroglyphs in whose dark prism the
social relations lay congealed and in frag-
ments. They were understood as nodes,
in which the tensions of a historical
moment materialised in a flash of aware-
ness or grotesquely twisted into the com-
modity fetish. In this perspective, a thing
is never just something, but a fossil in
which a constellation of forces is petri-
fied. According to Benjamin, things are
never just inert objects, passive items or
lifeless shucks at the disposal of the doc-
umentary gaze. But they consist of ten-
sions, forces, hidden powers, which keep
being exchanged. While this opinion bor-
ders on magical thought, according to
which things are invested with supernat-
ural powers, it is also a classical material-
ist one. Because the commodity, too, is
not understood as a simple object, but a
condensation of social forces. Thus
things can be interpreted as conglomer-
ates of desires, wishes, intensities and
power relations. And a thing language,

sify, categorise, fix, and identify its com-
ponents in what Benjamin calls the lan-
guage of judgement.

If we were to map this juxtaposition on
more recent debates, we could also say
that translation can take place within the
two different spheres known as power
and force - or more pompously potestas
and potentia. While the language of
things is full with potential, the language
of humans can either try to engage in this
potential or become a tool of force. And
thus translation takes place in the mode
of creation as well as of force, and usual-
ly both modes are mixed with each other.
And thus, politics are played out in the
forms in which the translation between
the language of things and the language
of men takes place. In the worst case,
this relationship can take on the form of
an epistemological dictatorship. That
humans decided to rule over things and
to disregard their message led to the dis-
aster at Babylon. To start listening to
them again would be the first step
towards a coming common language,
which is not rooted in the hypocrite pre-
sumption of a unity of humankind, but in
a much more general material communi-
ty. In this case, translation does not
silence the language of things but ampli-
fies it potential of change.

It is now clear, that in this perspective
translation is highly political, because it
directly addresses issues of power within
language formation. It concerns the rela-
tionship of humans to the world as a
whole. It addresses the emergence of
practice and the languages, which corre-
spond to it. Thus, Benjamin relates trans-
lation directly to power - by looking at the
form of the translation, not its content.

The respective form of translation will
decide, if and how the language of things
with its inherent forces and energies and
its productive powers is subjected to the
power/knowledge schemes of human
forms of government or not. It decides,
whether human language creates ruling
subjects and subordinate objects or
whether it engages with the energies of
the material world.

While this may still sound completely
unpractical for anybody, the contrary is
the case. One might even say, that most
human practice is constantly engaged in
this process of translation. Let me give
you now one very obvious example of
such a translation from the language of
things into the one of humans. And that is
the example of the documentary form.

The documentary form as translation

A documentary image obviously trans-
lates the language of things into the lan-
guage of humans. On the one hand it is
closely anchored within the realm of
material reality. But it also participates in
the language of humans, and especially
the language of judgement, which objec-
tifies the thing in question, fixes its mean-
ing and constructs stable categories of
knowledge to understand it. It is half visu-
al, half vocal, it is at once receptive and
productive, inquisitive and explanatory, it
participates in the exchange of things but
also freezes the relations between them
within visual and conceptual still images.
Things articulate themselves within the
documentary forms, but documentary
forms also articulate things.

And it is also obvious, how Benjamin’s
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language of newsreels with its economy
of attention based on fear, the racing time
of flexible production, and hysteria is as
fluid and affective, as immediate and
biopolitical as Vertov could have imag-
ined. It creates global public spheres
whose participants are linked almost in a
physical sense by mutual excitement and
anxiety. Thus the documentary form is
now more potent then ever, and in a
sense precisely because it conjures up
the most spectacular aspects of the lan-
guage of things and amplifies their
power. At this point I would like to come
back to the cautious remark made earlier:
to tap into the language of things is not
always a good idea and its potential is not
necessarily a potential for emancipation.
The asignificant flows of compressed
information translate without interruption
and reflection. Their forms completely
ignore the different languages of things. If
they are not culturally specific, they are
not specific to different material realities
and practices either. They only translate
the requirements of corporate and nation-
al media machines.

But does this form of documentary trans-
lation have any other political potential
then the one for propaganda and product
placement? Yes, and here we are back to
the point of the beginning. The documen-
tary form is no national language and not
culturally specific either. Thus it is able to
sustain non-national public spheres and
therefore also the seeds for a political
arena beyond national and cultural for-
mations. But at the moment this sphere is
entirely controlled by the dynamics of a
general privatisation. It is as Paolo Virno
has recently argued: a non-public public
sphere.

But this does not necessarily have to be
the case. And we see in experimental
documentary production, that different
relations to things and the social condi-
tions in which we relate to them are pos-
sible. The reason is very simple. The rise
of importance of global documentary jar-
gons rests on the material base of infor-
mation capitalism, which is defined by
digitalisation and flexibility. And any doc-
umentary form, which really articulates
the language of those things, also articu-
lates precisely these conditions, that is
the conditions of precarious symbolic
production. The new documentary forms
of production with home computers and
unconventional forms of distribution thus
can be understood as articulations, which
reveal the outline of new forms of social
composition. This form of image produc-
tion is largely based on digital technology
and thus tends to merge more and more
with other fields of mass symbolic pro-
duction. They represent so to speak a
negative of a coming public sphere,
which has to be developed, in order to
become functionable. This form of the
public has left behind its entanglement
with local and national mythologies and is
characterised by similar precarious and
often transnational forms of work and
production. And the political articulation
or social composition of these mostly still
dispersed and wildly heterogenous points
of view and groups is anticipated in the
complex montages and constellations of
contemporary documentary experimental
forms.

But again: their politics are not deter-
mined by content but by form. If they just
try to mimick the corporate standards of
the large capitalist and national affective
machines, they will also to a certain

which is thus charged with the energy of
matter can also exceed description and
become productive. It can move beyond
representation and become creative in
the sense of a transformation of the rela-
tions, which define it. While Benjamin
seems to hope for this kind of event, he
also foresees a darker possibility of its
realisation, which he calls conjuration.1 If
there is so to speak a white magic of
things, bristling with creativity and power,
there is also a black one, charged with
the dark powers of the taboo, illusion and
the fetish. The power of conjuration tries
to tap into the forces of things without
proper reflection, or as Benjamin calls it:
without interruption by the inexpressive.2

And it is on these unmediated and unin-
terrupted chaotic powers, that capitalist
commodification and general resentment
thrives. And to come back to the docu-
mentary mode in which those forces of
conjuration can be unleashed by as well:
propaganda, revisionism and relativism
are all examples, of how conjuration -
that is creativity without reflexive interrup-
tion - functions within the documentary
form. They engage with the forces of
resentment, hysteria, individual interest
and fear, which are all powerful, unmedi-
ated urges. But they do so to speak with-
out proper translation, and thus contami-
nate all modes of communication with
their malignant drive.

The non-public public sphere

We have seen several modes of how an
internal politics of the translation affects
the documentary form. How do humans
relate to things? What does creativity
mean in this regard? And why is it not
necessarily a good idea, when it comes

to documentarism? But there is also an
external aspect, which is relevant for the
discussion of the documentary form as
translation. And this aspect addresses
the documentary form as an example of a
transnational language of practice.
Because, although the documentary form
is based on translation, in a sense it also
seems to have moved beyond transla-
tion. Its standard narratives are recog-
nised all over the world and its forms are
almost independent of national of cultural
difference. Precisely because they oper-
ate so closely on material reality, they are
intelligible wherever this reality is rele-
vant.

This aspect was recognised as early as
the 20es, when Dziga Vertov euphorical-
ly praised the qualities of the documen-
tary form. In the preface of his film „The
man with the movie camera“ he pro-
claimed, that documentary forms were
able to organise visible facts in a truly
international absolute language, which
could establish an optical connection
between the workers of the world. He
imagines a sort of communist visual
adamic language, which should not only
inform or entertain, but also organise its
viewers. It would not only transmit mes-
sages, but connect ist audience to an uni-
versal circulation of energies which liter-
ally shot through their nervous systems.
By articulating visible facts, Vertov want-
ed to shortcircuit his audience with the
language of things itself, with a pulsating
symphony of matter.

In a sense, his dream has become true, if
only under the rule of global information
capitalism. A transnational documentary
jargon is now connecting people within
global media networks. The standardised

[297][296]



Notes

1 Walter Benjamin, " Goethe's Elective
Affinities," trans. Stanley Corngold, Selected
Writings 1913 - 1926, ed. Marcus Bullock &
Michael W. Jennings, Cambridge,
Massachusetts, Harvard University Press
(Bellknap), 1996, pp. 297 - 360.
2 P., 297

extent take over their politics. As
Benjamin would put it: their modes of
translation are at once to immediate and
not immediate enough. Only if documen-
tary forms translate the incongruities, the
inegalities, the rapid change of speed,
the disarticulation and dizzying rhythms,
the dislocation and the arythmic pulsa-
tions of time, if they mortify the vital
drives of matter and deaden them by
inexpressiveness, will they engage with
the contemporary community of matter.
Only if this form of translation is being
achieved, will the documentary articula-
tion reflect and thus amplify the language
of those things, which are dragged
across the globe on road to commodifica-
tion at neck breaking speed or again
tossed away and discarded as useless
junk. And by reflecting on the conditions
of production in which this documentary
translation is being achieved, new forms
of a-national public spheres and postcap-
italist production circuits might emerge.

Obviously, whatever I said does not apply
only to the documentary form but also to
other languages of practice. One might
make a similar argument about the prac-
tice of curating, which could translate the
language of things into aesthetic relation-
alities. And we have also seen these past
decades, how the fetish of the art object
has been deconstructed and traced back
to social and other relations. But in this
field, a cautionary remark applies as well:
to simply represent those relations in the
art field is not enough. Translating the
language of things is not about eliminat-
ing objects, nor about inventing collectiv-
ities, which are fetishised instead. It is
rather about creating unexpected articu-
lations, which do not represent precari-
ous modes of living or the social as such,

but rather about presencing precarious,
risky, at once bold and preposterous
articulations of objects and their relations,
which still could become models for
future types of connection.

If Benjamin’s concept of translation could
tell us one thing, it is that translation is
still deeply political, if we literally put it to
practice. Only that we need to shift our
attention from its content to its form. We
need to shift the focus from the lan-
guages of belonging to the language of
practice. We should stop to expect that it
should tell us about essence but instead
about transformation. And we need to
remember, that the practice of translation
only makes sense, if it leeds to much
needed alternative forms of connection,
communication, and relations - and not of
new ways of innovating culture and
nation.
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limbaj al telefonului însuşi. Şi, conform
concluziei triumfala a lui Benjamin,
nimeni nu este responsabil pentru
această cacofonie tăcută, în afară de D-
zeu însuşi.

V-aţi putea însă întreba: care e
sensul acestui scenariu excentric?
Haideţi să presupunem că sensul e tra-
ducerea. E evident că limbajul lucrurilor
trebuie tradus, pentru a putea fi înţeles
de aceia dintre noi care sînt insensibili la
splendoarea lui tăcută. Numai că ideea
de traducere, aşa cum o gîndeşte
Benjamin, e un concept complet diferit de
cel cu care sîntem obişnuiţi. Asta
deoarece în toate teoriile traducerii, de la
cele mai banale pînă la cele mai elabo-
rate, există un lucru considerat subînţe-
les: acela că actul traducerii are loc între
limbaje umane diferite sau între culturile
ce se presupune că le adăpostesc.
Astfel, se consideră că limbile reprezintă
expresiile unor culturi sau naţiuni diferite.
Combinaţia respectivă e etichetată la
repezeală drept aspect politic al traduc-
erii şi chiar al limbajului în sine. Iar la
acest nivel teoria standard a traducerii e
întotdeauna implicată deja în practica
politică şi în strategiile guvernamentale.
Însă concepţia lui Benjamin asupra tra-
ducerii ignoră cu îndrăzneală această
caracteristică evidentă şi, poate, banală a
traducerii. Şi astfel apare un concept
complet diferit de politică a traducerii. În
locul limbilor naţionale, care sînt menţion-
ate doar pasager în text, el se concen-
trează pe ceea ce aş numi aici limbaje
ale practicii: limbajul legii, al tehnologiei,
al artei, limbajul muzicii şi al sculpturii. Şi
încă ceva, mult mai important: traducerea
nu are loc între ele, ci în interiorul lor.
Adică între limbajul lucrurilor şi limbajul
oamenilor, la baza limbajului însuşi. Se
introduc astfel cîteva modificări impor-

tante la teoria tradiţională a traducerii.
Mai întîi limbajul nu este definit de comu-
nitatea de origine, apartenenţă sau naţi-
une, ci de practica sa comună. În al
doilea rînd traducerea are loc în principal
în interiorul limbii, nu între limbi. Iar în alt
treilea rînd traducerea se referă la rapor-
tul dintre limbajul uman şi limbajul
lucrurilor.

De vreme ce Benjamin
cunoştea foarte bine teoriile romantice
ale traducerii, ce se concentrau pe con-
cepte precum spiritul naţional, ignoranţa
lui simulată a fost considerată în acel
moment mai degrabă o declaraţie politică
îndrăzneaţă. Este o afirmare sfidătoare a
irelevanţei abordărilor culturaliste. În loc
să se refere la naţiuni şi culturi, perspec-
tiva sa asupra traducerii adoptă drept
puncte de referinţă principale materia şi
pe Dumnezeu. Iar acest concept teologi-
co-material de traducere deplasează rad-
ical definiţia unei politici a traducerii. Ea
nu se mai învîrte în jurul conceptelor
organiciste de comunitate şi cultură, ci
plasează tranşant traducerea în miezul
unei întrebări practice mult mai generale:
cum se raportează oamenii la lume?

În locul unei politici a conţinutu-
lui original - cum ar fi statul-naţiune, cul-
tura, Volkgeist-ul sau limba naţională -,
Benjamin susţine o politică a formei. Iar
forma va hotărî politica limbajului.

Potestas şi potentia

Însă care anume sînt procesele
politice implicate în acest tip de traduc-
ere? Haideţi s-o cercetăm mai înde-
aproape. În cadrul respectivului proces
sînt puse în legătură două limbaje. În
opinia lui Benjamin, limbajul lucrurilor
este în mod inerent un limbaj productiv,

Ce-ar fi dacă lucrurile ar putea
vorbi? Ce ne-ar spune ele atunci? Sau
poate că ele vorbesc deja, numai că noi
nu le auzim? Şi cine o să ne traducă
spusele lor?

Întrebaţi-l pe Walter Benjamin.
De fapt el a început să-şi pună întrebările
acestea destul de bizare încă din 1916,
într-un text intitulat “Despre limbaj în
genere şi despre limbajul omului”. Dintre
toate textele stranii scrise de Benjamin,
acesta este cu siguranţă cel mai straniu.
În el autorul dezvoltă conceptul de limbaj
al lucrurilor. După părerea lui, acest lim-
baj al lucrurilor e unul mut, e magic, iar
mediul lui de propagare e comunitatea
materială. Astfel, trebuie să presupunem
că există un limbaj al pietrelor, al tigăilor
şi al cutiilor de carton. Lămpile vorbesc
ca şi cum ar fi locuite de spirite. Munţii şi
vulpile sînt implicate în discurs. Clădirile
multietajate stau la taclale una cu alta.
Picturile bîrfesc. Pe lîngă limbajul trans-
mis prin telefon, există, dacă vreţi, şi un

Limbajul lucrurilor

by Hito Steyerl
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Cu cine comunică felinarul? Cu muntele?
Cu vulpea?

Walter Benjamin



imaginilor statice vizual şi conceptual.
Lucrurile se structurează înăuntrul
formelor documentare, însă formele doc-
umentare structurează şi ele lucruri.

Este de asemenea limpede cum
funcţionează politica traducerii lui
Benjamin în ceea ce priveşte imaginea
documentară. În exprimările docu-
mentare lucrurile pot fi tratate fie ca
obiecte, ca mărturii ale planurilor oame-
nilor, fie pot fi supuse limbajului judecăţii
şi, astfel, luate în stăpînire. Am numit
odată această condiţie „documentalitate”,
adică maniera în care documentele con-
trolează crearea puterii/cunoaşterii şi se
implică în proces. O altă posibilitate este
aceea ca forţele, care organizează rapor-
turile dintre ele, să fie canalizate în ved-
erea transformării lor. De asemenea,
forma documentară se poate lăsa sedusă
sau chiar copleşită de vraja limbajului
lucrurilor - deşi, după cum vom vedea,
aceasta nu e neapărat o idee bună. Dar,
în esenţă, în modul acesta se articulează
raportul dintre potestas şi potentia în
cadrul formei documentare. Este vorba
de raportul de tipul productivitate vs. ver-
ificare, nesemnificant vs. semnificant,
realitate materială vs. interpretarea lor
idealistă.

Dar un lucru trebuie înţeles
foarte limpede: utilizarea limbajului
lucrurilor pe teritoriul formei documentare
nu este totuna cu folosirea formelor real-
iste pentru reprezentarea lor. Aici nu e
deloc vorba de reprezentare, ci de actu-
alizarea a tot ceea ce au de zis lucrurile
în prezent. Iar o asemenea acţiune nu
ţine de realism, ci mai degrabă de
relaţionare - e o problemă de prezenţă şi,
astfel, de transformare a relaţiilor sociale,
istorice, dar şi materiale, care influ-
enţează lucrurile. Iar dacă ne concentrăm
mai degrabă pe acest aspect al

prezenţei, nu pe cel al reprezentării,
depăşim şi nesfîrşita polemică asupra
reprezentării, care a blocat teoria docu-
mentară într-un punct mort.

Puterea lucrurilor

V-aţi putea întreba însă în
primul rînd de ce Benjamin e atît de
ataşat de limbajul lucrurilor. De ce spuse-
le lucrurilor acelea ar fi atît de impor-
tante? Haideţi să lăsăm deoparte argu-
mentul pe care îl oferă Benjamin însuşi în
text: acela că în vraja mută a lucrurilor
străluceşte cuvîntul lui Dumnezeu. Deşi
sună poetic, e mai degrabă o expresie a
perplexităţii pompoase a lui Benjamin şi
abia apoi o explicaţie convingătoare. Să
ne amintim în schimb rolul pe care îl
capătă obiectele materiale în gîndirea lui
Benjamin ceva mai tîrziu, cînd el începe
să decodifice modernitatea în principal
prin filtrarea gunoaielor rămase în urma
ei. Obiecte modeste şi chiar mizerabile
devin hieroglife în a căror prismă
întunecată raporturile sociale zac conge-
late şi fragmentate. Ele sînt înţelese ca
noduri în care tensiunile unui moment
istoric se materializează într-o străfulger-
are a conştiinţei sau iau forma grotescă a
unui bun de consum fetişizat. Din
această perspectivă un lucru nu e nicio-
dată doar ceva, ci o fosilă în care zac
pietrificate o constelaţie de forţe. În
opinia lui Benjamin, lucrurile nu sînt nicio-
dată doar nişte obiecte inerte, nişte arti-
cole pasive sau nişte cochilii moarte,
aflate la dispoziţia privirii documentare.
Ele sînt constituite din tensiuni, forţe şi
puteri ascunse, pe care le schimbă per-
manent între ele. Deşi convingerea
aceasta are atingere cu gîndirea magică,
conform căreia lucrurile sînt investite cu

deoarece conţine o rămăşiţă din cuvîntul
Domnului, cel care a creat lumea prin
cuvînt. Pe de cealaltă parte avem limba-
jul uman, care poate fie să recepţioneze,
să amplifice şi să articuleze acest limbaj
numind lucrurile, fie să clasifice, să cate-
gorizeze, să stabilească şi să identifice
componentele sale prin ceea ce
Benjamin numeşte limbajul judecăţii.

Dacă ar trebui să judecăm
această alăturare în lumina dezbaterilor
mai recente, am putea spune şi că tra-
ducerea poate avea loc în interiorul a
două sfere diferite, cunoscute sub
numele de putere şi forţă - sau, mai
preţios, potestas şi potentia. Cum limba-
jul lucrurilor este încărcat de potenţial,
limbajul oamenilor poate încerca fie să se
cupleze la acest potenţial, fie să devină
un instrument al forţei. Şi astfel traduc-
erea are loc concomitent în modul
creaţiei şi în cel al forţei, iar de obicei
ambele moduri sînt combinate unul cu
altul.

Şi astfel politica se desfăşoară
în formele în care are loc traducerea între
limbajul lucrurilor şi limbajul oamenilor. În
cel mai rău caz, această relaţie poate lua
forma unei dictaturi epistemologice.
Faptul că oamenii au hotărît să
stăpînească lucrurile şi să le ignore
mesajul a dus la dezastru în Babilon.
Dacă începem să le ascultăm iar, ar
însemna să facem un prim pas înainte în
vederea creării unui limbaj comun, care
să nu-şi aibă rădăcinile în presupoziţia
ipocrită a unităţii omenirii, ci a unei comu-
nităţi materiale mult mai generale. În
acest caz traducerea nu reduce la tăcere
limbajul lucrurilor, ci îi amplifică
potenţialul de schimbare.

Este limpede acum că, din
această perspectivă, traducerea este
extrem de politică, deoarece se referă

direct la problemele puterii din interiorul
formării limbajului. Ea este interesată de
raporturile oamenilor cu lumea ca întreg.
Se ocupă de apariţia practicii şi a limba-
jelor ce îi corespund acesteia. Astfel,
Benjamin leagă traducerea direct de put-
ere - uitîndu-se la forma traducerii, nu la
conţinutul ei. Respectiva formă de tra-
ducere va decide dacă şi în ce mod lim-
bajul lucrurilor, cu forţele şi energiile
implicite lui şi cu puterile lui productive,
este sau nu supus schemelor de putere/
cunoaştere ale formelor umane de
guvernare. Ea decide dacă limbajul uman
creează subiecte stăpînitoare şi obiecte
supuse sau dacă se confruntă cu energi-
ile lumii materiale.

Deşi s-ar putea ca asta să pară
ceva complet nepractic, lucrurile stau
exact invers. Am putea spune chiar că
majoritatea acţiunilor umane sînt impli-
cate constant în acest proces de traduc-
ere. Daţi-mi voie să vă prezint un exem-
plu foarte clar de traducere de acest gen,
din limbajul lucrurilor în cel al oamenilor.
Este un exemplu de formă documentară.

Forma documentară ca traducere

O imagine documentară traduce
în mod evident limbajul lucrurilor în limba-
jul oamenilor. Pe de o parte ea este anco-
rată puternic în tărîmul realităţii materiale.
Ea participă însă şi la limbajul oamenilor,
mai ales la limbajul judecăţii, care obiec-
tivează lucrul într-o întrebare, îi stabileşte
înţelesul şi elaborează categorii stabile
de cunoaştere pentru a-l înţelege. Este
pe jumătate vizuală, pe jumătate vocală,
este concomitent receptivă şi productivă,
interogativă şi explicativă, participă la
schimbul de lucruri, dar în acelaşi timp
îngheaţă raporturile dintre ele în interiorul
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limbajul lucrurilor, într-o simfonie vibrantă
a materiei.

Într-un anumit sens, visul lui a
devenit realitate, chiar dacă sub domnia
capitalismului informaţional planetar. Un
jargon documentaristic transnaţional îi
conectează azi pe oameni prin intermedi-
ul reţelelor mediatice globale. Limbajul
standardizat al jurnalelor de ştiri, cu un
sistem de partajare a atenţiei, concentrat
pe teamă, isterie şi pe timpul accelerat al
producţiei flexibile, este la fel de fluid, de
emoţional şi de imediat şi biopolitic cum
şi l-ar fi imaginat şi Vertov. El creează
sfere publice globale, ai căror participanţi
sînt legaţi - aproape în sens fizic - de un
sentiment reciproc de teamă şi excitare.
Astfel forma documentară este mai plină
de putere ca niciodată şi, într-un anumit
sens, tocmai pentru că invocă aspectele
cele mai spectaculoase ale limbajului
lucrurilor şi le amplifică puterea. În acest
punct aş vrea să revin la remarca pre-
caută făcută mai sus: a încerca să te
conectezi la limbajul lucrurilor nu e întot-
deauna o idee bună, iar potenţialul său
nu e neapărat un potenţial de emanci-
pare. Fluxurile nesemnificante de infor-
maţie comprimată se traduc fără înfrînare
şi fără reflecţie. Formele lor ignoră com-
plet diversele limbaje ale lucrurilor. Ele nu
au un specific cultural, dar nu sînt speci-
fice nici diverselor realităţi şi practici
materiale. Ele doar traduc cerinţele
impuse de maşinăriile mediatice corpo-
ratiste şi naţionale.

Dar această formă de traducere
documentară are vreun alt potenţial
politic, în afară de cel de propagandă şi
de vînzare de produse? Da, are - iar aici
ne întoarcem de unde am plecat. Forma
documentară nu este un limbaj naţional
şi nu are nici o specificitate culturală. Prin
urmare, ea poate să sprijine sferele pub-

lice non-naţionale şi, pe cale de con-
secinţă, poate semăna sîmburii unei
arene politice în afara cadrelor naţionale
şi a modelelor culturale. Numai că în
prezent această sferă este controlată
integral de dinamica privatizării general-
izate. Este exact aşa cum a numit-o
recent Paolo Virno: o sferă publică non-
publică.

Însă lucrurile nu trebuie să stea
neapărat aşa. Şi am văzut în producţia
de documentare experimentale că
diversele relaţii cu lucrurile şi condiţiile
sociale în care ne raportăm la ele sînt
posibile. Motivul e unul foarte simplu.
Sporirea importanţei pe care o au jar-
goanele globale ale documentarelor se
sprijină pe baza materială a capitalismu-
lui informaţional, care e definit prin digi-
talizare şi flexibilitate. Iar orice formă doc-
umentară care exprimă cu adevărat lim-
bajul acelor lucruri exprimă cu precizie şi
condiţiile respective, condiţiile producţiei
simbolice precare. Astfel, noile forme de
producţie documentare, cu computere
personale şi moduri neconvenţionale de
distribuţie, pot fi înţelese ca forme de
articulare ce dezvăluie conturul noilor
forme de structurare socială. Această
formă de producţie a imaginii se bazează
în mare măsură pe tehnologia digitală,
aşa că tinde să se amestece din ce în ce
mai mult cu alte domenii ale producţiei
simbolice de masă. Respectivele forme
reprezintă, ca să spunem aşa, un negativ
al unei sfere publice viitoare, care trebuie
dezvoltată pentru a deveni funcţională.
Acest model de public a lăsat în urmă
tribulaţiile sale cu mitologiile naţionale şi
locale şi este caracterizat prin forme de
muncă şi de producţie la fel de precare şi,
adesea, transnaţionale. Iar modul de
exprimare politică sau structura socială a
acestor grupuri şi perspective, în mare

puteri supranaturale, ea este în egală
măsură şi una materialistă clasică,
deoarece nici marfa, bunul de consum,
nu e înţeles ca un simplu obiect, ci ca o
concentrare de forţe sociale. Aşadar,
lucrurile pot fi considerate nişte conglom-
erate de dorinţe, năzuinţe, concentraţii şi
raporturi de putere. Iar un limbaj obiect,
care e încărcat cu energia materiei,
poate fi  mai puternic decît descrierea,
devenind astfel productiv. El poate trece
dincolo de reprezentare şi poate deveni
creativ în sensul transformării raporturilor
care îl definesc. Benjamin pare să spere
în apariţia unui astfel de eveniment, însă,
pe de altă parte, prevede şi o variantă
mai sumbră a realizării acestuia, pe care
o numeşte invocaţie.1 Dacă există, ca să
zicem aşa, o magie albă a lucrurilor,
doldora de creativitate şi de putere,
există şi una neagră, încărcată de puter-
ile întunecate ale tabuului, iluziei şi fetişu-
lui. Puterea invocaţiei încearcă să se
conecteze la forţele lucrurilor fără să stea
şi să cumpănească sau, cum spune
Benjamin, fără să se lase înfrînată de
inexpresivitate.2 Şi exact graţie acestor
puteri haotice, neînfrînate şi nemediate,
prosperă obiectificarea capitalistă şi
resentimentul generalizat. Şi - pentru a
reveni la zona documentară, unde aces-
te forţe ale invocaţiei pot fi dezlănţuite la
fel de bine - propaganda, revizionismul şi
relativismul sînt toate exemple ale modu-
lui în care invocaţia (deci creativitatea
fără înfrînarea reflexivă) funcţionează
înăuntrul formei documentare. Ele se
asociază cu forţele resentimentului, ale
isteriei, ale interesului individual şi ale
fricii, care sînt toate porniri puternice şi
nemediate. Însă ele fac asta pentru a
vorbi fără o traducere adecvată, contam-
inînd astfel toate modurile de comunicare
cu energia lor malignă.

Sfera publică non-publică

Am enumerat cîteva moduri prin
care o politică internă a traducerii influ-
enţează forma documentară. Cum se
raportează oamenii la lucruri? Ce
înseamnă creativitatea din această per-
spectivă? Şi de ce nu e neapărat o idee
bună în cazul documentarismului? Însă
mai există şi un aspect extern, care e rel-
evant pentru discuţia asupra formei doc-
umentare ca traducere. Iar acest aspect
se referă la forma documentară ca la un
exemplu de limbaj transnaţional al prac-
ticii. Asta deoarece, deşi forma documen-
tară se bazează pe traducere, într-un
anumit sens ea pare să fi trecut dincolo
de traducere. Naraţiunile sale standard
sînt recunoscute pe tot globul, iar formele
sale sînt aproape independente de difer-
enţele culturale sau naţionale. Şi tocmai
pentru că acţionează atît de aproape de
realitatea materială, ele sînt inteligibile
oriunde această realitate este relevantă.
Acest aspect a fost observat încă din anii
1920, cînd Dziga Vertov a elogiat plin de
avînt calităţile formei documentare. În
prefaţa la filmul său Omul cu aparatul de
filmat (The Man with the Movie Camera)
acesta declară că formele documentare
pot să structureze faptele vizibile într-un
limbaj perfect şi cu adevărat internaţion-
al, ce ar putea crea o conexiune optică
între muncitorii planetei. El imaginează
un gen de limbaj adamic vizual comunist,
care nu se limitează să informeze sau să
distreze, ci îşi şi organizează privitorii.
Acest limbaj nu s-ar mărgini să transmită
mesaje, ci şi-ar conecta spectatorii la un
sistem universal de circulaţie a energiilor,
care ar fi injectate direct în sistemele lor
nervoase. Vertov vrea ca, prin trans-
miterea coerentă a unor fapte vizibile, să
îşi scurtcircuiteze publicul folosind chiar
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Note: 

1. Walter Benjamin, “Goethe's Elective
Affinities”, în Selected Writings 1913 - 1926,
coord. Marcus Bullock şi Michael W. Jennings,
trad. în engl. Stanley Corngold, Harvard
University Press (Bellknap), Cambridge,
Massachusetts, 1996, pp. 297-360.
2. Ibidem, p. 297.

parte încă dispersate şi teribil de etero-
gene, sînt anticipate de montajele com-
plexe şi constelaţiile de forme docu-
mentare experimentale de astăzi.

Însă, repet, politicile lor nu sînt
determinate de conţinut, ci de formă.
Dacă vor încerca doar să imite standard-
ele corporatiste ale masivelor maşinării
de emoţii capitaliste şi naţionale, vor
ajunge să preia într-o anumită măsură şi
politicile lor. Sau, cum ar spune
Benjamin: modurile lor de traducere sînt,
concomitent, imediate şi nu suficient de
imediate. Formele documentare ar putea
să devină parte a comunităţii de materie
contemporane numai dacă vor traduce
incompatibilităţile, inegalităţile, rapidele
schimbări de viteză, dezarticularea şi rit-
murile buimăcitoare, dislocarea şi pulsaţi-
ile aritmice ale timpului şi numai dacă vor
bloca impulsurile vitale ale materiei şi le
vor amuţi prin inexpresivitate. Doar dacă
se ajunge la această formă de traducere,
expresia documentară va reflecta şi, în
consecinţă, va amplifica limbajul acestor
lucruri, care sînt tîrîte pe tot întinsul glob-
ului, cu o viteză ameţitoare, în drumul
spre obiectificare, sau sînt iarăşi arun-
cate şi părăsite, devenind gunoaie inutile.
Iar în urma reflecţiei asupra condiţiilor de
producţie în care se realizează traduc-
erea aceasta documentară, ar putea
apărea noi forme de sfere publice şi de
circuite de producţie postcapitaliste non-
naţionale.

Evident că tot ce spun aici nu se
aplică numai la forma documentară, ci şi
la celelalte limbaje ale practicii. S-ar
putea dezvolta o argumentaţie similară
asupra practicii curatoriale, care poate
traduce limbajul lucrurilor în moduri estet-
ice de relaţionare. Iar în ultimele cîteva
decenii am văzut cum fetişul obiectului
artistic a fost deconstruit şi i s-au analizat

retrospectiv raporturile de tip social şi de
alte genuri. Însă în acest domeniu e val-
abilă şi o remarcă cu caracter de avertis-
ment: nu e suficient să reprezentăm pur
şi simplu acele raporturi ale obiectului
artistic. Traducerea limbajului lucrurilor
nu are legătură cu eliminarea obiectelor
şi nici cu inventarea colectivităţilor
fetişizate în locul acestora. Ea e legată
mai degrabă de elaborarea unor forme
de articulare surprinzătoare, care să nu
reprezinte moduri de viaţă precare sau
socialul ca atare, ci mai degrabă să prez-
inte articulări ale obiectelor şi ale relaţiilor
acestora care să fie precare, riscante,
îndrăzneţe şi, în acelaşi timp, revoltă-
toare şi care să poată totuşi deveni mod-
ele ale unor viitoare tipuri de conexiune. 

Dacă din concepţia lui Benjamin
despre traducere putem afla ceva, atunci
acel ceva e faptul că traducerea e în con-
tinuare o activitate profund politică dacă
o punem în practică literal. Doar că tre-
buie să ne mutăm atenţia de la conţinutul
la forma acesteia. Trebuie să ne
deplasăm centrul de interes de la limba-
jele apartenenţei la limbajul practicii. Ar
trebui să nu mai aşteptăm ca ea să ne
vorbească despre esenţă, ci despre
transformare. Şi trebuie să ne amintim că
practica traducerii are sens doar dacă ne
conduce la extrem de necesarele forme
alternative de conexiune, comunicare şi
relaţionare, nu la noi moduri de înnoire a
culturii şi naţiunii.
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tinent in this process and, especially,
what is it used for? entering in a brand
new context, the influx of new stimuli that
can always become old, isolation from an
already known system. participation,
detrimental to a piece of reflection,
means assumability.

otherwise we fail.

The ethics of failure is a norm for the lim-
its of thinking, another way of manifesting
the extreme nomadism. The tragic knowl-
edge; to be able to see and yet not to see
further. There will always be a "further"
and a "closer" you won't be able to per-
ceive otherwise, but as you suppose they
are, as you think they are there, some-
where, and you know, as a final certainty,
that you can't reach them. And the hori-
zon shows itself, and you are chasing it,
while finding merely other new and newer
definitions. Always further. Forever. 

The ethics of failure is a way of surviving
as nomad. It is the impetus of your exis-
tence; it is the haunting through forgotten
or too present times and spaces, so
recent that you cannot even name them
yet. The ethics of failure is a closure you
conclude with, a hypothesis you start
with. It is the realization of the infinite lim-
its and of an infinite limited strictly to the
present experience. It is a certainty that
has to hang over you, as a looming,
inevitable danger whose moment of
arrival is unknown to you. You have to
keep always with you a trace of doubt,
the certainty of doubt, the certainty of
your nomadism.

The ethics of failure is a moral of the
things that have to be avoided, of those
that have not to be avoided, and of those

that cannot be avoided. It is a moral of
designing, of cropping the inner labyrinth.

Traps you are setting for yourself, dead
ends you can't get out of, sharp edges
you are sticking into, turns where you
don't know what you are going to see
behind, precipices you throw yourself in,
roots you stumble against (you pick them
up), footprints you have to follow,
abysses you are staying above in a fleet-
ing balance, terrific chasms, cliffs you try
to hang on, so as to fall towards the sky,
parallel universes, extinct beasts that are
devouring you, all the peoples’ bestiaries,
creatures out of smoke and fairy tales,
rocks that hurt you, mires you sink into,
branches you hang on to, peaks you stick
into, twirling over the whirlpool, giants
from the legends of the future worlds,
crushing your body at your slightest mis-
take,momentary illusions, lifetime illu-
sions, hatches hidden under silk veils,
thickets you are cutting your way through
while wrenching off with your own hands
the roots that are growing endlessly, pen-
etrating your body, liana curling over your
body, dragging you back and forth, fires
bursting under your soles, hot liquids
melting your minds and thought, sticky
substances that won't let you step further,
brisk waterfalls that freeze your guts in
glass steams, matter that swallows you,
earth wanting you, sky rejecting you, all
the good and evil of the world in one
word, ideals and longings, delusions and
new ideas, ideas and new delusions,
continuous escape inside you, momen-
tary desires crumbling down as some illu-
sory castles in the sand of the old times’
memory, time leaking on the frozen back
of a Venus de Milo, unreal and fantastic,
artificial paradises and temporary hells,
penitences and recollections, delirium of

without being a Marxist or even savoring
his theology, I cannot but agree with this
statement. we produce before thinking.
we produce thinking even before we
think. the material elements are pro-
duced as a result of an adjacent function
of thinking, but not by the thinking itself.
production/ participation are a priori.

no more traditionalist attitudes, no more
undermining of the infrastructure, no
more noncompetitive superstructures.

infrastructure = the structuralism of the
society and its forces of production

superstructure = the social sphere of the
ideology, that comprises religion, art, pol-
itics, legislation, tradition (Marx).

tension can create a possibility. 

tension of existing without possibility. 

there is a meaning of pressure that indis-
tinctly denotes the superb value of the
participation. which is the proper mean-
ing of a participation? what becomes per-

What we produce is always way ahead
of what we think

by Eugen Rădescu
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what we produce is always way ahead of
what we think, Karl Marx said.



the reality you are only remembering
moment by moment, deluding yourself
with words, lying yourself in words, with
words, without words, verbs freezing
between the parentheses of abstraction,
logics erasing your own reality right in
front of you face, dialectic that drowns
you slowly, effortlessly suffocating you,
letting you breathe your own air, excess-
es and reasons, useless heroism and
rapturous weariness, katharsis that isn’t
self-contained, walls tightening around
you in dizzying circles, and all you can do
is to drain yourself among the rigorous
rocks, toward the next circle, chaoses
and worlds perishing after one eye’s bat,
unseen sides of the things, abysses
barely suspected with the inner eyes,
permanently closed drawers, terraces
under the sun and underground caves,
the search for a later support, for a further
support, benchmarks you clumsily stum-
ble upon, papers with burned edges,
always a new stage, and more, and
more, you think you are a rocket and
you’re nothing but a satellite around a
point, deficient lung, pandemonia of
dreams, pandemonia of desire, doors
that will never open for you, doors you
will never know about, miraculous guides
and unique places, virtual paradises, hall-
ways you could walk on forever, chaos of
the primality of unspeakable words, of
unthinkable words, edges meeting each
other somewhere at the end, margins
you are slipping on when without even
realizing it, smells of subterranean herbs,
the ether in a vial, trees in an outer
scenery, Dionysian music harassing you,
muses stalking you everywhere, lent
Orphei on the lakeshore, falsified Gods
who don't believe in themselves any-
more, time elevating you and crushing
you afterwards, Minotaurs and the eter-

nal labourers of the alternative infernos,
everything and nothing, now and never,
here and nowhere, nomadism pushed to
the paper’s limits of endurance, freedom
that never let you stop, never let you put
an end to it, never… 

We offer the chance of the un-failures. we
actively join in the creation of the con-
texts allowing us to take action and to
take part. the public sphere issues the
necessary key factors for this process all
we need now is the wish.
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zontul, și alergi dupa el, găsind doar, noi și noi,
alte definiții. Mereu mai departe. La infinit. 

Etica ratării e un mod de a-ți
supraviețui ca nomad. E motorul existenței
tale, e bântuirea prin spații și timpuri uitate sau
prea prezente, atât de recente încât nici nu le
poți numi, încă. Etica ratării e o concluzie cu
care inchei, o ipoteză cu care începi. E
realizarea limitelor infinite și a infinitului strict
limitat la experiența prezentă. E o certitudine
care trebuie să planeze asupra ta, ca un imi-
nent și de ne-evitat pericol ce nu știi când va
veni. Trebuie să-ți păstrezi mereu asupra ta o
urmă de îndoială, certitudinea îndoielii, certi-
tudinea nomadismului tău. 

Etica ratării e o morală a lucrurilor
ce trebuie evitate, a celor ce nu trebuie evitate,
și a celor ce nu pot fi evitate. O morală a
desenării, a decupării labirintului interior. 

Capcane pe care ți le întinzi, fundă-
turi din care nu poți ieși, colțuri ascuțite în care
te înfigi, ziduri de care te izbești, coturi în
spatele cărora nu știi ce te așteaptă, prăpăstii
în care te arunci, rădăcini in care te împiedici
(le culegi), urme pe care trebuie să calci,
abisuri deasupra cărora stai într-un echilibru
de-o clipă, genuni inspăimântătoare, stânci de
care încerci să te agăți pentru a cădea înspre
cer, lumi paralele, animale dispărute ce te
devorează, bestiarele tuturor popoarelor, crea-
turi de basm și de fum, pietre în care te lovești,
noroiuri în care te afunzi, crengi de care te
agăți, vârfuri în care te înfigi, răsucindu-te dea-
supra vâltoarei, uriași din legendele lumilor
viitoare ce-ți zdrobesc trupul la cea mai mică
greșeală, iluzii de-o clipă, iluzii de-o viață,
trape ascunse sub valuri de mătase, hățișuri în
care-ți croiești drumul smulgând cu mâinile
rădăcini ce cresc mereu, pătrunzându-ți în
trup, liane ce ți se încolăcesc pe trup, ce te
trag înapoi și te târăsc înainte, focuri ce-ți
izbucnesc de sub tălpi, lichide fierbinți ce-ți
topesc mințile și gândul, substanțe cleioase ce
nu te mai lasă să faci nici un pas, cascade
rapide ce-ți îngheață curajul în aburi de sticlă,
materie ce te înghite, pământ ce te vrea și cer
ce te refuză, tot binele și răul lumii într-un
cuvânt, idealuri și aspirații, amăgiri și idei noi,
idei și amăgiri noi, evadare continuă în tine,
dorințe de-o secundă ce se năruie ca ireale

castele în nisipul memoriei de altădată, timp
ce se scurge pe spatele înghețat al unei Venus
din Milo, ireal și fantastic, paradisuri artificiale
și iaduri de moment, penitențe și amintiri, delir
al realității pe care nu faci decât să ți-o
amintești clipă de clipă, amăgindu-te cu vorbe,
mințindu-te în cuvinte, cu cuvinte, fără cuvinte,
verbe ce îngheață între parantezele
abstracției, logica ce-ți anulează în față propria
realitate, dialectica ce te îneacă încet,
sufocându-te fără efort, lăsându-te să-ți respiri
singur aerul, excese și rațiuni, eroism inutil și
blazare extatică, katharsis ce nu-și ajunge
sieși, pereți ce se strâng în jurul tău în cercuri
amețitoare, și nu-ți rămâne decât să te scurgi
printre pietrele riguroase înspre cercul urmă-
tor, haosuri și lumi ce pier după doar o clipire
a ochiului, fețe nevăzute ale lucrurilor, abisuri
abia bănuite cu ochii minții, sertare mereu
închise, terase sub soare și grote subterane,
căutarea unui sprijin pentru mai tirziu, pentru
mai departe, repere de care ajungi să te
împiedici stângaci, hârtii cu margini arse,
mereu o nouă etapă, și încă, și încă, te crezi o
rachetă și nu ești decât un satelit în jurul unui
punct, plămân insuficient, bolii visate, tânjite,
uși la care nu ți se va deshide niciodată, uși de
care nu vei ști niciodată, călăuze miraculoase
și locuri nemaiîntâlnite, paradisuri virtuale,
culoare pe care mergi la nesfirșit, haos al pri-
mordialității cuvintelor de nerostit, de negândit,
colțuri ce se întâlnesc la capăt, undeva, margi-
ni de pe care aluneci când nici nu-ți dai seama,
mirosuri de ierburi subpământene, eterul într-
un flacon, copaci dintr-o natură exterioară,
muzici dionisiace care nu-ți dau pace, muze ce
te urmăresc peste tot, orfei de împrumut pe
marginea lacului, dumnezei falsificați ce nu-și
mai cred lor înșilor, timp ce te strivește, după
ce te înalță, minotauri și eternii truditori ai infer-
nurilor alternative, totul și nimic, acum și nicio-
dată, aici și niciunde, nomadism împins la lim-
itele rezistenței hârtiei, libertate ce nu te lasă
să te oprești, să pui punct, niciodată…

Oferim șansă neratărilor. participăm
activ la crearea contextelor care să ne permită
să acționăm și să participăm. sfera publică
emite pârghiile necesare acestui proces tot ce
ne mai trebuie este dorința.

fără a fi un marxist, și fără măcar a-
i gusta teologia nu pot să nu fiu de acord cu
acestă propoziție. producem înaintea gândirii.
producem gândire chiar înainte de a gândi.
elementele materiale sunt produse ca urmare
a unei funcții adiacente a gândirii, dar nu de ea
însăși. producerea/participarea sunt apriori.

la o parte cu atitudinile tradiționale,
gata cu subminarea infrastructurii, la o parte
cu suprastructurile necompetitive.

infrastructura = structuralismul soci-
etății și forțele sale de producție

suprastructura = sfera socială a ide-
ologiei care include religia, arta, politica, legis-
lația, tradiția (Marx)

tensiunea poate crea o posibilitate. 
tensiunea de a exista fără posibilitate. 

exista un sens al tensiunii care
denotă, vag, superba valoare a participării.
care este sensul adecvat al unei participări?
ce devine relevant în acest proces și, mai ales,
la ce folosește? pătrunderea într-un context
eminamente nou, influxul de noi stimuli ce pot
deveni oricând vechi, izolarea față de un sis-
tem deja cunoscut. participarea, în detrimentul
unei doze de reflexivitate, înseamnă asumare.

altfel, ne ratăm. 
Etica ratării e o normă a limitelor

gândirii, un alt mod de manifestare a nomadis-
mului extrem. Cunoașterea tragică, să poți
vedea și totuși să nu vezi mai departe.
Oricând va exista un "mai departe", un "mai
aproape" pe care nu le vei putea percepe alt-
fel decât așa cum le bănuiești, cum doar crezi
că sunt acolo, undeva, și știi, o ultimă certitu-
dine, că nu poți ajunge la ele. Și se arată ori-

Întotdeauna ceea ce producem este cu
mult înainte de ceea ce gândim

de Eugen Rădescu
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întotdeauna ceea ce producem este cu mult
înainte de ceea ce gândim, spunea Karl Marx.



not an artist. The story-teller is an artisan
of narration.

RESPONSIBILITIES

Story-tellers have the responsibility of not
believing themselves superior to their fel-
low humans. Any concession to the obso-
lete idealist and romantic image of the
story-teller as a more sensitive creature,
in contact with a more elevated dimen-
sion of being (even when writing about
absolutely quotidian banalities) is illegiti-
mate. At bottom, the most ridiculous and
comical as- pects of the business of writ-
ing are based on a degraded version of
the myth of the artist, which converts the
artist into a ’star’ because he is believed
to be somehow superior to common mor-
tals, less wretched, more interesting and
sincere in a certain heroic sense, since
he endures the torments of creation.

The stereotype of the tortured and tor-
mented artist rouses greater interest in
the media and has greater weight of opin-
ion than the labor of those who clean
septic tanks. This proves the degree to
which the present scale of values is dis-
torted.

The story-teller has the responsibility to
not confuse fabulation, the story-teller’s
principle mission, with an excess of
obsessive autobiography and narcissistic
ostentation. Renouncing these attitudes
permits the story-teller to save the
authenticity of the moment, to have a life
instead of a character to interpret com-
pulsively.

RIGHTS

A story-teller that complies with the
responsibility to refute the stereotypes
cited above has the right to be left in
peace by those that earn their daily bread
by spreading those same stereotypes
(society columnists, cultural go-
betweens, etc etc...).

Any strategy of defense against intru-
sions should be based on not supporting
this logic. Whoever wants to act as a star,
posing in absurd photography sessions
or responding to questions on any issue,
has no right to lament the intrusion.

Story-tellers have the right not to appear
in the media. If a plumber decides not to
appear, no one throws it in his face or
accuse him of being a snob. Story-tellers
have the right not to convert themselves
into trained animals in a media cage,
objects of literary gossip. Story-tellers
have the right not to respond to questions
that they consider as not pertinent (pri-
vate life, sexual or gastronomic prefer-
ences...).

Story-tellers have the right not to feign
expertise on any material. Story-tellers
have the right to use civil disobedience to
oppose the pretensions of those (publish-
ers included) who want to de- prive them
of their rights.

Translated by Nate Holdren & WM1

PREAMBLE

Who is a story-teller and what are a
story-teller’s rights and responsibilities?
A story-teller is someone who tells stories
and re-elaborates myths, i.e. stories with
symbolic referents shared - or at least
known, or even put into question - by a
community. To tell stories is a fundamen-
tal activity for any community. We all tell
stories, without stories we would not be
conscious of our past nor of our relations
with our neighbors. Quality of life would
not exist. But story-tellers make telling
stories their activity, their specialization; it
is like the difference between the hobby
of DIY repair and the work of a carpenter.
The story-teller recovers - or should
recover - a social function comparable
that of the griot in African villages, the
bard in Celtic culture or the poet in the
classical Greek world.
Telling stories is a peculiar work, that can
benefit the one who develops it, but it is
always a labor, as integrated into the life
of the community as putting out fires,
ploughing fields, attending to the dis-
abled ... In other words, the story-teller is

Notes for a Declaration of the Rights
and Responsibilities of Story-Tellers

by Wu Ming
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aşa cum sînt stingerea incendiilor, aratul
cîmpurilor, îngrijirea handicapaţilor... Cu
alte cuvinte, povestitorul nu este un artist.
Povestitorul este un artizan al naraţiunii.

Responsabilităţi

Povestitorii au responsabilitatea
să nu se creadă superiori semenilor lor.
Orice concesie făcută imaginii învechite,
idealizate şi romantice, a povestitorului
ca făptură cu o sensibilitate sporită, care
e în contact cu o dimensiune superioară
a existenţei (chiar şi atunci cînd scrie
despre lucruri cotidiene absolut banale),
este nelegitimă. În esenţă, cele mai ridi-
cole şi mai caraghioase aspecte ale
trudei scrisului se întemeiază pe o versi-
une degradată a mitului artistului, care îl
transformă pe artist într-o „vedetă”, pen-
tru că acesta este considerat cumva
superior muritorilor de rînd, fiind mai ferit
de neşansă, mai interesant şi mai sincer
într-un sens oarecum eroic, de vreme ce
îndură chinurile creaţiei.

Stereotipul artistului chinuit şi
frămîntat stîrneşte un mare interes în
spaţiul mediatic şi are o greutate de
opinie mai mare decît munca celor care
curăţă fose septice. Este o dovadă a
gradului de distorsiune a scării de valori
existent în prezent. Povestitorul are
responsabilitatea de a nu confunda fabu-
laţia - principala sa misiune - cu excesul
de autobiografism obsesiv şi cu parada
narcisistă. Renunţarea la astfel de atitudi-
ni îi oferă povestitorului şansa de a păs-
tra autenticitatea momentului şi de a
avea o viaţă, nu un personaj pe care să-l
interpreteze compulsiv.

Drepturi

Un povestitor care acceptă
responsabilitatea de a respinge
stereotipurile citate mai sus are dreptul
să fie lăsat în pace de cei care îşi cîştigă
pîinea propagînd exact respectivele
stereotipuri (editorialişti de publicaţii
mondene, misiţi culturali etc., etc.).

Orice strategie de apărare
împotriva imixtiunilor trebuie să se
bazeze pe refuzul susţinerii logicii
respective. Cel ce vrea să devină vedetă,
să pozeze în şedinţe foto absurde sau să
răspundă la orice fel de întrebări, pe orice
temă, nu are nici un drept să se plîngă de
imixtiuni. 

Povestitorii au dreptul să nu
apară în spaţiul mediatic. Dacă un insta-
lator decide să nu facă aşa ceva, nimeni
nu îi bate obrazul şi nici nu-l acuză de
snobism. Povestitorii au dreptul să nu se
transforme în animale dresate dintr-o
cuşcă mediatică sau în obiecte ale bîr-
felor literare. Povestitorii au dreptul să nu
răspundă la întrebări pe care nu le con-
sideră relevante (despre viaţa lor privată,
preferinţele sexuale sau cele gastromon-
ice...). Povestitorii au dreptul să nu se
pretindă experţi în cazul nici unui materi-
al. Povestitorii au dreptul să utilizeze
nesupunerea civică pentru a se opune
pretenţiilor tuturor celor care vor să-i
deposedeze de drepturile lor (inclusiv
editorilor).

Preambul

Ce este un povestitor şi care
sînt drepturile şi responsabilităţile
povestitorului? Un povestitor este cineva
care spune poveşti şi reformulează
mituri, adică poveşti cu referenţi simboli-
ci împărtăşiţi - sau cel puţin cunoscuţi
sau chiar priviţi cu reţinere - de o comu-
nitate. Povestitul este o activitate funda-
mentală pentru orice comunitate. Toţi
spunem poveşti, căci fără poveşti n-am fi
conştienţi de trecutul nostru şi nici de
raporturile noastre cu vecinii. Calitatea
vieţii n-ar exista. Dar povestitorii fac din
povestit activitatea lor, specializarea lor.
E ca şi diferenţa dintre hobby-ul reparaţi-
ilor casnice şi munca unui dulgher.
Povestitorul acoperă - sau ar trebui să
acopere - o funcţie socială comparabilă
cu cea a unui griot (djeli) din satele
africane, cea a bardului din cultura celtică
sau cea a poetului din spaţiul Greciei
antice.

Povestitul este o muncă aparte,
care îi poate fi de folos celui ce o des-
făşoară, dar e totuşi întotdeauna o
muncă, una integrată în viaţa comunităţii,

Note pentru o declararaţie a drepturilor
şi responsabilităţilor povestitorilor

by Wu Ming

[317][316]



EXTENT
PARTICIPANTS AND VENUES OF BUCHAREST BIENNALE 4

[319][318]



Set up in the historical building of the
Romanian Geological Institute (1906), the
National Geological Museum was opened
for public in 1990. The interesting aspects
of this space range from both, the per-
spective of the originality of the collections
setting and from the perspective of the
public that enters the museum and the
historical-emotional charged atmosphere.

Storing a patrimony of over 80 000 sam-
ples of minerals, rocks and fossils, the
museum is organized as a book, illustrat-
ing the main domains of geology.

Carol the Ist, prince of German origin
brought to rule in Romania through the
decision of the Parliament in 1866, is con-
sidered founder of modern Romania, is
also the founder of the Geological
Museum. The regulation signed by the
monarch foresaw: “mineral and rock col-
lections of our country will be organized,
which, with the approval of the director,
will be visited and consulted by the pub-
lic”.

The current building, finished in 1908, fol-
lowing the project of the famous architect
Victor Stefanescu, in a neo-brâncovenesc
style, was declared an architectonical
monument. It is situated on the main
artery of Bucharest, Sos. Kiseleff nr. 2,
continuing itself in Victoriei Boulevard,
which is today the major boulevard of
Romania‘s capital city.

The boulevard on which the National
Geological Museum  is located, is the
area for promenades and relaxation of
Bucharest, continuing itself in Victoriei
Boulevard, shopping area, representative
for the radical capitalism that modified the
aspect of Bucharest.

Amenajat în clădirea istorică a
Institutului Geologic al României (1906),
Muzeul Naţional de Geologie a fost
deschis publicului în anul 1990. 

Spaţiul este interesant din per-
spectiva unicităţii asamblării colecţiei, a
publicului care trece pragul muzeului, dar
şi din perspectiva incarcăturii istorico-
emoționale. 

Depozitarul unui patrimoniu de
peste 80.000 de eşantioane de minerale,
roci şi fosile, muzeul este organizat ca o
carte, ce ilustrează domeniile principale
ale geologiei. 

Carol I, principe de origine ger-
mană adus la putere în România prin
decizia Parlamentului la 1866, considerat
fondatorul României moderne, este şi
fondatorul Muzeului de Geologie.
Regulamentul semnat de monarh
prevedea: "se vor alcătui colecțiuni de
roci şi minerale din ţară care, cu învoirea
directorului vor putea fi vizitate şi consul-
tate de public". 

Imobilul actual, terminat în anul
1908, după proiectul renumitului arhitect
Victor Ştefănescu, într-un stil neobran-
covenesc, a fost declarat monument arhi-
tectonic. Muzeul de Geologie este situat
pe artera principală a Bucureştiului, Sos.
Kiseleff nr. 2 prelungită în Calea Victoriei,
astăzi axă principală a Capitalei
României. 

Șoseaua pe care se află Muzeul
de Geologie este locul de plimbare şi
loasir al Bucureştiului, fiind prelungită în
Calea Victoriei, loc de shopping şi expo-
nentă a capitalismului radical ce a modi-
ficat faţa Bucureştiului. 

Museum of  Geology

Muzeul de Geologie
Sos. Kiseleff nr.2

[321][320]

,



In 1978 the legendary South Korean actress
Choi Eun-Hee was kidnapped in Hong Kong
by North Korean agents and brought to
Pyongyang. Two weeks later her ex-husband,
the director Shin Sang-Ok, was abducted to
North Korea as well. After spending five years
in the country the couple was offered a “con-
tract” which included a public statement
declaring their willful defection to North Korea,
a major film budget, enormous resources in
terms of equipment and extras, and further-
more a re-marriage. Two years later the artist-
pair managed to escape, after having directed
and produced a number of films in North
Korea, eventually taking political asylum in the
United States. Not yet finished was Pulgasari
(1985), a Japanese-style monsterfilm based
on a Korean legend and made in the vein of
Godzilla. “Madame & Little Boy” is a video
essay in which the historical lines and circles
of repetition in the life story of Choi Eun-Hee
(Madame Choi) are examined. The genealogy

of the monsters from Godzilla, via Pulgasari to
Galgameth (Shin’s remake of Pulgasari in
Hollywood) is interpreted as deliberate mes-
sages about atomic weapons. As an experi-
ment with a situated narration this video essay
takes a standpoint against documentarism and
common documentary practice. The story of
“Madame and Little Boy” (the code name for
the Hiroshima bomb) is narrated by the
American musician Will Oldham (aka Bonnie
‘Prince’ Billy) in a studio building next to The
Nike Missile Site outside San Francisco. The
studio building becomes a place for viewing
and talking back to images: the surrounding
American landscape, the missile site (“a petri-
fied monster”) where atomic weapons were
kept in secrecy, clips from Shin Sang-Ok’s pro-
duction together with footages from North
Korea. This site, serving as an intersection of
the present and past, is also the meeting place
with Choi Eun-Hee’s gaze, filmed in a hotel in
Seoul. (Magnus Bärtås)

Madame & Little Boy

Magnus Bärtås

În 1978 legendara actriță sud-coreană Choi
Eun-Hee a fost răpită în Hong Kong de către
agenți nord-coreeni și adusă la Pyongyang.
Două săptămâni mai târziu soțul său, regizorul
Shin Sang-Ok a fost de asemenea răpit și
adus în Corea de Nord. După cinci ani în cap-
tivitate, cuplului i-a fost oferit un "contract" care
includea o declarație publică prin care
susțineau că au emigrat de bună-voie în
Coreea de Nord, precum și un buget de film
considerabil, resurse enorme de echipament
și actori și chiar și o recăsătorie. După doi ani,
cuplul de artiști a reușit să scape din Coreea
de Nord, dupa ce a regizat și produs o serie de
filme, în final obținând azil politic în Statele
Unite. Pulgasari (1985), un film cu monștrii în
stil japonez, inspirat de o legendă coreană și
realizat în stilul Godzilla a rămas neterminat.
“Madame & Little Boy” este un eseu video care
examinează liniile istorice și cercurile de
repetiție din povestea vieții lui Choi Eun-Hee
(Madame Choi). Geneologia monștrilor din

Godzilla, via Pulgasari până la Galgameth
(Remake-ul lui Pulgasari realizat de Shin la
Hollywood) este interpretată ca un mesaj de
liberate despre bombele atomice.  Filmul, un
experiment video cu o narațiune definită, crit-
ică documentarismul ca o strategie utilizată
frecvent în filmele documentare. Povestea
“Madame and Little Boy” (numele de cod pen-
tru bomba de la Hiroshima) este narată de
cântărețul american Will Oldham (sau Bonnie
'Prince' Billy) într-un studio aflat lângă Baza de
Rachete Nike din împrejurimile San Francisco-
ului. Clădirea studioului devine un spațiu pen-
tru vizualizarea și critica imaginilor: peisajul
American din împrejurimi, baza militară ("un
monstru pietrificat") unde bombele atomice
erau ținute în secret, clipuri din producția lui
Shin Sang-Ok alături de imagini din Coreea de
Nord. Acest spațiu, funcționând ca o inter-
secție a trecutului cu prezentul, este și locul de
întâlnire cu privirea lui Choi Eun-Hee, filmată
într-un hotel din Seul. (Magnus Bärtås)

Magnus Bärtås: video still from Madame & Little Boy, 2009, 28’, color, sound.
Courtesy of the artist.
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Doamna si băietelul,



Magnus Bärtås: video still from Madame & Little Boy, 2009, 28’, color, sound.
Courtesy of the artist.

Magnus Bärtås: video still from Madame & Little Boy, 2009, 28’, color, sound.
Courtesy of the artist.
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“Tit for Twat” addresses the biblical presump-
tion of heterosexuality and its relationship to
other theories of origin. “Tit for Twat” (1993
ongoing) takes quite literally the taunt heard in
the early 90’s on what was then called ‘trash
TV’ that ‘if God had wanted homosexuality it
would have been ‘Adam and Steve’ (or, as I
have added, ‘Madam and Eve’) and explores
the implications of such changes to the cre-
ation myth. The so-called original garden is the
site of much confusion about human nature
and the nature of human sexuality. “Tit for
Twat” discusses notions of innovation and ori-
gin in history, creationism, science and materi-
al culture. Rather than providing justification
for historical inequalities, “Tit for Twat” ulti-
mately deconstructs and questions the privi-
leging of universalized systems of knowledge
over de-centered changing narratives of differ-
ence. A three-part photomontage photo-novel-
la narrative designed for exhibition and publi-
cation its chapters (“Madam and Eve in the
Garden”, “Can We Talk?”, and “It’s Not about
Shame! Accessorize!”) are made as an ongo-
ing open structure that will not find an absolute
end but will continue to have new parts added
to the narrative as it develops. (Kaucyila
Brooke, 2010)

“Here, then, we see an extremely complex
genesis of the medium opposing an equally
complex genesis of social essentialism. The
intricacy of the narrative references point to
the problem and the intricacy and the ultimate
impossibility of representing (heater)sexuality
within a fixed system of logic and conclusions.
The tree as a metaphor of paradise, but at the
same time as an expression of evolutionary,
functionalistic thinking, is, on the one hand,
surrounded by naked women, on the other

hand by media figures, American talk show
hosts telling another history of paradise
through speech balloons. …

The artist uses representations which justify
norms by depicting them as rational, given
facts with an autonomous logic.  For example,
the myth of neutral space - in this case, not
only the white cube of the art world in which
Brooke installs her work, but also, the Garden
of Eden - is deconstructed as a quasi pre-dis-
cursive entity.  There is no space before nor-
mative systems of order.  The nature of the
Southern California landscape is just as man-
made as all actions and constraints that take
place in it.  The equation of nature with natu-
ralness is the political aspect of this work.  For
Brooke, both characters in “Tit for Twat” repre-
sent precisely the rupture that she seeks to
illustrate.  While Madam’s thirst for knowledge
leads to a seemingly clear-cut, systematic
world-view, Eve starts out with details and dif-
ferences, thus arriving at a completely different
whole.  We take as God-given or simply as
natural the normative systems or order, and in
“Tit for Twat”, these systems are positioned
against a narrative - be they the montages of
cultural identity, the invented traditions, the
landscape or the museum.  The myth of the
given is traced back more and more to its
roots, and to the point of its dissolution.  For
Kaucyila Brooke, then it is important that “Tit
for Twat” is an open-ended project that can,
never become a system of order itself.  This
project is set out in the manner of a journey to
the end (or beginning) of the world, so that
there can in fact be no destination. “ (Martin
Prinzhorn, Excerpted from Kaucyila Brooke:
Borderlines, Camera Austria International,
86/2004)

Tit for Twat: Can We Talk?

Kaucyila Brooke
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“Tit for Twat” analizează supoziția
biblică a heterosexualității și relația sa cu alte
teorii ale originii. “Tit for Twat” (începută în
1993) ia în mod literal ironia auzită la începutul
anilor '90 la ceea ce se numea pe atunci "trash
TV"  (televiziune de proastă calitate): "dacă
Dumnezeu ar fi vrut homosexualitatea, ar fi
fost Adam și Steve" (sau, cum am adăugat eu,
“Doamna și Eva”) și explorează implicațiile
unor astfel de schimbări în mitul creației. Așa-
zisa grădină originală este situl confuziei
asupra naturii umane și natura sexualității
umane. “Tit for Twat” discută noțiuni legate de
inovație și origine în istorie, creaționism, știință
și cultură materială. Decât să ofere o justifi-
care a inegalităților sociale, “Tit for Twat”
deconstruiește și chestionează privilegierea
sistemelor universale de cunoaștere în
defavoarea narațiunilor descentralizate,
schimbătoare ale diferenței. Un roman vizual
în trei părți, realizat prin tehnica fotmontajului,
conceput pentru expunere și publicare, ale
cărui capitole (“Madam and Eve in the
Garden”, “Can We Talk?”, și “It’s Not about
Shame! Accessorize!”) sunt realizate ca o
structură deschisă care nu își va găsi un sfârșit
absolut și va continua să aibă noi părți pe
măsura ce narațiunea se dezvoltă.  (Kaucyila
Brooke, 2010)

“Aici vedem o geneză extrem de
complexă a mediului, opusă unei geneze la fel
de complexe a esențialismului social.
Caracterul elaborat al referințelor narative
indică problema, complexitatea și în esență
imposibilitatea reprezentării (hetero)sexual-
ității într-un sistem fix de logică și concluzii.
Copacul ca metaforă a paradisului, dar în ace-
lași timp ca expresie a gândirii funcționaliste,
evoluționiste, este, pe de o parte, înconjurată

de femei nude, pe de altă parte de figuri
media, moderatori de talk show-uri americane
narând o altă poveste despre paradis prin bule
de dialog…

Artista folosește reprezentări ce jus-
tifică normele descriindu-le ca raționale, fapte
date cu o logică autonomă. De exemplu, mitul
spațiului neutru - în acest caz, nu numai galeri-
ile de tip white cube în care Brooke își
instalează lucrările, dar și Grădina Edenului -
este deconstruită ca o entitate pre-discursivă.
Nu este niciun spațiu înainte de sistemele nor-
mative de ordine. Natura peisajului din Sudul
Californiei este la fel de supusă intervenției
umane ca toate acțiunile și constângerile ce
au loc în cadrul său. Ecuația naturii cu ideea
de natural este aspectul politic al acestei
lucrări. Pentru Brooke, ambele personaje din
“Tit for Twat” reprezintă ruptura pe care ea
încearcă să o ilustreze. În timp ce setea
Doamnei pentru cunoaștere conduce la o viz-
iune asupra lumii aparent clară și sistematică,
Eva începe cu detalii și diferențe, ajungând
astfel la un cu totul alt înțeles. Luăm ca divine
sau pur și simplu naturale sistemele de ordine,
iar în “Tit for Twat” aceste sisteme se poz-
iționează în spatele unei narațiuni - fie monta-
je ale identității culturale, tradițiile inventate,
peisajul unui muzeu. Mitul predestinării, al dat-
ului este urmărit către rădăcinile sale, până la
punctul disoluției sale. Pentru Kaucyila
Brooke, este important ca “Tit for Twat” să fie
un proiect deschis care nu poate deveni un
sistem de ordine în sine. Acest proiect a fost
construit în maniera unei călătorii către sfârși-
tul (sau începutul) lumii, așa că nu poate fi
vorba de o destinație." (Martin Prinzhorn,
extras din Kaucyila Brooke: Borderlines,
Camera Austria International, 86/2004)

Tit for Twat: putem vorbi?
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Kaucyila Brooke: Birth of the Venuses, from Tit for Twat: Can We Talk?, 
photomontage, 32x40 inches, 2008. Courtesy of the artist

Kaucyila Brooke: Potager de le Roi, from Tit for Twat: Can We Talk?, 
photomontage, 32x40 inches, 2008. Courtesy of the artist



In narrative cinema, the one that is most wide-
ly watched, the screen acts like a mirror, simul-
taneously feeding the illusion of a dream. The
ability of viewers for virtual immersion in alien
stories is also the key that raises often-unex-
pected identification processes, despite con-
ventions and laws that govern social relation-
ships. 

“Archive: Drag Models” emerges from the
need to analyze the influence of film models in
the birth of different aesthetics, exploring the
possibility of modifying mainstream discours-
es, acting from micropolitics. It is presented as
a gallery of portraits produced in several coun-
tries, images of dis-locating masculinity that
encourage us to go beyond existing power
structures, in an essay to move masculinity
away from prevailing masculinism. The
archive creates a collective portrait of women

who have chosen an actor or film character as
a way to rethink and/or transgress the limited
offer of gender self-construction. Our intention
has been to transcend a monolithic alterity,
revising ruling canons of beauty, and showing
alternative possibilities to it. 

Along the project, the relationships between
reality and fiction are intensified by the con-
trast between real circumstances and fictional
spaces. The portraits are contextualized with
images taken in the cities where different par-
ticipants live when portrayed. The sceneries
and the persons melt with the characters and
the sets, questioning the archive as a perfect
tool for regulation and taxonomy, and empha-
sizing an idea of chaotic categorization in the
presentation of the project, that will continue
incorporating images with every new partici-
pant.

Cabello/ Carceller: Antu as Marlon Brando, 2007-08, color photography, 181 x 132 cm.
Courtesy of the artists.  

ARCHIVE: DRAG MODELS

Cabello/Carceller

În cinematografia narativă, cea mai
vizionată în lumea întreagă, ecranul funcțio-
nează ca o oglindă hrănind în același timp
iluzia unui vis. Abilitatea publicului de a se
afunda în povești străine lor este un proces
cheie care provoacă deseori neașteptate pro-
cese de identificare, în ciuda convențiilor și
legilor ce guvernează relațiile sociale. 

“Arhivă: Modele în Travesti” provine
din necesitatea de a analiza influența mod-
elelor din filme în crearea unor diverse esteti-
ci, explorând posibilitatea de a modifica dis-
cursurile mainstream, acționând din microp-
olitici. Arhiva este prezentată ca o galerie de
portrete produse în mai multe țări, imagini care
dislocă masculinitatea și ne încurajează să
trecem peste structurile de putere existente,
încercând să deconectăm masculinitatea de la
masculinismul prevalent. Arhiva creează un

portret colectiv al femeilor care și-au ales un
actor sau personaj de film pentru a regândi
sau/și a depăși limitele de formare a genului.
Intenția noastră este de a depăși o alteritate
monolitică, reanalizând canoane de frumusețe
și arătând alternative la ele.

În decursul proiectului, relația dintre
realitate și ficțiune este intensificată prin con-
trastul dintre circumstanțele reale și spațiile
fictive. Portretele sunt contextualizate cu imag-
ini făcute în diverse orașe unde locuiesc par-
ticipanții imortalizați. Peisajele și persoanele
se confundă cu personajele și decorurile,
problematizând arhiva ca o modalitate de
ordonare și taxonomie și subliniind ideea unei
categorizări haotice în prezentarea proiectului,
care va continua să încorporeze imagini cu
fiecare nou participant.
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ARHIVĂ: MODELE ÎN TRAVESTI



Cabello/ Carceller: Dina as Rei Sebastiao, 2007-08, color photography, 132 x 181 cm.
Courtesy of the artists.

Cabello/ Carceller: Set (Marlon Brando) # 2, 2007-08, color photography.
Courtesy of the artists.
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I wrote verses from Friedrich Schiller's poem
on the walls of the buildings in the new resi-
dential complex that is being built in the
Băneasa neighborhood, located in the
Northern Bucharest. This is an exclusivist col-
lectivity, a sign of social separatism, a power-
ful characteristic of the urban space of
Bucharest after the Revolution in 1989. The
poem was written by Schiller as a celebration
of friendship between people and it is best
known for its musical setting by Ludwig van
Beethoven. The final movement of the
Symphony also became the official anthem of
the European Union, in order to celebrate the
shared values of the Member States and their
unity in diversity. 

When developers market the new residential
areas flowering on the outskirts, they often
emphasize features like safety, property val-
ues, community spirit, services and living stan-
dards similar to the western style of living.

Among the most important building sites in the
area, Băneasa Residencies was announced
as being one of the biggest residential projects
in South-East Europe; a multifunctional com-
plex containing a commercial area, a business
park and a residential area with sport facilities,
medical services, schools and churches. "The
place where each of us would like to live, work,

and spend their spare time, Băneasa
Residences is planned as a city within a city,
functioning within a set of community rules and
security measures that will assure its inhabi-
tants a safe and healthy climate" (as the
neighborhood's presentation claims).

Mainly built for the upper-class, the apart-
ments in the area are very highly priced, even
if they are merely homogeneous housing solu-
tions, luring their future residents with promis-
es of an exclusivist neighborhood.

While a sense of social decline can drive peo-
ple into these communities, their quality is
questionable; even though residents have
moved to select areas believing that they
would find their nostalgic idea of community,
they have not achieved this. These communi-
ties promote in fact an alienation of the individ-
ual. It is merely a short term answer that sim-
ply avoids the problems of economic disparity,
social tension and exclusion.

It is said that at the time it was written,
Schiller's friends set the poem to music and it
quickly became very popular as a drinking
song. In later life, the poet was contemptuous
of this popularity and dismissed the poem as
typical of "the bad taste of the age" in which it
had been written. 

Ode to joy

Elena Ciobanu

Am scris versuri din poemul lui
Friedrich Schiller pe pereții cladirilor din noul
complex rezidential   ce se construiește în
cartierul Băneasa, aflat în nordul
Bucureștiului.   Acesta o colectivitate exclu-
sivistă, semn al separatismului social ce
reprezintă o caracteristică importantă a spațiu-
lui urban bucureștean de dupa Revoluția din
1989. Poemul a fost scris de catre Schiller
pentru a celebra fraternitatea dintre oameni și
este cunoscut datorită transpunerii muzicale
într-o simfonie, ce îi aparține lui Ludwig van
Beethoven. Finalul coral al Simfoniei   a
devenit de asemenea și imnul oficial al Uniunii
Europene, celebrând valorile comune ale
statelor membre și unitatea lor în diversitate. 

Când dezvoltatorii prezintă noile
cartiere rezidențiale apărute la marginea
orașului, evidențiază   caracteristici cum sunt
valoarea proprietăților, siguranța, spiritul
comunitar, calitatea serviciilor și standardele
de viață similare celor vestice.

Printre cele mai importante lucrări
din zona, Băneasa Residences a fost anunțat
ca fiind unul dintre cele mai mari proiecte rezi-
dențiale din Sud-Estul Europei; un complex
multifuncțional ce include o zona comercială,
un business park și o zonă rezidențială cu
facilități sportive, servicii medicale, școli și bis-
erici. “ Locul în care fiecare dintre noi și-ar dori
să trăiască, muncească, și să-și petreacă tim-

pul liber,  Băneasa Residences este gândit ca
un oraș în oraș, funcționând pe baza unor reg-
uli comunitare și a unor măsuri de siguranță ce
vor asigura locuitorilor un climat sigur și sănă-
tos” (după cum sună prezentarea cartierului).

Construite în principal pentru clase-
le sociale superioare, apartamentele din zonă
au prețuri extrem de ridicate, chiar dacă nu
sunt decât soluții omogene de locuire ce își
atrag viitorii proprietari cu promisiunea unui
cartier exclusivist. 

Deși  percepția declinului social
poate atrage oamenii în aceste comunități, cal-
itatea lor este discutabilă; noii rezidenți s-au
mutat în zone selecte în încercarea de a găsi
ideea de comunitate pe care și-o imaginează
nostalgic, însă acest lucru nu se întâmplă în
realitate. Aceste comunități promovează și
accentuează de fapt izolarea indivizilor. Sunt
doar un răspuns pe termen scurt ce evită să
discute problema disparității economice,   a
tensiunii și excluziunii sociale.

Se spune ca prietenii lui Schiller au
transpus poemul pe muzică după ce acesta l-
a scris, devenind astfel în foarte scurt timp un
cântec  de petrecere extrem de popular. Mai
târziu, poetul s-a arătat disprețuitor față de
popularitatea pe care o câștigase și a renegat
poemul ca fiind tipic pentru ‘prostul gust al
epocii’ în care a fost scris. (Elena Ciobanu)
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Oda Bucuriei 



Elena Ciobanu:  Ode to joy, 2008, giclée print, 40 x 30 cm. Courtesy of the artist. Elena Ciobanu: Ode to joy, 2008, giclée print, 20 x 15 cm. Courtesy of the artist.
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Acest proiect a început cu o cerce-
tare despre ideea de a juca teatru în spațiul
public, când acest joc nu este individual dar un
factor constituent al societății. Cercetarea a
investigat Berlinul în timpul fostului RDG
(Republica Democrată Germană), când o
serie de factori specifici (supravegherea
sporită, numărul extrem de mare de informa-
tori neoficiali) au dus la un grad mare de dis-
imulare, indispensabilă pentru orice funcție
socială și personală. Deși cercetarea este
bazată în mod exclusiv în acest timp și spațiu,
lucrarea în sine nu arată acest lucru în mod
direct: nu este despre Berlin sau RDG, dar
despre o anumită modalitate de a funcționa în
societate și despre presiunile exercitate
asupra individului.

Instalația propune o reflecție asupra

acestei forme de joc teatru în plan colectiv, ca
și asupra paranoiei și claustrofobiei cauzate
de supraveghere. Există de asemenea un
accent asupra schimbării constante a sen-
surilor într-o societate bazată pe interdicții:
orice gest și cuvânt sunt ambigue pentru că,
neputând să comunice "direct," oamenii dez-
voltă rapid moduri indirecte de comunicare
(meta-discursuri, ambiguități verbale și în ges-
turi).

Proiectul a abordat o cale individu-
ală, emoțională. Istoria și localizarea au
devenit mai puțin importante decât povestirile,
memoriile și biografiile care sunt reconstruite
pe măsură ce vorbim, alterate și re-alterate
pentru a păstra o identitate funcțională.
(Cláudia Cristóvão) Cláudia Cristóvão: Standing Still, 2005-06, Polaroid, digital print mounted on dibond, 

142x110cm. Courtesy of the artist. 

Standing Still/ Curtains/ Skinflower

Cláudia Cristóvão

[339][338]

This project started with a research on acting
in public space that is not individual, but con-
stituent of the social fabric itself. The research
was based in Berlin at the time of the former
DDR (German Democratic Republic), when a
series of specific factors (heightened surveil-
lance, extremely high number of unofficial
informers) led to a very high level of role-play,
indispensable for any private and social func-
tion. Even though the research was very tight-
ly based in this time and space, the work itself
does not disclose that directly: it is not really
about Berlin or the DDR, but about a certain
way of functioning in society and what pres-
sures it mounts on the individual.

The installation proposes a reflection on this

collective acting, as well as on the paranoia
and claustrophobia of surveillance. There’s
also a focus on a constant changing of mean-
ings in a society based on interdiction: every
gesture and word are ambiguous because,
when unable to communicate “directly”, peo-
ple quickly develop indirect modes of commu-
nication (metadiscourses, ambiguities of ges-
tures and words).

The project followed an individual, emotional
approach. Historicity and localization gave
way to storytelling, memories, and biographies
which are being reconstructed as we speak,
altered and re-altered for the sake of maintain-
ing a functioning identity. (Cláudia Cristóvão)

Stând pe loc/ Perdele/ Skinflower



Cláudia Cristóvão: Skinflower, 2005-06, 3’45”, looped, sound, color. Courtesy of the artist.
Cláudia Cristóvão: Curtains, 2005-06, 12’30”, looped, sound, color, dimensions variable.
Courtesy of the artist.
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There is an abandoned house on Benguerra,
an idyllic island in the Bazaruto archipelago,
just a few miles off Mozambique’s south coast.
A house that was never finished and that
seems to have been strangely abandoned just
when its concrete structure was completed.
There was no time for any finishing work to be
done, and there’s no sign of there ever having
been any doors or frames or window panes.
The walls were never plastered, being left with
just the grey of the cement and its sanded tex-
ture. They are covered with charcoal scrawls
and other marks of rural graffiti. The building is
like a hollow shell, a symbolic structure that
seems to belong to the city suburbs, but which
has been erected on an almost deserted
island. It has all it needs to be identified as
domestic architecture: the correct number of

rooms, ceilings, a roof, and even a balcony.
The forms are sufficiently well defined for us to
be able to identify its style and formal lan-
guage. It is yet another bizarre classic of mod-
ernist architecture in Africa, probably dating
from the 1960’s or 1970’s. A structure of sim-
ple lines, with large panoramic windows
designed to allow the outside to continue into
the inside and vice-versa. Some African adap-
tations have been made, such as the neces-
sarily wider version of the balcony, as well as
some almost surreal or tropical sculptural
details overlapping one another on the façade.
The only sings of destruction are those that
have been left by storms and cyclones. Is this
an abandoned settlers house? (Angela
Ferreira)

Ângela Ferreira: Abandoned Settler's House (Ilha de Benguerra, Mozambique),
2007, triptych, c-print, 120 x 150 cm.  Courtesy of the artist.

Abandoned Settler's House 
(Ilha de Benguerra, Mozambique)

Ângela Ferreira
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Casa abandonată a colonistilor
(Ilha de Benguerra, Mozambique)

Este o casă abandonată pe
Benguerra, o insulă idilică în arhipelagul
Bazaruto, la câteva mile de coasta sudică a
Mozambicului. O casă care nu a fost niciodată
terminată și care pare că a fost abandonată în
mod bizar atunci când structura de beton fus-
ese construită. Nu a fost timp pentru finisaje și
nu există semne că ar fi avut vreodată vreo
ușă sau geamuri. Pereții nu au fost niciodată
gletuiți, fiind lăsați doar cu griul cimentului și
textura sa poroasă. Sunt acoperiți cu măzgăli-
turi în cărbune și alte urme de graffiti rural.
Clădirea este precum o cochilie goală, o strc-
tură simbolică ce pare că aparține suburbiilor
orașului, dar care a fost construită pe o insulă
aproape părăsită. Are tot ce îi trebuie pentru a
fi identificată ca arhitectură domestică:

numărul corect de camere, tavane, un acoper-
iș și chiar un balcon. Formele sunt suficient de
bine definite încât să poată fi identitificate stilul
și limbajul formal. Este un alt clasic bizar al
arhitecturii moderniste în Africa, datând proba-
bil din anii '60 sau '70. O structură de linii sim-
ple, cu ferestre panoramice concepute să per-
mită exteriorului să se continue în interior și
viceversa. Unele adaptări africane au fost
făcute, cum ar fi versiunea mai lată a balconu-
lui, precum și niște detalii sculpturale aproape
suprarealiste sau tropicale care se între-
pătrund pe fațadă. Singurele semne ale dis-
trugerii sunt acelea care au fost lăsate de fur-
tuni sau cicloni. Este aceasta o casă abando-
nată a coloniștilor? (Angela Ferreira)

,



Ângela Ferreira: Abandoned Settler's House (Ilha de Benguerra, Mozambique),
2007, triptych, c-print, 120 x 150 cm.  Courtesy of the artist.

Ângela Ferreira: Abandoned Settler's House (Ilha de Benguerra, Mozambique),
2007, triptych, c-print, 120 x 150 cm.  Courtesy of the artist.

[345][344]



Workaround, n.
A workaround is a bypass of a recognized
problem in a system. It is typically a temporary
fix that implies that a genuine solution to the
problem is needed. Theoretically, work-
arounds are always replaced by fixes; in prac-
tice, people often find themselves living with
workarounds for long periods of time. Typically
they will not respond well to further pressure
from a system beyond the original design.
Placing pressure on a workaround may result
in later failures in the system.
(thefreedictionary.com and dictionary.com)

In collaboration with students of International
Academy of Art Palestine we have been look-
ing for and documenting workarounds in the
everyday life of people living on the Westbank.
Because of the political and geographical situ-
ation life is made difficult in a number of ways.

In such a situation you have to use what you
can gain access to, to the fullest and invent
new ways and methods to make your every-
day work. 

A workaround is defined from two sides; from
the external obstacles that needs to be
bypassed but also by the creativity from the
one who is coming up with alternative ways.
Using the inventory attitude to create
workarounds is an act of balance between
making your everyday work and not to reach a
stage of acceptance of the state of things. In
this way it defines a way of acting that is not a
demonstration but rather points where acts of
everyday life and international politics inter-
twine and shape each other.

Project in collaboration with students from the
International Academy of Art Palestine.

Field Work / Nis Rømer & Lise Skou: Workarounds - the politics of everyday life,
2010, series of drawings. Courtesy of the artists. 

Workarounds - the politics of  everyday life

Field Work/Lise Skou & Nis Rømer
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Workarounds - politicile vietii de zi cu zi
Workaround, subst.

"Workaround" reprezintă o soluție
alternativă la o problemă a sistemului. De obi-
cei este o rezolvare temporară care sugerează
că o soluție reală este necesară. În mod teo-
retic, soluțiile alternative sunt întotdeauna
reparate prin remedieri. În practică, oamenii
trăiesc cu soluții temporare pentru perioade
lungi de timp. De cele mai multe ori soluțiile nu
vor răspunde bine unei presiuni constante din
partea design-ului original. Presiunea aplicată
unei soluții alternative poate cauza viitoare
defecțiuni ale sistemului. 
(thefreedictionary.com și dictionary.com)

În colaborare cu studenții Academiei
Internaționale de Artă din Palestina, am căutat
și documentat soluții alterantive în viața de zi
cu zi a oamenilor care trăiesc în Cisiordania.
Din cauza situației politice și geografice viața e

îngreunată în diverse moduri. Într-o astfel de
situație trebuie să folosești la maxim lucrurile
la care ai acces și să inventezi noi metode de
a-ți duce la bun sfârșit munca zilnică.

O soluție alternativă este definită de
două părți; de obstacolele externe ce trebuie
evitate, dar și de creativitatea celui care prop-
une metode alternative. Folosind inventarul de
atitudini pentru a crea soluții alternative este
un act de echilibru între terminarea muncii zil-
nice și refuzul de a accepta starea de fapt. În
acest mod, se definește un tip de acțiune care
nu este o demonstrație, ci care arată unde
acțiunile vieții de zi cu zi și politica internațion-
ală se întrepătrund și se modelează reciproc.

Proiect în colaborare cu studenții Academiei
Internaționale de Artă din Palestina.

,



Field Work / Nis Rømer & Lise Skou: Workarounds - the politics of everyday life,
2010, series of drawings. Courtesy of the artists. 

Field Work / Nis Rømer & Lise Skou: Workarounds - the politics of everyday life,
2010, series of drawings. Courtesy of the artists. 
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The trial of Adolf Eichmann took place in
Jerusalem between April 11, 1961 and
December 15, 1961. Eichmann was accused of
15 criminal charges, among them war crimes
and crimes against humanity, the murder of mil-
lions of Jews, for which Eichmann felt neither
guilt nor did he state any ideological reasons or
hatred. It was one of the first trials that was
broadcasted internationally and followed by a
huge audience. The courtroom became a stage
- literally the courtroom was a converted theatre
- for the discussion of individual responsibility
within the German Nazi regime and the con-
ceivability of the Holocaust. 

Andrea Geyer’s work Criminal Case 40/61:
Reverb is based on transcripts as well as on
reports and other historical documents of the
trial, especially the writings of Hannah Arendt,
whose book Eichmann in Jerusalem. A Report
on the Banality of Evil is predicted on the trial.
The 6-channel video installation features six
characters in an abstracted trial scene, all

played by the same actor (Wu Ingrig Tsang):
accused, defense, judge, prosecution, reporter
and audience. The characters thus “re-enact
not so much the trial but its historic trace. Each
character is embodied by the same performer,
examining how the complicated questions that
the original trial raised, travel across time within
a singular individual and become history”
(Geyer). Through a manner of fictionalisation -
i.e. selecting, enacting, staging and configuring
historical documents - the work opens a dialec-
tical process between the individual as embod-
iment of history and an abstraction of the indi-
vidual as universal. It is neither an illusionistic
personification of historical facts and characters
and a simple re-enactment of history, nor is it an
attempt to criticise or correct Eichmann’s trial.
Criminal Case 40/61: Reverb is an effort to pro-
pose terms and strategies with which one can
rethink the past in present times and that have
the possibility to exceed a mere re-staging.
(Felix Vogel)

Criminal Case 40/61: Reverb

Andrea Geyer

Procesul lui Adolf Eichmann a avut
loc în Ierusalim între 11 aprilie 1961 și 15 de-
cembrie 1961. Eichmann a fost acuzat de 15
delicte, printre care crime de război și crime
împotriva umanității, uciderea a milioane de
evrei, pentru care Eichmann nu a simțit vină sau
și-a exprimat motivele ideologice sau ura. A fost
unul din primele procese transmise internațion-
al și urmărite de un public numeros. Sala tri-
bunalului a devenit o scenă - sala fiind de fapt
un teatru convertit - pentru discuția asupra
responsabilității individuale în cadrul regimului
nazist și comprehensibilitatea Holocaustului.

Lucrarea Andreei Geyer Criminal
Case 40/61: Reverb se bazează pe steno-
gramele, raporturile și alte documente istorice
ale procesului, în special pe scrierile lui Hannah
Arendt, a cărei carte Eichmann în Ierusalim.
Raport despre banalitatea răului este prevestită
în proces. Instalația video pe 6 canale prezintă
6 personaje într-o scenă abstractă a procesului,
toate jucate de același actor (Wu Ingrig Tsang):

acuzat, avocat, judecător, procuror, reporter și
public. Astfel personajele "reiterează nu
neapărat procesul ci amprenta sa istorică.
Fiecare personaj este jucat de același actor,
examinând modul în care complicatele intero-
gații generate de proces călătoresc de-a lungul
timpului ca un singur individ și devin istorie"
(Geyer). Printr-o metodă de ficționalizare -
selectare, regizare, punere în scenă și configu-
rare a documentelor istorice - lucrarea deschide
un proces dialectic dintre individ ca întrupare a
istoriei și o abstractizare a individului ca univer-
sal. Nu este nici o personificare iluzionistă a
faptelor și personajelor istorice într-o simplă
evocare a istoriei, dar nici o încercare de a crit-
ica sau corecta procesul lui Eichmann. Criminal
Case 40/61: Reverb este un efort de a propune
concepte și strategii prin care se poate regândi
trecutul în prezent și care oferă posibilitatea
depășirii unei simple repuneri în scenă. (Felix
Vogel) Andrea Geyer: Accused, 2009, Video still from Criminal Case 40/61: Reverb, six-channel HD

video installation, 50’, color, sound. Courtesy of the artist.
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Dosar penal 40/61: Reverberant



Andrea Geyer: Audience, 2009, Video still from Criminal Case 40/61: Reverb, six-channel HD
video installation, 50’, color, sound. Courtesy of the artist..

Andrea Geyer: Prosecution, 2009, Video still from Criminal Case 40/61: Reverb, six-channel HD
video installation, 50’, color, sound. Courtesy of the artist.
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Trasând evoluția unui spațiu de con-
strucție de la demolare și pâna la terminarea
proiectului, The Mirroring Cure se concen-
trează pe secretara unei companii care decide
să le ia interviu angajaților din jurul ei. Ea vrea
sa înțeleagă relația lor cu munca, speranțele
lor, temerile și anxietățile. Suntem martorii
fascinației sale cu unul dintre arhitecți despre
care descoperă că suferă de pierderea balan-
sului, senzație exacerbată de scala mare a
locului. Devine intrigată de soluția bizară și
suprarealisă pe care el o găsește pentru boala
sa. 

Aparent un documentar despre
complexitățile identităților personale formate în

spațiul de lucru, ca și despre efectele arhitec-
turii asupra comportamentului, filmul începe să
încorporeze elemente de ficțiune, lăsând audi-
ența nesigură asupra a ceea ce este real. În ce
măsură personajele joacă teatru rămâne
ambiguu. Filmat pe o peliculă de 16mm în
decursul a doi ani, filmul creează un portret
intim a cinci persoane la locul de muncă, în
fundalul arhitecturii impozante și mereu schim-
bătoare a clădirii în dezvoltare. Filmul inves-
tighează cum oamenii negociază experiențele
personale în domeniul public și cum îi vedem
și judecăm pe alții în timp ce traversăm orașul.
(Charlotte Ginsborg)

Charlotte Ginsborg: The Mirroring Cure, 2006, 28’, 2006, color, sound. Courtesy of the artist.

The Mirroring Cure

Charlotte Ginsborg
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Remediul reflexiv

Tracing the life of a large construction site from
demolition to the completion of new office
space, The Mirroring Cure focuses on the
company secretary who decides to interview
those employed around her. She wants to
understand their relationship to work, their
hopes, fears and anxieties. We witness her
fascination with one of the architects whom
she discovers suffers from a loss of balance
exacerbated by the large scale of the site. She
becomes intrigued by the bizarre and surreal
solution he develops to cope with his affliction. 

Appearing initially as a documentary detailing
the complexity of personal identities formed

through being 'at work', as well as the effects
of architecture on behaviour, the film begins to
incorporate fictional elements leaving the
viewer unsure as to where reality lies. To what
extent the characters are acting remains
ambiguous. Shot on 16mm over a two year
period the film forms an intimate portrait of five
working lives set against the visually arresting
and constantly shifting architecture of the
building development. It investigates how peo-
ple negotiate private experiences within the
public domain and how we ‘view’ and ‘judge’
others as we move through the city. (Charlotte
Ginsborg)



Charlotte Ginsborg: The Mirroring Cure, 2006, 28’, 2006, color, sound. Courtesy of the artist.Charlotte Ginsborg: The Mirroring Cure, 2006, 28’, 2006, color, sound. Courtesy of the artist.
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March 1975- the group for the electoral
demonstration. Why were elections scheduled
at the beginning of spring in socialism? The
elections themselves were meaningless, the
elected didn’t begin anything, they didn’t
debate anything, they unanimously approved
when they were asked to by the Party. Now
elections are pushed towards the end of the
year to use up the entire budget.  At the begin-
ning of Victoria Street, where the first photo
was taken, the bridge was occupied by police-
men, while the adjoining streets were filled
with buses which brought the crowds. „We
enter the procession”, we observe „the propa-
ganda material” made out of painted styro-
foam, mottos painted on easels, the sign PCR
(The Romanian Communist Party), flanked by
laurels and electoral posters with rainbows.
The camera gaze, far from being innocent is
best kept hidden. The city and the people
espouse the words of socialism. The people
are happy, they are with their colleagues and

they will have to stay at the demonstration for
a long time. Youngsters wearing diverse cam-
ouflage outfits, who look idle, survey us. Until
the beginning of the speech, some comrades
even have the right to sit on the grass; more-
over, they can sit with their backs to the
Central Committee; to us, this looks like an
insult and we don’t dare do it. The same com-
rades can even not pay attention to the
speech, as the crowd remains obedient and
listens in. How can one be anything but adapt-
able and demand-oriented, knowing that
someone is always behind your back watch-
ing? The demonstration has ended. It’s late
and everybody is going home. Now it becomes
visible who and why they were present in the
square, judging from how they are waiting for
others to leave.  How did we waste our time?
Some will say they were forced to, others will
claim they were obeying orders for the nation;
only Ceaușescu seems to have talked today. 

Electoral meeting

Ion Grigorescu

Martie 1975 - în grup la mitingul
pentru alegeri. De ce erau alegerile plasate la
începutul primăverii, în socialism? Alegerile nu
aveau nici o importanţă, aleşii nu începeau
nimic, nu dezbăteau nimic, aprobau unanim
când li se cerea. Acum alegerile sunt împinse
la sfârşitul anului pentru ca bugetul să fie
stors. La începutul Căii Victoriei, unde e prima
fotogramă, podul e ocupat de miliţieni, iar pe
străzile mici sunt oprite autobuze care au adus
alţi manifestanţi. „Intrăm în coloană”,
observăm „materialele de propagandă” din
polistiren traforat şi vopsit, lauri încadrând
PCR (Partidul Comunist Român) sau lozinci
pe pânză, afişele electorale pe carton prins cu
şipci, cu un curcubeu. Imaginea e strâmbă
deoarece nu mă uit prin ocular ce fotografiez.
Privirea aparatului, care nu e inocentă, e mai
bine să stea ascunsă. Oraşul şi oamenii

poartă cuvintele limbii de lemn. Oamenii sunt
veseli, sunt cu colegii şi vor avea de stat mult.
Suntem supraveghiaţi de categoria de tineri
care par să stea degeaba şi au costume de
camuflaj diversificate. Până începe discursul
unii tovarăşi au dreptul chiar să stea pe iarbă,
şi chiar cu spatele la Comitetul Central, ceea
ce pentru noi pare o insultă şi nu îndrăznim.
Pot să nici nu asculte discursul, au văzut ei că
lumea e cuminte, ascultă. Cum poţi să fii decât
adaptat, orientat după cerinţe şi veşnic să ştii
că e cineva la spatele tău. Mitingul a luat
sfârşit. E târziu şi se duce fiecare acasă; acum
se vede cine şi de ce a fost acolo în piaţă,
după cum aşteaptă să plece ceilalţi. Cu ce ne-
am pierdut timpul? Unii vor spune că au fost
siliţi, alţii vor spune că au primit ordin fiind în
slujba patriei, Ceauşescu singur pare să fi
muncit azi cu gura. 

Ion Grigorescu: Electoral meeting, 1975, b&w photograph, 120 x 200 cm.
Courtesy of the artist.
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Ion Grigorescu: Electoral meeting, 1975, b&w photograph, 120 x 200 cm.
Courtesy of the artist.

Ion Grigorescu: Electoral meeting, 1975, b&w photograph, 120 x 200 cm.
Courtesy of the artist.



I feel it's imperative that Bucharest should be
reconstructed; I have tried to sketch a new
urban orientation that can be perceived as
utopian. 

In fact, urbanism is an art that should scrutinize
into the future. The city builders lacking fore-
sight will be always left behind real life. Until
they spot an urgent need coming up, hundreds
of them are hovering and this sort of laggard
race in the cavalcade of time is somehow ridicu-
lous. Urbanism demands drastic, daring solu-
tions able to anticipate future needs. Its materi-
al is huge, its means are revolutionary, while its
plan needs be utopian. 

If our liberal age imperatively demands a policy
to reorganize the social, economic life, architec-
ture is just beginning to think about it; urbanism
can be defined as directed architecture. 

Although it wasn't known as a science, urban-
ism was tightly connected with the art of build-
ing in all cultures, for all peoples. Starting with
the Egyptians, the Chinese, the Romans,
through the Middle Ages, the Renaissance, until
the last century, the art of tailoring Cities was a
geometrical application on the ground. 

You will find the rules of geometry wherever
man's mind invented things and its hands chis-
eled them, that is, the straight line, pure surface,
and simple volume. This is why Khorsabad,
Peking, as well as the Renaissance towns and
those of Louis xIV created order by means of
geometry. 

Only the barbaric ages - the dark Middle Ages
and the unhappy 19th c. architecture - avoided
geometry. Such cities that sprawled at random
represent a regression of human conscience
and art. Being a compelling factor, geometric
order checks the individual freedom and favours
the community interest, its free development.
The late 19th century liberal democracy wasn't

propitious at all for urban development. Most of
the Western cities, created in the Middle Ages,
throve at on amazing speed during the lost cen-
tury, a thoroughly disoriented time in matters of
architecture and urbanism. The traffic problem
was added up to that of city extension. 

In Paris, for instance, there was on annual aver-
age growth rate of 6,000 vehicles between 1890
and 1910, and since 1919 the annual rate
amounted 80- 100,000. Between 1800 and
1900 its population grew up with 1,500,000
inhabitants, while in the following 30 years it
added almost one million souls. This is true for
all the European capitals, not only for Paris;
they all showed this spectacular growth. Why? 

The machine made human production grew ten
times more; the factories attracted the proletari-
at, the cities intensified their race for new out-
lets, while traders sought for markets; due to the
machine, man increased his time off ten times
by creating speed and means of transport that
shrank space. 

This speedy development found a decadent,
unprepared architecture and a greenish urban-
ism. 

The problem of city development was made dif-
ficult by the traffic problem; in New York, when
the skyscrapers pour out thousands and thou-
sands of people into the black and narrow
streets, the traffic is jammed. Then what's the
use of one-way and cross-road traffic signs,
once you have to stop every 150 steps. It is a
well-known joke about the American who is said
to walk on top of stuck cars, where ladies have
enough time to knit a pair of socks at every
street corner. 

There is no measure taken against the increas-
ing traffic flow, no regulations to forbid higher
buildings in the town centre, no land expropria-
tion to widen the streets, there is nothing at all

Bucharest and its Utopia

Marcel Iancu to show the extent of the modern city tumul-
tuous life indeed. 

In the very moment of the deepest anxiety,
when apparently there was no way out, when
the city noise became unbearable, when a com-
fortable and hygienic living seemed impossible
to reach, when the aesthetics was compro-
mised and urbanism made prisoner, then the
modern thinkers highlighted some unexpected
and wonderful prospects for the cities of the
future. 

Everything that has already been experienced
by the Western big cities, has happened to a
certain extent in our own country, and if not, it
will occur very soon on a large scale. 

Almost against its own will-and less due to its
awkwardness - Bucharest has changed its spir-
it; whoever happens to visit it after twenty years
can hardly recognize it. Obviously, our city
favoured a new life form and overlooked those
old art vestiges like the Old Saint George
Church and Colțea Tower that could have
embellished it. 

We undergo a stage of full recovery. The build-
ings in the commercial centre grow higher and
higher; the old and uncomfortable houses make
room far central "blockhouses", while the very
few courtyards and gardens vanish every
minute. 

If we move on at the same pace set after the
war, then we'll find ourselves burdened with all
the shortcomings of the Western cities but with-
out their monuments and art vestiges. So, we
are likely to face the lack of light, green spaces,
heavy traffic, endless traffic accidents, as well
as the problem of endless lotting with infinite
streets, cul-de-sacs, associated with the lack of
economic means to refurbish the utility system
over such a vast territory. 

The urban-planing undergoes a severe crisis.
Architecture itself chose the new style. Who
hasn't felt the perfect tuning of this geometrical,
non-decorative, sober style with the mecha-
nized life we are all sharing today? Who would
ever consent to a different way of life, once he

has tasted the utility of simplified forms comfort-
able life, not necessarily luxurious, as one might
think, but imperatively showing our "urgent" way
of living? 

To love the past doesn't mean to paralyze the
present. If you are for a Romanian architecture
it doesn't mean that you should fabricate it out
of the blue, as it has been attempted several
times. What we might label as a Romanian style
will come out as the effect of a long process of
adjusting the lively forms to specific local needs
and choices. 

For the moment, we can see that the same
technical, economic conditions, the same social
structures, the same materials, the same trans-
port means, the same sports and pleasures, the
same books and clothes, the same news and
shows make our capital a true European city. 

Today the cities are not only markets for the
regional production but also places for peoples'
exchange of spiritual values, which makes them
share the same problems and shortcomings
almost simultaneously. However, there is a dif-
ference with us. 

Luckily, Bucharest is a young town, at the
beginning of its urban growth, and thus spared
of the exaggerated architectural development
that led to the unhealthy and overcrowded
Western towns during the last century. Should
we pick up again the same chain of mistakes
that the Western countries already experienced
and finally had to learn their lesson? 

Our love and caring for the city makes us try to
avoid this useless experience. It is only our own
shyness and hesitation in urban-planning that
could keep us from making Bucharest a model
city, a wonder city. We all witness its true shap-
ing: the hour of the Directive has come. It's not
too late. The Association of Bucharest's friends
and us, the architects of today, assume a more
serious responsibility since we haven't debated
on its master plan even at the eleventh hour. 
What we can do in Bucharest today, it cannot be
achieved in the future. 

Modern style demands modern urban planning. 
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The eleventh hour has come and we should
determine the city backbone, its geometrical
frame, the prospective line of its urban develop-
ment. 

Where shall we find that iron hand, that vision-
ary mind and the defying force that our city
imperatively needs? Each lack in the economic
and social development chain affected at once
man's way of living inside the community. Ever
since man has lived in towns lots of changes
occurred; however, if we carefully examine the
past from the urban-planning viewpoint, we find
that human settlements were very much alike
until our century. Once they followed a more
geometrical and logical pattern; yet, the houses
always were placed along the roads - there
were sidewalks in Pompeii as well. The Roman
and the Greeks had spectacular public squares. 

We may also add that the medieval cities, inher-
ited by the West, with their dark and narrow
alleys and crowded housing estates, even if
they were tailored on a large scale, their con-
cept would rather point to a bigger village pat-
tern, they were half-towns. Their higher build-
ings developed against a crowded background,
their gloomy, unhealthy districts with filthy court-
yards didn't show any new orientation, despite
their palaces and cathedrals. It was the village
type development that prevailed. 

All of a sudden, in the middle of the last centu-
ry the old half-town is shaken by the machine.
The street becomes far too narrow, while the
increased population is crowding in the old dis-
tricts and the centre attracts all the commercial
activities; the entire administration and the
rhythm of life pound intensely, yet not compre-
hended. 

During the very same period the towns were
provided with utilities, such as water pipes,
sewerage system, light cables and phone lines,
trains and electric tramways, buses, but the
public transport turned up to be a real nuisance.
While the new technical devices, the cars, the
electricity, the reinforced concrete were steadily
imposing their latest Inventions, the town plan,
the horizontal projection of land properties,
remained unchanged. While the large dimen-

sion of private estates has never obstructed
light or traffic or the airing of the town, now
against any common sense, the endless divi-
sion of property is allowed. While yesterday's
bigger village (half-urban) wouldn't give up any
inch at all, now new streets and cul-de-sacs are
being widened by way of thousands and thou-
sands allotments. 

The fact is that the bigger village - strangled as
it became by the machine, with its entangled
street network, difficult for access and speed -
didn't take up the due shape that would have
allowed for some breathing space and develop-
ment, according to the science that induced its
progress. The bigger village forms have been
promoted so far and they still are. 
Today such an obsolete form is no longer prac-
ticable, no matter what kind of reform we might
apply.

It means that the yesterday's village form is
incompatible with tomorrow's town. 

Urban-planning is called upon to magically fore-
see the development line and dully prevent the
disaster that is about to happen, by taking some
sound measures. 

In vain one more street is cut and a square is
broadened, in vain another street is made 2 m
wider, in vain one-way streets are being cut. 

An urban-planner has nothing to do with such
events. Urban-planning means directed archi-
tecture. A master plan should live up to the
required spiritual level, in order to foresee nec-
essary and sufficient conditions for some gener-
ations ahead and to turn the rural system into
an urban one able to ensure an ideal social
development. What principle should modern
towns follow? 

Briefly, all architects' and urban-planners' inter-
national congresses maintained that afer vari-
ous experiments undergone in the two conti-
nents, a comfortable living and economical sta-
tus in the city can be only reached through the
high-rise building programme tightly connected
with the land price. 

The house is higher and higher, making enough
room for gardens in the town centre. 

What characterizes such condensed buildings,
where the ground floor is left free for street cir-
culation and gardens, is that the higher they
grow, the more room they create. 

Perret's (!) and Corbusier's studies succeeded
in obtaining 3000 dwellings per ha on a 5% built
area of the commercial area (Paris has 850
dwellings per ha. in the most congested areas,
while Bucharest reaches 200 per ha). 

According to these studies, the central residen-
tial areas will have to rise 12-floor buildings, and
7-floor buildings are anticipated in the outskirts.

These data are based on the average land price
abroad, particularly in the big cities. 
In our country special standards and regula-
tions will be established. 

These collective and condensed buildings (we
shouldn't be afraid to speak this word out, since
the city itself is a collective entity), these neat
houses lined up in 40-70 m, large streets, with
vast gardens in-between, covering 15% of the
total surface, will allow for: 
1. roads to be widened; 
2. useless streets to be reduced; 
3. gardens in-between high-rise buildings to be
laid out; 
4. healthy, economical, comfortable conditions
to be created. 

What is Corbusier's ideal city going to look like? 

The city contains the commercial and adminis-
trative centre and then a belt of central residen-
tial buildings, a belt of low-price buildings, the
industrial districts, etc. There won't be any frag-
mented lots and thus the collective property will
turn the city into a vast park, spread with play-
ing and sport grounds, statues and fountains.
Every inhabitant will have pools and beaches
ready at hand. The pedestrians will walk
through such parks to access various places. 

In the heart of the city 60-floor tower buildings
inhabited by 30,000 souls will rise. Here lies the

brain of the city, its headquarters, offices,
administration, companies, as well as its com-
merce, and finally, the intense and all- absorb-
ing working place. These tower buildings are
spaced 400 m, out, throbbing with the elevators
racing up and down, with the intense life in
them; in fact, each is a city in itself, having its
own purpose. 

There will be 70 m wide elevated highways, with
heavy trucks driving in the underground, normal
traffic on the ground level, while speedy cars
will run on the first level. Crossings will be
established every 400 m, and every 200 m for
medium traffic level; the highways will be 30-40
m wide. 

The apartment buildings will look over interior
gardens, thus avoiding the intense street traffic;
by a skillful display, they create a special land-
scape effect due to the rhythmic pattern of
recessed and protruded elements. The street
will no longer look like a dull corridor but as on
alley crossing through gardens. Towards the
outskirts 400x200 m huge apartment buildings
will rise, with 25,000 souls each; they will also
encompass gardens, sport grounds, and prom-
enades, os large as our Cișmigiu Gardens 

The air is fresh and the sun shines almost
everywhere. The air is filled with nimble dragon
flies hasting to the town centre where the airport
is just beyond the central railway station. 

The trains access through underground tunnels
and there are also underground entrances and
exits in each park between the apartment build-
ings for subway trains that rapidly connect the
centre to the peripheral zones. This city is a
miraculous garden, where men come closer to
men without thronging the streets, where the
community collective feelings reach the loftiest
level, where health, comfortable life, economy,
and aesthetics, along with speed and sport will
create those superior life forms that can attain
material and spiritual perfection. 

If we agree that our town hasn't absorbed yet
the latest improvements in this respect, why
shouldn't we direct its development towards
such future? 
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run in the underground, offering a more rapid
means of transport to workers. The highways
will be designed to shrink the distance between
the farthest districts of the town, which will be
also reduced due to the growing density. 

If all my suggestions and examples are still
"under study", at least one of them has to be
quickly taken. The changing of Bucharest slums
and their picturesque scenery. 

If we have been spared the filthiness of the old
city centers, we have been "blessed" with those
slums that have neither kerbs nor sewers or
light but instead they do have a multitude of clay
blind walls and wooden houses covered with
cardboard that make us feel ashamed in front of
foreign visitors. 

That kind of policy that overrules order, and
against the strong protests from urban-plan-
ners, it allows the curse of endless lotting in the
slums. There is a solution to it: with its own
funds the commune will create a large area of
400x200 m for low-price dwellings. It will con-
tain beautiful gardens and resting places and
the entire slum of about 25-30,000 souls, whose
property was expropriated, will fit into it. In
exchange for a three room windowless hut they
will get 2 or 3 rooms, a kitchen, public laundry,
bathrooms, toilets, running water and a wonder-
ful garden. 

I can't believe that one of those poor families,
thronging in unhealthy huts, would turn down
such on offer. Well, as for those who wouldn't
give it up wearing their pajamas, leaning
against their fence all Sunday long, I would
send them to a village, 20 km off Bucharest.
The inhabitants of Bucharest should wish for
and suffer Bucharest's progress. 

Should Lipscani street and some suburban lots
disappear due to this plan, then modern urban-
planning will preserve the old splendors of the
city, such as Kisseleff Avenue, the new boule-
vards that will appear narrowly tailored, quite
soon, Calea Victoriei, and others, yet, on a dif-
ferent scale and geometrically cut, by all
means. The urban-planner should keep the
church squares; however, he has to air the town

centre that began to overcrowd. 

We shall be able to face the future proudly, pro-
vided we build for tomorrow and carefully han-
dle the growth of the city and the health of our
heirs now, at the eleventh hour which measures
our own commitment. 

We are determined to understand our time in an
optimistic manner. Geometry and straight line
are unique and beautiful because they alone
belong to art and intelligence, as relevant
expressions of the clear goal and human firm-
ness. 

We are for the new construction that uses or
intensely expresses the functional aesthetics
belonging to the century of the machine and
opens the way to industrialization, on ideal for
the whole economy of our age. 

We are determined to make our capital keep
with the present achievements, with all neces-
sary provisions and effects of the new style in
modern urbanism, as long as it is still time. 

Any provision concerning health, traffic, living
facilities that can be arrived at by either time
saving of steady concern for aesthetically and
modern convenience requirements should pre-
vail in the conception of the town master plan.
Thus in 50 years, Bucharest will turn into a
happy, healthy town with gardens, parks, and
palaces, a garden-city as it suits our climate.
Every age has its own picturesque landscape,
and no matter how pathetic the ruins may look
like, we vote for the present, colourful life and its
picturesque ambience. We have no time to
lament over the past, our duty is to see what we
can do about future... 

It's high time we created a prophetic and bright
urbanism. 

Towards on Architecture of Bucharest, Bucharest, f.a.
(1935], p.7-20 
* The texts have been selected and compiled by
Nicolae Lascu. 

Is there anyone around who says nay?

Utopian thinking, what will you do about the new
buildings? What will you do about the land prop-
erties broken asunder into thousands and thou-
sands of crooked lots? How will you handle the
expropriation problem? What about the money?
What will you do about man's attachment to his
property? How will you handle the Constitution
in this matter? What about the slums? What will
you do about the old good picturesque land-
scape? What about politics? What will you do
about the green belt? 

All you need to make Utopia come' true is deter-
mination and an iron hand, as there was one in
Bucharest before. 

Of course, we do not ask for the ideal thing to
happen. A sound guiding line will essentially
change the town; moreover, if we put into prac-
tice, as much as we can, the latest deeds of
stormy thinking, we will set the way wide open
for a better and greater future. 

I can see nothing impossible about it! There are
many hardships ahead for us to overcome, yet,
I am afraid of one single multi-headed political
monster. I have no intention to give directions
(we are just humble designers), yet I am going
to draft some practical ideas. Urban-planning
needs directed architecture. 

1. The first obstacle is the small land property
that is being endlessly sliced. 

We don't need a communist regime to do away
with them, or to make changes in the
Constitution. Just look around. There are but
few years since collective properties have been
created and the person living on the 7th floor
can see the garden he shares with 60 people.
Which share is his? He can't see it at all!
However, his mind can understand that no mat-
ter how poor he is, he can benefit from this kind
of shared economical living and live in a wide
boulevard. He has got a courtyard, yet he can-
not build an enclosure. He has got himself a
home, yet he cannot dance there all night long.
It is his and everyone else's. The town itself
belongs to him and to others, too. The street

belongs to every one. His freedom is limited for
the sake of the communal well-being. Here is a
proposal! 

The commune, according to the new town mas-
ter plan, assisted by some banks, will make a
project for a 12 floor building provided with mod-
ern and comfortable apartments, placed, let's
say, on one side of the Cișmigiu Gardens. The
commune will exchange these comfortable and
luxurious buildings for a series of expropriated
land properties located in the central area,
according to the master plan. The density of
300 to 500 inhabitants per ha will have the
advantage to double the current density of 150
inhabitants per ha, and free a double surface of
land. Moreover, the building expenses will be
covered by the estate value, and once the rest
is sold, some new apartment buildings will be
built, and so on. 

Do not weep over the Cișmigiu Gardens,
because each unit will have its own "cișmigiu
garden" A board of lawyers and economists will
have to deal with the calculation and revise the
legislation.

2. When the streets with heavy traffic are
widened and straightened the inhabitants of
those areas will get in exchange for their expro-
priated property the possibility to build houses
under controlled architectural counseling. This
should be considered as counter value, and as
devaluation in case no multi-storied houses ore
allowed to be built. 

3. When useless traffic lanes disappear, the
inhabitants will get apartments in exchange for
their expropriated property, on those very prem-
ises, which will contain gardens too. 

By successive concentration and moving of the
dwellings away from the town centre, the com-
mune will own the most valuable land that will
be sold to various companies that accept to
refurbish the commercial centre under an
imposed plan. The profits obtained from such
operations will be used for the utility system,
highways, subway trains etc. 

The traffic will be made easier when the trams
[367][366]



exproprieri neînsemnate pentru lărgirea
străzilor, nimic nu poartă masura vieții clocoti-
toare a orașului contimporan. 

Și când zbuciumul era mai adânc,
când întunericul problemei mai nepătruns,
zgomotul orașelor mai insuportabil, igiena și
confortul imposibile, estetica compromisă și
urbanismul prizonier, lumina gânditorilor mod-
erni a deschis căi nebănuite și minunate
orașelor viitorului. 

Cele ce am urmărit în orașele mari
ale occidentului s-au întâmplat într-o măsură
și la noi și desigur că în curand se vor împlini
cu vârf și îndesat. 

Fapt este că Bucureștii mai mult
fără voia Bucureștilor, decât din nepricepere,
și-a schimbat firea și cine îl vede azi după o
lipsă de 20 ani, aproape că nu-I mai
recunoaște. Hotărât, orașul nostru a optat
pentru o formă de viață nouă, neglijând chiar
prea mult acele câteva vestigii de artă ale tre-
cutului care I-ar fi împodobit, cum era vechea
biserică Sf. Gheorghe sau turnul Colței. 

Suntem azi într-o fază de refacere
completă. Centrul comercial crește în înalțime,
casele vechi, lipsite de confort, fac loc în cen-
tru "blochausurilor", iar puținele curți și grădini
dispar în fiecare ceas. 

Cu ritmul în care am pășit de la
război încoace ne vom pomeni peste cîțiva ani
într-un oraș fără monumentele și vestigiile de
artă ale occidentului, dar cu toate ponoasele
lui: lipsa de lumină, de verdeață, circulație
imposibilă, accidente necontenite și parcelare
infinită cu străzi multe, stradele înfundate și
imposibilitate economică de a urmări cu
lucrările edilitare această întindere. 

Trecem azi, urbanistic vorbind,
printr-o grea criză. În detaliu, arhitectura însăși
a optat pentru stilul nou. Cine n-a simțit acor-
dul perfect al acestui stil geometric, nedecora-
tiv, sobru cu viața mecanizată în care cu toții
ne mișcăm astăzi? 

Cine va mai consimți la altfel de
viață când a cunoscut utilitatea formelor sim-
plificate și a confortului care nu e un lux, cum
s-ar părea, dar care se arată o nevoie impe-
rioasă în felul nostru "urgent" de a trăi? A iubi
trecutul nu înseamnă a paraliza viața. A cere o
arhitectură românească, nu înseamnă a o fab-

rica, cum s-a încercat în diferite rânduri.
Numai adaptând formele vii nevoilor și prefer-
ințelor specifice ale locului, se va naște printr-
o lungă experiență ceea ce se va putea numi
un stil românesc. 

Deocamdată constatăm că aceleași
condiții tehnice, economice, aceleași structuri
sociaIe, aceleași materiaIe, aceleași mijloace
de locomoțiune, aceleași sporturi și plăceri,
aceleași lecturi și îmbrăcaminți, aceleași știri și
aceleași spectacole, fac din metropola noastră
un oraș european. 

Orașele nu sunt azi numai centre de
desfaceri ale producției regionale, dar mai
sunt locurile de schimb ale valorilor spirituale
între popoare, ceea ce face ca ele să aibă
aproape simultan tot acele probleme și lipsuri. 
Cu o deosebire la noi. 

Bucureștii au norocul de a fi un oraș
tânăr, la începutul formării sale urbane, ferit de
supradezvoltarea defectuoasă arhitectonică,
nehigienică și suprapopulată a secolului trecut
din centrele mari occidentale. Este oare abso-
lut necesar să trăim întreaga filieră de greșeli
pe care occidentul I-a făcut, ca să învățăm și
noi ceva? 

Grija și dragostea ce o purtăm
orașului nostru ne face să dorim evitarea
acestei evoluții astăzi inutile. Numai și numai o
timiditate urbanistică va permite ca orașul nos-
tru să devie unul model, un oraș minune.
Trăim azi zilele de adevărată formațiune:
Ceasul directivei. Încă nu este târziu. Asociația
prietenilor Bucureștilor și noi, arhitecții de azi,
ne asumăm o răspundere cu atât mai grea, cu
cât nu am dezbătut planul de sistematizare în
ultimul ceas. 

Ceea ce se poate face azi în
București, nu se va mai putea realiza vreo-
dată. Stilul modern cere urbanismul modern. 

E ora hotărâtoare care trebuie să
decidă osatura, baza geometrică, linia de con-
tinuitate pentru dezvoltarea urbană a
Bucureștilor. 

Unde este mâna de fier, mintea
vizionară și puterea cutezătoare de care are
acum imperios nevoie orașul nostru? 

Fiecare verigă în lanțul dezvoltării
economice și sociale a omenirii a avut reper-
cursiuni imediate asupra felului de viață al

Văd nevoia urgentă de a se reface
Bucureștii și am încercat să schițez noua ori-
entare urbanistică (!) care pare încă azi o
utopie. 

De altfel urbanismul este arta care
trebuie să scruteze viitorul. Cei ce clădesc
orașe fără destulă previziune se găsesc
mereu depășiți de realitate. Până să realizeze
o necesitate urgentă, s-au ivit în progresie
geometrică altele și această goană de om pe
jos, după cavalcada timpului, este cel puțin
comică. Urbanismul cere soluții capitale,
îndrăznețe, care să preîntâmpine nevoi
viitoare. Materialul urbanismului este uriaș,
mijloacele sale sunt revoluționare și planul său
trebuie să fie utopic. 

Dacă timpurile noastre liberale cer
imperios o reorganizare socială economică și
politică dirijată, apoi arhitectura abia o cere, iar
urbanismul se poate formula ca o arhitectură
dirijată. 

Cu toate că necunoscută ca știință,
urbanismul era în toate culturile, la toate
popoarele, legat de arta de a clădi. De la
egipteni la chinezi, de la romani și până în evul
mediu, de la renaștere și până în secolul tre-
cut, arta de a croi orașe era o aplicare pe teren
geometrică. 

Acolo unde gândul omului a născoc-
it, unde mâna lui a cioplit, veți afla legile
geometriei: linia dreaptă, suprafața pură, volu-
mul simplu. De aceea Khorsabadul ca și
Pekinul, ca și orașele Renașterii și ale Regelui
Soare au creat ordinea prin geometrie. Numai
epocile barbare - epocile întunecosului ev
mediu ca și nenorocitul întru arhitectură secol
al 19-lea - nu au procedat prin geometrie.
Orașele astfel crescute în voia întâmplării sunt
o scădere a conștiinței și artei omenești.
Nicăieri mai necesară, ordinea geometrică
este aceea care îngrădește libertatea individu-
lul în interesul obștesc, în interesul libertății de

dezvoltore al colectivității. Liberalismul
democrației din sfârșitul veacului trecut nu a
fost prielnic dezvoltării urbanistice. Mai toate
orașele occidentului, creațiuni din evul mediu,
s-au dezvoltat cu o repeziciune uluitoare, toc-
mai în secolul trecut care excelează printr-o
dezorientare completă arhitectonică și urban-
istică. Problema întinderii orașelor a fost com-
plicată de problema circulației. 

La Paris, spre exemplu, în timp ce
de la 1890 până la 1910 creșterea vehiculelor
era în medie de 6000 pe an, de la 1919 au
început să crească în medie cu câte 80 -
100.000 anual. lar populația lui din anii 1800
până către 1900 crește cu 1.500.000 locuitori
iar în următorii 30 de ani cu aproape un milion
de suflete. Și nu numai Parisul, dar toate cap-
italele europene au arătat aceasta creștere
formidabilă. Cauza? 

Mașina a înzecit producția omului,
fabricile au atras masa prolelară, orașele au
multiplicat lupta pentru captarea debușeurilor,
comerțul pentru plasarea produselor, omul a
înzecit timpul tot prin mașină, creind viteza și
mijloacele de locomoțiune care reduc spațiul. 

Această dezvoltare precipitată a
găsit însă o arhitectură nepregătită, decaden-
tă, un urbanism în fașă. 

Problema dezvoltării orașului a fost
îngreunată de problema circulatorie și în New-
York în orele când zgîrie norii varsă zecile de
mii de oameni pe străzile negre și înguste, cir-
culația se paralizează. Ce folosește sensul
unic sau semnalul de încrucișare, când aces-
tea sunt la fiecare 150 de pași. Se cunoaște
gluma americanului care povestește că circulă
pe acoperișul automobilelor ce stopează, în
cari cucoanele își iau ciorapul având timp să
tricoteze la fiecare colț de stradă. 

Măsurile împotriva circulației
crescânde, opreliștile regulamentelor împotri-
va creșterii orașului în înălțime la centru,

Utopia Bucurestilor
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Aceste construcții concentrate
colective (și să nu ne sperie acest cuvânt,
orașul însuși e colectiv), aceste case bine
orânduite pe străzi largi, 40-70 metri, cu grădi-
ni imense între ele căci nu acoperă decât max-
imum de 15 la suta din suprafață, dau: 
1. posibilitatea de lărgire a drumurilor 
2. reducerea străzilor inutile 
3. grădini între locuințele concentrate în
înălțime 
4. reducerea suprafeței orașului, prin îndesire 
5. condițiuni economice, sanitare și de confort
necunoscute în zilele noastre. 

Dar cum va arăta acest oraș ideal
după Corbusier? 

Orașul se compune din centrul com-
ercial și administrativ apoi raza Iocuințelor
centrale, raza locuințelor ieftine și cartiere
industriale etc. 

Loturile fărâmate dispar și propri-
etatea comună va îngădui orașului să fie un
mare parc semănat cu locuri de jocuri și sport,
statui și fântâni. Plaje de nisip și bazine de înot
ar fi la îndemâna fiecărui locuitor lângă
locuința sa. Drumurile pietonilor ar străbate
pentru plimbări aceste parcuri. 

În inima orașulul în asemenea par-
curi se vor ridica acele case turnuri care în 60
de etaje cuprind fiecare aproape 30.000
suflete. Aici e creierul orașului, centrala,
birourile, administrațiile, societățile, comerțul,
în fine locul de muncă intensă și concentrată.
Aceste turnuri sunt așezate la mari distanțe
cam 400 metri - și vibrează de cursa ascen-
soarelor rapide și de viață intensă, fiecare fiind
după specialitate un oraș pentru sine. 

Șoselele de circulație late până la
70 metri sunt etajate și cuprind în subsol circu-
lația grea, la parter circulația normală și la etaj
circulația rapidă. Încrucișările sunt la 400
metri, iar la 200 metri întâlnim numai la nivelul
circulației medii, șosele de 30-40 metri lățime. 
Locuințele imobilelor sunt întoarse cu spatele
către circulația mare și cu fața spre grădini
interioare și formează printr·o dispoziție inge-
nioasa cu retrageri și eșiri ritmice un efect
plastic deosebit, așa încât strada nu mai e un
culoar anodin, ci o alee între grădini. Apoi
înspre periferii sunt locuințele eftine în blocuri
imense de 400 x 200 m., care cuprind 25.000

de suflete fiecare, închizând la rîndul lor grădi-
ni cu umbrare, Iocuri de sport și de plimbări
aproape cât Cișmigiul nostru. 

Aerul și soarele abundă în tot locul.
Văzduhul șuieră de libelulele ușoare

care se grăbesc spre centru unde peste gara
centrală este aeroportul orașului.

Subpământeană este intrarea
trenurilor și tot subpâmanteană în fiecare parc
dintre acele case sunt intrările și ieșirile
metrourilor care leagă în viteză mare de-a
curmezișul și de-a lungul orașului periferiiIe și
centrul. 

Acest oraș este o grădină miracu-
loasă unde omul se apropie de om fără să se
îngrămădească, unde sentimentul colectiv își
ia forma lui cea mai superioară, unde confortul
și sănătatea, economia și estetica, viteza și
sportul vor da acele forme de viață superioară
care întrunesc perfecțiunea materială și spiri-
tuală. 

Deci, dacă suntem de acord că
orașul nostru nu a luat forma ultimelor
îmbunătățiri posibile de ce n-am cere-o
astăzi? 

De ce n-am îndrepta creșterea lui
către un asemenea viitor? 

Aud obiecțiunile? 
Utopie! Ce faci cu noile construcții?

Ce faci cu proprietățile ciopârțite și mii de
parcele sucite? Cum faci exproprieri? Cu ce
bani? Ce faci cu sentimentul proprietății? Ce
faci cu Constituția? Ce faci cu mahalalele? Ce
faci cu pitorescul? Ce faci cu politica? Ce faci
cu centura de verdeață? 

O voință și o mână de fier, cum au
mai cunoscut Bucureștii, și utopia va deveni
realitate. 

Bineînțeles că nu e vorba să cerem
idealul. Un îndreptar și o orientare sănătoasă
vor schimba fundamentul orașului și aplicând
după putință cuceririle gândului năpraznic,
vom fi deschis calea unui mai bun și mai mare
viitor al urbei. 

Imposibil nu mi se pare nimic!
Greutăți vor fi multe de învins dar teamă mi-e
de un singur balaur care la noi are o mie de
capete (politice). Fără să am pretențiuni de a
da îndrumări (noi știm doar să proiectăm) voi
mai schița câteva gânduri practice. 

omului în colectivitate. Multe au fost schim-
bările de când omul trăiește în orașe, dar dacă
scrutăm bine trecutul din punct de vedere
urbanistic, constatăm că formațiile orășenești
erau foarte asemănătoare până în secolul
nostru. Orașele cunoșteau un traseu mai geo-
metric și mai logic altădată, casele erau însă
totdeauna în marginea drumurilor, trotuarele
erau cunoscute și în Pompei. În ce privește
piețele, Romanii și Grecii au cunoscut forme
de mare splendoare. 

Ba putem afirma că orașele evului
mediu pe care occidentul Ie moștenește azi,
cu ulicioarele întunecoase și proprietăți înghe-
suite, chiar în proporțiile lor uriașe, se
aseamănă în concepție unor sate mari, aș
spune unor semi-urbe. Dezvoltarea în înălțime
și înghesuială, cu cartiere sumbre, insalubre și
curți infecte a acestor orașe, cu toate palatele
și catedralele lor, nu indică vreo nouă ori-
entare. Încă suntem în linia dezvoltării sătești. 
Deodată către jumătatea secolului trecut,
bătrâna semi-urbe e zdruncinată din temelii,
de mașină. Strada devine prea strâmtă, popu-
lația înmulțită se îndeasă în vechile cartiere,
centrul atrage tot comerțul, toate administrați-
ile și viața pulsează un ritm clocotitor, dar
neînțeles. 

Tot în acest timp cade epoca insta-
lațiunilor edilitare sanitare, apa, canal, lumină
și telefon, trenul suburban, tramvaiul electric,
autobuzul, în fine transporturiIe în comun iau o
dezvoltare supărătoare. 

Și în timp ce technica, automobilele,
electricitatea, betonul armat își impuneau
cuceririle zi de zi, planul orașului, proecțiunea
orizontală a proprietăților rămânea identică.
Ba în timp ce până la un moment proprietatea
individuală avea dimensiuni care nu stânje-
neau nici lumina, nici circulația, nici aerul
orașului, acum în contra oricărui bun simț se
îngăduie fărâmițarea ei la infinit și de unde
până ieri satul mare (semi urban) nu desființa
nici o potecă măcar, acum se deschid străzi
noi și fundături o mie prin parcelări mari. Astfel
satul cel mare sufocat de technica mașinii cu
aceleași drumuri întortochiate și imposibile
pentru circulație și viteză, n-a înțeles să
adopte forma cuvenită penlru a putea respira
și primi o dezvoltare conformă cu știința care i-

a promovat progresul. S-au continuat și se
continuă și la noi formele satului. 

Astăzi această formă uzată devine
imposibilă cu orice reforme. 

Este incompatibilitatea între forma
sătească de ieri cu orice corective și orașul de
mâine. 

Urbanismul este acela care trebuie
să prevadă magic dezvoltarea, să întâmpine
răul cât mai e timp și să-I previe cu plinătatea
măsurilor. 

În zadar se creează încă o stradă,
se mărește o piață, în zadar se lărgește o
stradă cu 2 metri, zadarnic se face sens unic. 
Acestea nu sunt opere de urbanist. 

Urbanism e arhitectură dirijată.
Trebuie planul conducător să fie la nivelul spir-
itual cerut, ca să prevadă pentru câteva gener-
ații soluții necesare și suficiente, să schimbe
sistemul sătesc într-unul urban care garan-
tează o dezvoltare socială ideală. 

Care ar fi principiul urbei moderne? 
Succint se poate spune că în con-

gresele de arhitecți și urbaniști internaționali s-
a afirmat, după diferite experiențe în țările a
două continente, că în ce privește economia și
confortul orașului, el se poate realiza numai
printr-un program de construcții înalte și
aceasta în raport cu prețul terenurilor. Casa se
ridică în înălțime lăsând terenul liber grădinilor
în mijlocul orașului. 

Ceea ce este însă caracteristic pen-
tru aceste construcții concentrate care evac-
uează parterul nevoilor circulației și grădinilor
este că ele, cu cât se ridică în înălțime, cu atât
mai mult spațiu liber vor avea împrejur. 

Studiile arhitectului Perret ca și
proiectele lui Corbusier ajung în centrul com-
ercial la un procent de 5 la sută suprafața
clădită, obținând totuși 3000 de loc. de ha.
(Parisul are în locurile cele mai concentrate
850 și Bucureștii 200 la ha). 

După aceste studii, cartierele de
locuințe centrale vor trebui să ocupe 12 etaje
și în periferii 7. 

Toate aceste date se referă la prețul
mediu al terenului în străinătate și numai în
marile metropole. 

La noi studiul va stabili norme și reg-
ulamente speciale. 

[371][370]



Bucureștenii trebuie să dorească și
să suporte progresul Bucureștilor. 

Dacă astfel din planul Bucureștilor
vor dispare strada Lipscani sau unele parcelări
de suburbie, desigur că urbanistul modern va
păstra vechile splendori ale orașului, ca șos.
Kisselef, bulevardele noi și prea strâmt croite
cum vor arăta abia după câțiva ani, calea
Victoriei în alte proporții și cât se poate mai
drept și geometric croită și altele. 

Urbanistul va trebui să păstreze și
piețele bisericilor, dar fără preget trebuie să
facă lumină și aer în centrul care începe să
sufere de congestie. 

Numai astfel vom putea privi cu
mândrie viitorul, făcând operă pentru decenii,
astfel vom fi cârmuit cu prevedere creșterea
orașului nostru, numai astfel vom fi contribuit
la sănătatea urmașilor noștri în ceasul răspun-
derii ce ne pândește acum. 

Cuvântul nostru hotărât e pentru
înțelegerea timpului prin optimism. Geometria
și linia dreaptă sunt unice, frumoase, fiindcă
numai ele sunt apanajul artei și inteligenței,
expresiune a țintei clare și voinței omenești.
Cuvântul nostru este pentru construcția nouă
care folosește sau exprimă vie, estetica
funcțională a secolului mașinii și deschide
calea industrializării către care tinde întreaga
economie a timpului. 

Cuvântul nostru este pentru orân-
duirea, cât mai este timp, a capitalei țării noas-
tre la pas cu vremea, cu toate prevederile
posibile, cu toate consecințele stilului nou în
urbanismul modern. 

Orice previziune sanitară sau de cir-
culație, orice ușurare a traiului prin economie
de timp sau preocupare de confort și estetică,
trebuie să prevaleze la întocmirea planului
director. Bucureștii astfel refăcut va fi în 50 de
ani un oraș fericit și sănătos, un oraș grădină
cu parcuri și palate, iarăși un oraș grădină cum
se potrivește climei noastre. Fiecare timp are
pitorescul său și oricât de înduioșător ar fi
pitorescul ruinelor, noi optăm pentru pitorescul
vieții care are destulă culoare. Nu e timpul să
bocim trecutul, avem datoria să pregătim
viitorul... 

E ceasul să facem operă de urban-
ism, profetică și luminoasă. 

Către o arhitectură a Bucureștilor, București, f.a.
[1935], pp. 7-20 
* Textele au fost selectate și grupate de Nicolae
Lascu. 
S-a păstrat în mare parte ortografia și punctuația
originalului. 

Urbanismul cere arhitectură dirijată. 
1. Prima greutate în realizare este

mica proprietate privată care se împarte în
felioare și feliuțe nesfârșite. Nu este nevoie de
comunism pentru a Ie desființa. Nu este
nevoie de schimbări de constituție. Priviți în
jurul nostru. De câțiva ani s-au creat și Ia noi
proprietăți în comun, unde individul vede din al
7-lea etaj locul grădinii care îi aparține și lui, în
comun cu alți 60 de locatari. Care parte e a
lui? Nu o vede! Dar mintea lui înțelege că în
acest fel, cu toată sărăcia lui, are beneficiile
unei economii comune și poate locui pe bule-
varde. Are curte și nu o poate îngrădi. Are
casă și nu poate dănțui până dimineața. E a lui
și e a tuturor. Și orașul e al lui și e al tuturor. Și
strada e a tuturor. Libertatea e îngrădită pentru
binele colectiv. 

Iată o propunere! 
Conform cu noul plan al orașului, se

va concepe spre exemplu de către comună, cu
ajutorul unor societăți bancare, ridicarea unui
corp cu 12 etaje, cu cele mai confortabile și
moderne locuințe într-o aripă, să zicem, a
Cișmigiului. Aceste locuințe luxuoase și con-
fortabile se vor schimba de către comună
obligatoriu contra unei serii de proprietăți
expropriate în centru, conform planului de sis-
tematizare. Densitatea de 300-500 loc. pe ha.
va elibera un loc de două ori mai mare cu den-
sitate de 150 loc. pe ha., acoperind cheltuielile
de construcție cu valoarea lui și permițând prin
vânzarea restului ridicarea unui nou pateu de
locuințe și așa mai departe. 

Nu plângeți Cișmigiul, căci fiecare
pateu va căpăta un Cișmigiu în inima lui. Un
consiliu de economiști și avocați vor trebui să
pună desigur o ordine în calcuIe și în legislația
comunală revizuită. 

2. Lărgirea străzilor de circulație
mare, îndreptarea lor va da riveranilor în
schimbul părții expropriate și fără plată, să-și
pună în valoare terenul prin înălțarea caselor
după o arhitectură indicată. Este o contraval-
oare care trebuie socotită așa precum ar fi o
depreciere de valoare când nu e permisă ridi-
carea mai multor etaje. 

3. Apoi desființarea străzilor inutile
circulației, vor da dreptul riveranilor să
primească apartamente în contravaloarea

exproprierilor, chiar în acele construcții care
cuprind locurile expropriate și care se vor
folosi de ele ca grădini. 

Astfel comuna, prin concentrarea și
mutarea  locuințelor din centrul orașului, va
deveni proprietară pe cel mai valoros teren pe
care îl va vinde societăților ce vor voi să refacă
centrul comercial după planul impus.
Beneficiile acestor operații vor servi la lucrările
mari edilitare cerute de autostrade, metrouri
etc. 

Circulația se va descongestiona
când tramvaiele vor fi trimise în subsolul
orașului, dând astfel un mai rapid mijloc de
mișcare muncitorului. Autostradele vor trebui
proiectate în așa fel ca să lege cu cea mai
mare rapiditate cartierele îndepărtate ale
orașului, care va fi redus și în suprafață, prin
densitate. 

Și acum aș spune că dacă toate
exemplificările mele rămân "în studiu", una ar
trebui rapid realizată. 

Transformarea mahalalelor bucu-
reștene cu pitorescul lor cu tot. 

Dacă soarta ne-a ferit de marea
mizerie din centrul orașelor vechi, apoi ne-a
hărăzit acele suburbii fără trotuare, canalizare
și lumină, cu sumedenia de calcane de lut și
case de lemn acoperite cu carton, ce fac
rușinea noastră în fața străinilor. 

Politica vrăjmașe ordinii a lăsat, cu
toate protestele urbanismului, să se întindă
plaga parcelărilor mahalalelor. O soluție ar fi:
comuna cu propriile ei mijloace, ridică pe un
loc propriu, afectat locuințelor ieftine, un mare
pateu de 400x200 m. cu grădini frumoase și
locuri de odihnă în care să găzduiască o
mahala întreagă de 25 - 30.000 suflete, expro-
priindu-Ie caseIe. Contra unei cocioabe cu trei
chilii, fără ferestre și fără aer, se va da un
apartament de 3 sau 2 camere cu bucătărie și
calorifer, spălătorii comune, băi, closete, apă
la robinet și grădină minunată. 

Mintea refuză să creadă că vreuna
din acele familii nevoiașe care se îngrămăde-
sc azi în colibe insalubre, să refuze schimbul.
Și apoi pentru acei ce vor neapărat să stea în
cămașe de noapte Duminica la gardul lor, pe
aceia i-aș trimite într-o comună la 20 km. de
București. 
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Floating Island is a picture collage that cap-
tures life aboard the oil tanker Furunäs during
a two-week journey, Gävle-Gdansk-Amster-
dam-Rotterdam. The pictures depict the boat's
different sides, both the daily work and life on
board and the environment around it. Life and
work aboard a tanker can become isolated
since the sailors rarely get a chance to leave
the boat.  Working on a vessel is not a way to
see the world any more. Some of the crew are
working on board for nine months nonstop,
while others have just signed on after six
weeks of leave. To live through all the mun-
dane things on board a oil tanker creates a
rather peculiar environment. Both work and
rest, amusement and boredom share the
same space. The monotonous sound of the oil
tanker creates an everyday chorus as its

crosses the oceans. The harsh environment at
sea affects the work of the route. The oil tanker
is in Faroese flag, but sailing for a Swedish
shipping company, which means that the con-
tracts that seafarers have differing widely
depending on which nationality they belong to.
Many days are similar on the oil tanker, and
finding a way to let time go until it is time for the
next stop may be viewed as a challenge,
depending on whether it is a week, a month or
a year until a long time off. To obtain meaning-
ful to everyday life and create a distinction
between work and rest is a challenge for
everyone who is taking part of this isolated
environment. You may take one day at a time,
some say it is life between work and rest as
you live for. For some, these moments are not
so common. (Maja-Lena Johansson)

Stina Östberg: Floating Island, 2010, three channel video, b/w, sound. Courtesy of the artist. 

Floating Island

Stina Östberg
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Insula plutitoare

Insula plutitoare este un colaj din
fotografii care surprind viața la bordul navei
petroliere Furunäs în timpul unei călătorii de
două săptămâni Gävle-Gdansk-Amsterdam-
Rotterdam. Fotografiile înfățișează părțile
diferite ale navei, atât munca și viața de zi cu
zi la bord, cât și mediul din jur. Viața și munca
la bordul unei nave petroliere pot deveni izo-
late din moment ce marinarii au rar ocazia de
a părăsi ambarcațiunea. Lucrând pe un vas nu
mai este un mod de a vedea lumea. O parte
din echipaj lucrează la bord timp de nouă luni
non-stop, în timp ce alții s-au înscris după
șase săptămâni de permisie. Pentru a trece
peste toate lucrurile banale de la bordul unui
vas petrolier se creează o atmosferă bizară.
Atât munca, cât și odihna, distracția și plic-
tiseala împart același spațiu. Sunetul monoton

al vasului creează un refren zilnic în timp ce
traversează oceanele. Mediul dur de pe mare
afectează munca rutei. Vasul navighează sub
steag feroez, însă pentru o companie suedeză
de transport, ceea ce înseamnă că marinarii
au contracte diferite în funcție de naționalitatea
lor. Multe zile sunt similare pe vasul petrolier și
a găsi o cale de a face timpul să treacă mai
repede până la următoarea oprire poate fi o
provocare, asta dacă intervalul este o săp-
tămână, o zi sau un an până vacanță. Să ai
parte de o viață plină de înțeles și să creezi o
distincție dintre muncă și odihnă este o provo-
care pentru oricine participă în acest mediu
izolat. Poți lua fiecare zi la rând, unii spun că
există viață între munca și odihna pentru care
trăiești. Pentru unii, astfel de momente nu sunt
atât de obișnuite. (Maja-Lena Johansson)



Stina Östberg: Floating Island, 2010, three channel video, b/w, sound. Courtesy of the artist. Stina Östberg: Floating Island, 2010, three channel video, b/w, sound. Courtesy of the artist. 
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My work is motivated by three central queries.
The dynamics between image to movement
and document to experience. Investigations
into an expanded field of choreography as
both formal medium, political practice, social
organizing and collectivity. And lastly, develop-
ing Ecstatic Resistance, a concept to speak
about the impossible and a new imaginary in
politics — engaging a language of strategy,
the unspeakable, pleasure, and plasticity, with
movement at its core. Thematic connections
are the primacy of movement, a conceptual
investment in language, the dynamic of strug-
gle and improvisation, and deconstruction of
processes of history. My working method is
interdisciplinary and recent projects take the
form of performance, photographic installa-
tions, print making, text, video, curating and
collaborating.

These projects have a place in a larger series
of works that are rooted in the aforementioned
core questions of my practice- namely the
relationships between movement to image and
document to experience.

social movement (2004) attempts to simulta-
neously create and perform the stage. To
frame performance and memory through slow
repetitious gestures. Constantly preparing the
document of our presence, and the monument
of our persistence.   It is concerned with what

and how we remember, as well as the associa-
tive arts of archiving and social movements. I
consider the body’s desire for stability. The
idea that this desire ‘inaccurately’ records the
excesses of pleasure and pain. It reveals the
fictional and metaphoric potential of memory
functions and forces attention to the interplay
of bodies and collectivity of movement and
remembering.

Story of History (2009) is a 7 minute video edit-
ed from 8 seconds of live action by repeating
individual frames of the moving image. The
live action is a 25 minute performance Work,
Why, Why not, performed with Four Screens
as Dialogue (pioneering, devotional, familiar,
invasive) - four 10x10 foot images built into
wooden frames on wheels. In this work the
conventions of theatricality and performance
are compromised as the mobile images take
the place of language alongside the bodies
onstage. Story of History is an experimental
epilogue that beats at multiple frames binding
the work. Writing for the Images Festival in
Toronto, Jacob Korczynski describes the rela-
tionship between Work, Why, Why not and
Story of History as "the conditions of collective
movement initially embedded in the choreog-
raphy enacted by the performers is displaced
to the frame of the image and the gesture of
the camera." (Emily Roysdon)

A Motion Picture

Emily Roysdon

Lucrările mele sunt motivate de trei
chestiuni centrale. Dinamica dintre imagine și
mișcare, document și experiență. Investigațiile
într-un mediu extins precum coregrafia atât ca
mediu formal, cât și ca practică politică, orga-

nizare socială și colectivitate. Și în final, dez-
voltând Rezistența Entuziastă, un concept
care vorbește despre noul și imposibilul imag-
inar în politcă - angajând un limbaj de strate-
gie, nerostitul, plăcerea și plasticitatea, având
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Un film

la bază mișcarea. Conexiunile tematice sunt
primatul mișcării, o investiție conceptuală în
limbaj, dinamica luptei și a improvizației și
deconstrucția proceselor istorice. Metoda mea
de lucru este interdisciplinară iar proiectele
recente iau formă de performance, instalații
fotografice, publicații, text, video, curatoriat și
colaborări. 

Aceste proiecte își au locul într-o
serie mai largă de lucrări bazate pe interogați-
ile esențiale deja menționate ale practicii mele
- și anume relațiile dintre mișcare și imagine,
document și experiență. 

mișcare socială (2004) încearcă să
creeze și să performeze în același timp scena.
Pentru a încadra performanța și memoria prin
gesturi lente repetitive. Pregătind constant
documentarea prezenței noastre și monumen-
tul persistenței noastre. Se concentrează pe
ceea ce ne amintim și modul în care o facem,
precum și artele asociative ale arhivării și
mișcărilor sociale. Iau în considerare dorința
corpului de a rămâne stabil. Ideea este că dor-
ința înregistrează în mod "incorect" excesele
plăcerii și durerii. Dezvăluie cum potențialul

ficțional și metaforic ale funcțiilor memoriei și
îndreaptă atenția către interacțiunea corpurilor
și colectivitatea mișcării și amintirii.

Povestea istoriei (2009) este un
video de 7 minute editat din 8 secunde de acți-
une live prin repetarea de cadre individuale ale
imaginii în mișcare. Acțiunea live este un per-
formance de 25 de minute Muncă, De ce, De
ce nu peformat cu Patru ecrane ca dialog (ino-
vativ, devoțional, familiar, invaziv) - patru imag-
ini de 3x3 metri construite în rame de lemn pe
roți. În această lucrare convențiile teatralității
și performance-urilor sunt compromise în timp
ce imaginile mobile iau locul limbajului alături
de corpurile de pe scenă. Story of History este
un epilog experimental care trimite la multi-
plele cadre care leagă lucrarea.

Scriind pentru Festivalul Imaginilor
din Toronto, Jacob Korczynski descrie relația
dintre Muncă, De ce, De ce nu și Povestea
istoriei drept "condițiile mișcării colective inițial
înscrise în coreografia jucată de actori sunt
deplasate către cadrul imaginii și gestul
camerei." (Emily Roysdon)



Emily Roysdon: video still, A Motion Picture, 2009. Courtesy of the artist. Emily Roysdon: video still, A Motion Picture, 2009. Courtesy of the artist. 
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The artist Fia-Stina Sandlund and the actor
Alexandra Dahlstrom meet at Arlanda Airport
one day in June. Three days later they are to
give a performance at the Venice Bienale in
the shape of an interview. Alexandra, as the
actress playing Julie, will answer questions
regarding Fia-Stina Sandlund's film project
“SHE'S WILD AGAIN TONIGHT”, which is a
contemporary 'take' on the famous August
Strindberg play “MISS JULIE”. During three
days all the preparations for the interview are
being filmed. It turns out that Alexandra, as
well as Fia-Stina, share many similarities with
the character they are trying to create - they
have both felt stigmatized by the roles they

have played as radical feminists. Alexandra as
the rebellious teenage girl in Lucas
Moodyson's film “FUCKING AMAL (SHOW ME
LOVE)”, Fia-Stina as the artist who crashed
the Miss Sweden contest during a live broad-
cast on Swedish TV in 2001. During the time
Fia-Stina and Alexandra are studying
Strindberg, rehearsing Julie’s lines and shar-
ing sun protection a unique bond is building.
The day of the performance the expectations
are running high. - But - suddenly a small
catastrophe takes place, which causes the
performance to take an unexpected turn. Is the
ghost of Strindberg once again to blame? (Fia-
Stina Sandlund)

Fia-Stina Sandlund: Video still from Julie, 2010, 84’, color, sound.
Courtesy of IASPIS and the artist.

Julie

Fia-Stina Sandlund
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Artista Fia-Stina Sandlund și actrița
Alexandra Dahlstrom se întâlnesc pe aeropor-
tul Arlanda într-o zi de iunie. Trei zile mai târz-
iu trebuie să susțină un performance la bienala
de la Veneția sub forma unui interviu.
Alexandra, ca actriță ce o joacă pe Julie, va
răspunde întrebărilor privind proiectul de film
al lui Fia-Stina Sandlund “She's Wild Again
Tonight”, o reinterpretare contemporană a pie-
sei lui August Strindberg “Miss Julie”. Timp de
trei zile toate pregătirile pentru interviu sunt fil-
mate. Aparent atât Alexandra, cât și Fia-Stina,
împărtășesc numeroase similarități cu person-
ajul pe care încearcă să-l creeze - ambele s-
au simțit stigmatizate de rolurile pe care le-au

jucat ca feministe radicale. Alexandra ca ado-
lescenta rebelă din filmul lui Lucas Moodyson
“Fucking Amal (Show Me Love), Fia-Stina ca
artista care a întrerupt concursul Miss Suedia
într-o transmisiune directă la televiziunea
suedeză în 2001. În timp ce Fia-Stina și și
Alexandra îl studiază pe Strindberg, repetând
replicile lui Julie și împărțind crema de pro-
tecție solară, o legătură unică se creează. În
ziua reprezentației așteptările sunt mari. Însă,
brusc, o catastrofă mică se produce, ce face
ca performance-ul să ia o turnură neașteptată.
Este stafia lui Strindberg de vină? (Fia-Stina
Sandlund)

Julie



Fia-Stina Sandlund: Video still from Julie, 2010, 84’, color, sound.
Courtesy of IASPIS and the artist.

Fia-Stina Sandlund: Video still from Julie, 2010, 84’, color, sound.
Courtesy of IASPIS and the artist.
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“When the Sun Sets It’s All Red, Then It
Disappears” is an insistent work about the con-
nections between word and image that analy-
ses media constellations with extraordinary
complexity, showing how the image returns in
the word and how movement always exists in
the still image.

The tension between movement and stillness
is a central condition of the work and is compli-
cated by the fact that each image of the film is
photographed with a flash reflected in the
image. The instantaneous flash of a camera is
in turn submitted to the duration of the shot.
The instant is given a temporal extension in
the time-based image, while the flash etches
into the image a marker of the instant, a point
in time. 

If “a word is what’s unsaid”, as the voice-over
states, this is because what hasn’t been said is

in the burnt-out white glare. The word is striv-
ing toward its material manifestation, and the
image is invested with a reflection of, and on,
technology and the relation of the image to his-
tory and the past, as well as to our social mem-
ory. The connections between media - the
intermediary roles of the word and the image -
are instead brought forward as the material
conditions for the formation of social memory
and the construction of a common past. 

The tension between stillness and movement
is never resolved and it maintains the works’
analysis of the temporality of the image and
the word in an age of reconfigured media inter-
sections.

(Modified excerpt from Trond Lundemos essay Mehr
Licht! - On the Temporality of the Image and the Word
in Lina Selander’s Work in the forthcoming book (ed.
Fredrik Ehlin) The Space of Memory, Axl Books,
Stockholm, 2010.)

Lina Selander: When the sun sets it´s all red, then it disappears, 
2008, video and sound installation. Size of the works: Dimensions variable. 
Video I: 9 min loop, colour, sound. Video II: 1 h 31 min loop, colour, silent. 

Courtesy of the artist.

When the sun sets it´s all red, then it disappears

Lina Selander
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“Când soarele apune este roșu, iar
apoi dispare” este o lucrare insistentă despre
conexiunile dintre cuvânt și imagine, care
analizează constelațiile media cu o complexi-
tate extraordinară, arătând cum imaginea se
întoarce în cuvânt și cum mișcarea există
întotdeauna în imaginea statică.

Tensiunea dintre mișcare și imobili-
tate este condiția centrală a lucrării și este
complicată de faptul că fiecare cadru al filmu-
lui este fotografiat cu lumina flash-ului reflec-
tată în imaginea statică. Blitzul aparatului
fotografic este transferat  duratei cadru-
lui. Momentul este extins în imaginea determi-
nată de timp, iar flashul gravează în imagine
un indicator al momentului, un punct temporal.

Dacă "un cuvânt nu este rostit" așa
cum afirmă vocea naratorului, aceasta este
pentru că ceea ce nu a fost spus se află în
reflexia albă. Cuvântul tinde către mani-

festarea sa materială, iar imaginea este
investită cu o reflecție asupra tehnologiei și
relația imaginii cu istoria și trecutul, precum și
memoria noastră socială. Conexiunile dintre
medii - rolurile intermediare ale cuvântului și
ale imaginii - sunt în schimb aduse în față
drept condiții materiale pentru formarea mem-
oriei sociale și construirea trecutului comun.

Tensiunea dintre imobilitate și miș-
care nu este niciodată rezolvată și menține
analiza lucrării despre temporalitatea imaginii
și a cuvântului într-o epocă a intersecțiilor
reconfigurate ale mediilor.

(Extras modificat din eseul lui Trond Lundemos
"Mehr Licht! - On the Temporality of the Image and
the Word in Lina Selander’s Work" în viitoarea carte
(ed. Fredrik Ehlin) "The Space of Memory", Axl
Books, Stockholm, 2010.)

Când soarele apune este rosu, iar apoi dispare,



Lina Selander: When the sun sets it´s all red, then it disappears, 
2008, video and sound installation. Size of the works: Dimensions variable. 
Video I: 9 min loop, colour, sound. Video II: 1 h 31 min loop, colour, silent. 

Courtesy of the artist.

Lina Selander: When the sun sets it´s all red, then it disappears,
2008, video and sound installation. Size of the works: Dimensions variable. 
Video I: 9 min loop, colour, sound. Video II: 1 h 31 min loop, colour, silent. 
Courtesy of the artist.
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A potato-perspective on The Community

If it is true that we live in the information age
and that power over knowledge is crucial for
political, juridical and economic processes and
struggles that shape our era, then we should
be careful not to reduce information and
knowledge to purely technological aspects, but
see them also in very general and deeply
ingrained forces underpinning the ongoing
commodification of the world (global village)
by global capital. 

The potato (like other cultural plants) is a sta-
ple food and as such it is also the focus of
knowledge production and strong political and
economic interests. That means that a whole
system of agriculture - with an extensive and
hybrid historical background - has been built

around potatoes, and that the element of
chance in the way the potato "product" is
involved in and shaped by these interests,
becoming entangled in the juridical control of
biological knowledge, also directly effects the
social life (agriculture) around potatoes and
their cultivation. 

To unfold this complex knowledge, and the
social implications that are inscribed on the dif-
ferent sorts of potatoes and their cultivation in
the context of global capital, one also touches
on other aspects of the information age. In this
sense potatoes can be seen as objects with
the quality of a concrete universality, and as
such they can open a window onto a whole
landscape of political relations and cultural
struggles. (Nicolas Siepen/Åsa Sonjasdotter)

Thanks to Dana Constantinovici

Dear Dana,

You mention that families have memories of potato varieties that now
are lost. Would it be possible for you to describe how they remember
those lost varieties? How do they describe them? What is memo-
rable about the old varieties? Why were they lost?

To try to answer your question, I am interested in potatoes for differ-
ent reasons. First of all, I am amazed by the beauty many of the vari-
eties show, simply in their shape and colour. I am especially amazed
by it since I didn't know about this before - I stumbled on the knowl-
edge by accident. For me this has also become a metaphor for many
other things I do not know, and that I don’t know I don’t know about.
And it stirs my curiosity to think of how it might be possible to ask
about this. How can I get to know about the things I do not know?

Many best wishes, Åsa

Small Potatoes Make Big Noise

Åsa Sonjasdotter
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Cartofii mici fac mult zgomot

O perspectivă a cartofului asupra comunității

Dacă este adevărat că trăim în era
informației și că puterea asupra cunoașterii
este crucială pentru procesele și luptele
politice, juridice și economice care modelează
epoca noastră, atunci ar trebui să avem grijă
să nu reducem informația și cunoașterea la
aspecte pur tehnice, dar să le privim și din per-
spectiva forțelor foarte generale și profund
implantate ce stau la baza procesului de
comodificare a lumii (satul global) prin capitalul
global.  

Cartoful (asemeni altor plante de
cultură) este un aliment de bază și din această
cauză este un punct focal al producției de
cunoaștere și al intereselor economice.
Aceasta înseamnă că întregul sistem de agri-

cultură - cu o moștenire istorică extinsă și hib-
ridă - a fost creat în jurul cartofilor și că ele-
mentele întămplătoare ale modului în care
cartoful obținut este implicat în aceste interese
și modelat de ele, devenind legate de controlul
juridic al cunoașterii biologice, influențează în
mod direct viața socială (agricultura) din jurul
cartofilor și cultivarea lor.  

Pentru a dezvălui această
cunoaștere complexă și implicațiile sociale
înscrise în diversele soiuri de cartofi și culti-
varea lor în contextul capitalului global, se
ating alte aspecte ale epocii informației. În
acest sens, cartofii pot fi văzuți ca obiecte cu o
calitate a universalității concrete și astfel pot
deschide o fereastră către un întreg peisaj de
relații politice și lupte culturale. (Nicolas
Siepen/Åsa Sonjasdotter)

Mulțumiri Danei Constantinovici



Åsa Sonjasdotter: Small Potatoes Make Big Noise, 2010. Courtesy of the artist. Åsa Sonjasdotter: Small Potatoes Make Big Noise, 2010. Courtesy of the artist.
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In the past ten years, there has been a dramat-
ic rise in the overall interest in poker, and the
number of internet casinos, and today, the
highest stakes are online.  As a result, many
young talented men have quit their high school
or university studies to concentrate on a career
in online poker, making fortunes at a very
young age.   The best players are character-
ized by their ability to "keep their cool" and typ-
ically come from Nordic countries.
Traditionally, these poker players have had
strong ties to an international online communi-
ty that operates through poker discussion
forums, but recently, Thailand has become one
of the few physical places where Western
poker players have started to gather to live.

“Players” portrays 6 poker professionals who
have built a comfortable life among a larger
poker community in Bangkok.   For these
young men, poker is not a passion, it is just a
way to make money, but the rules that govern
their community follow the logic of the
game.  They use probability theory, the funda-
mental theory of poker, to ensure that they
treat each other justly, and that everyone con-
tributes equally.  The systematic and analyzed
way these poker players look at everyday life
may seem absurd, and they are easily judged
by people back home.  But this shock might be
more over their ignoring their original society
than over the way they have built their own.

Pilvi Takala: Players, 2010, video still. Courtesy of the artist.

Players

Pilvi Takala
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Jucători

În ultimii zece ani, s-a înregistrat o
creștere dramatică în interesul general pentru
poker și în numărul de cazinouri online, iar în
ziua de azi, cele mai mari mize sunt pe inter-
net. Astfel, mulți tineri talentați au renunțat la
liceu sau studiile universitare pentru a se con-
centra pe o carieră în poker online, devenind
bogați la o vârstă fragedă. Cei mai buni jucă-
tori sunt caracterizați prin abilitatea de a-și
"păstra calmul" și provin în general din țările
nordice. În mod tradițional, acești jucători au
legături puternice cu o comunitate internațion-
ală online care operează prin forumuri de dis-
cuții despre poker, dar recent Tailanda a
devenit unul din puținele locuri fizice unde
jucătorii occidentali de poker au început să se
adune pentru a locui. “Players” portretizează

șase jucători de poker profesionist care și-au
construit o viață comfortabilă într-o comunitate
mai extinsă din Bangkok. Pentru acești tineri,
poker-ul nu este o pasiune, este doar o modal-
itate de a face bani, dar regulile ce guvernează
comunitatea lor urmăresc logica jocului. Ei
folosesc teoria probabilității, teoria fundamen-
tală a poker-ului, pentru a se asigura că se
tratează reciproc corect și că toată lumea con-
tribuie în mod egal. Felul sistematic și analitic
în care acești jucători de poker privesc viața
poate părea absurd și poate fi foarte ușor jude-
cat de cei din țara natală. Dar acest șoc poate
fi mai mult cauzat de ignorarea societații lor de
origine decât felul în care și-au construit-o pe
a lor.



Pilvi Takala: Players, 2010, video still. Courtesy of the artist.Pilvi Takala: Players, 2010, video still. Courtesy of the artist.
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Lan Tuazon dismantles the city in exactly the
same way that every citizen and user of a city
collects it for her/himself in the every day. We
continuously miss the city; fail to grasp it, since
the narrative that collects and collates these
objects to make the ‘city’ is seldom understood
or recognized. The narrative always chal-
lenges more than it resolves the comprehen-
sion of any city. Tuazon dis-assembles these
objects of the city - buildings (and hence their
recognizable image), parking lots (and their
utilitarian organization), statues in a park
(hence history and identity), street furniture,
etc. and then assembles them in a narrative of
her own, seemingly comprehensible as an
image of a landscape on a first look but soon
disturbing. The new landscape projects a nar-
rative of the absurd, and in doing so chal-
lenges the easily accepted narrative of plan-

ning a city through rules of utility, functional-
ism, safety, order and cleanliness. Such
notions of order and utility often hide and dis-
place the political as well as humanist spaces
a city could offer. Tuazon deals with the city as
a kit of parts, which any city in reality is, expos-
ing the lack as well as the random structure in
which urban objects are assumed as a natural
collective. The newly assembled scenarios
produced by the collected objects of existing
urban landscapes form extremely fantastical
sites; spaces and moments of fantasy that are
drawn retaining the strain of utopist diagrams
that planners and policy-makers of cities often
enjoy projecting. Tuazon’s fantasy landscapes
are vocal memorials to a mutilated space of
politics and humanism in the cities of today.
(Kaiwan Mehta)

Riot City/ Parking Lot Landscape

Lan Tuazon

Lan Tuazon: Riot City, 2009. Courtesy of the artist.

Verso: Lan Tuazon: Parking Lot Landscape, 2010, 112x200 cm. Courtesy of the artist.
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Orasul revoltă/ Peisajul locului de parcare
Lan Tuazon dezmemebrează orașul

în același mod în care fiecare locuitor sau uti-
lizator al orașului îl colecționează pentru sine
în fiecare zi. Constant, pierdem din vedere
orașul, nu reușim să-l înțelegem, din moment
ce narațiunea ce colecționează și aduce
împreună aceste obiecte ce compun un oraș
este rareori înțeleasă sau recunoscută.
Narațiunea mai mult provoacă decât clarifică
înțelegerea unui oraș. Tuazon dezasamblează
aceste obiecte ale orașului - clădiri (și imag-
inea lor recognoscibilă), locuri de parcare (și
organizarea lor utilitară), statuile dintr-un parc
(prin urmare, istorie și identitate), mobilier
stradal etc. și le recompune într-o narațiune
proprie, aparent inteligibilă ca o imagine a unui
peisaj la prima vedere, dar curând neliniști-
toare. Noul peisaj proiectează o narațiune a
absurdului și astfel provoacă narațiunea gen-
eral acceptată a planificării unui oraș prin reg-

uli de utilitate, funcțonalism, siguranță, ordine
și curățenie. Astfel de noțiuni de ordine și utili-
tate ascund și deplasează atât spațiile politice,
cât și pe cele umaniste pe care un oraș le
poate oferi. Tuazon tratează orașul ca un set
de părți, cum este de fapt orice oraș,
dezvăluind lipsa precum și structura întămplă-
toare în care obiectele urbane sunt asumate
ca o colecție naturală. Scenariile nou-asam-
blate produse de obiectele colecționate din
peisajele urbane existente formează locuri
extrem de fantastice; spații și momente de fan-
tezie care sunt desenate păstrând genealogia
diagramelor utopice pe care planificatorii și
realizatorii de politici pentru orașe se bucură
de multe ori să le proiecteze. Peisajele fantas-
tice ale lui Tuazon sunt memoriale vocale pen-
tru spațiul mutilat al politicii și al umanismului
din orașele de astăzi. (Kaiwan Mehta)

,





The Institute of Political Research was
created in 1999, 10 years after the revo-
lution, by transforming the Centre for
Political Research, founded in 1995 as
the research core of the Faculty of
Political Science of Bucharest University. 

Ten years after the institutionalization of
the research activity, the Institute
remains one of few platforms of debate
and analysis of the Romanian political
environment from an academic perspec-
tive, through encouraging social and eco-
nomical approaches involved in the politi-
cal activity.

By intervening within the Institute of
Political Research, BUCHAREST 
BIENNALE 4 suggests and inserts new
means of investigation, discussion and
criticism of the socio-political context.

Institutul de Cercetări Politice a
fost creat în 1999, la 10 ani după rev-
oluție, prin transformarea Centrului de
Cercetări Politice, întemeiat în 1995 ca
nucleu de cercetare al Facultății de
Stiințe Politice a Universității București. 

După încă 10 ani de la insti-
tuționalizarea activității de cercetare,
Institutul rămâne una din puținele plat-
forme de dezbatere și analiză a mediului
politic românesc din perspectivă acade-
mică, prin mijlocirea abordărilor sociale și
economice implicate in demersul politic.

Prin intervenția din cadrul
Institutului de Cercetări Politice, Bucharest
Biennale propune și inserează noi
modalități de a investiga, dezbate și criti-
ca contextul socio-politic.

THE INSTITUTE OF POLITICAL RESEARCH

INSTITUTUL DE CERCETĂRI POLITICE
Str. Spiru Haret nr.8

[403][402]



Visiting the mining communities of Jiu Valley in
Romania; arranging a musical workshop for
kids; a video; a collection of historical images.
Research where geographical and historical
connections are created or set up rather than
discovered, through poetical as well as factual
associations.

In the video, children construct their own trum-
pets and trombones out of plastic pipes, tubes,
funnels and cups, then perform a song togeth-
er, as a DIY brassband from a shut down min-
ing town. The elegiac song Where do we go
from here?, from an episode of TV-show Buffy
the Vampire Slayer, plays over images of
empty tunnels, overgrown slag heaps, and
abandoned machinery.

An interest in the events of Piaţa Universităţii
in 1990, when Romanian miners from the Jiu
Valley attacked protesters who had gathered
in a square in Bucarest to demand the resigna-
tion of a neo-communist government, led to a
series of meetings with both people involved in
the actual events and also with researchers
trying to untangle the facts from the myths.
Confusion, uncertainty, shifting allegiances
and ideals seems to define the event, and his-
tory seems written based on conflicting per-
sonal testimony. Some testimonials lament the
lost chance for a founding myth, based on the
event.

Visiting the mining communities in Jiu Valley

brought associations to the area in south
Sweden where I grew up, where the land-
scape is perforated by miles of flooded tunnels
and shafts, since the coal mines were shut
down in the 1960's. A plastic dinosaur stands
on the overgrown slag heap atop what used to
be the biggest coal mine in Sweden.

The song in the video also connects the col-
lected images, some of which are included in
this version of the installation. Exiled
Makhnovist anarchists from the Ukraine have
a group photo taken in a relocation camp in
Romania in 1921, just before splitting up;
actors on a balcony unfurl a banner while per-
forming the Paris Commune of 1871 for a
Georgian silent movie in 1929 - the slogan on
the banner (Vive La Commune) compromised
by a mistaken insertion of a cyrillic N; kissing
couples are contrasted on a Hungarian elec-
tion poster in 1989 - Brezhnev and Honecker
vs. young man and woman in love; etc. 

All are caught in a moment of historical poten-
tial, with photography making that moment
stretch out a bit longer, like a flipped coin in
mid-air. All are resting in the question of 'where
do we go from here?', and the montage of dis-
parate images try to suggest a state of uncer-
tainty as a possible founding myth - if uncer-
tainty could actually work as a connecting fac-
tor for the images, why not for the society that
produces the images? (Kalle Brolin)

Gorgeousaurus, founding myth

Kalle Brolin

Vizitând comunitățile de mineri din
Valea Jiului din România; organizând un atel-
ier muzical pentru copii; un video; o colecție de
imagini istorice. Cercetarea acolo unde conex-

iunile geografice și istorice sunt create sau
regizate mai mult decât descoperite, prin
asocieri poetice sau factuale.

În video, copiii își construiesc pro-

priile trompete și tromboane din țevi de plastic,
pâlnii și cupe, apoi cântă împreună, ca o
orchestră de alămuri dintr-un oraș minier
părăsit.

Cântecul elegiac Where do we go
from here? / Unde mergem mai departe? dintr-
un episod al serialului TV Buffy - vânătoarea
de vampiri constitutie banda sonoră pentru
imagini ale unor tuneluri goale, mormane de
zgură și utilaje abandonate. 

Un interes în evenimentele din Piața
Universității în 1990, când minerii români din
Valea Jiului au atacat protestatarii care s-au
adunat într-o piață din București pentru a cere
demisia guvernării neo-comuniste, ce a dus la
o serie de întâlniri atât cu oamenii implicați în
evenimente cât și cu cercetători care încearcă
să separe faptele de mituri. Confuzia, nesigu-
ranța, loialitățile și idealurile schimbătoare par
să definească evenimentul, iar istoria pare
scrisă pe baza unor mărturii personale conflict-
uale. Unele mărturii deplâng șansa pierdută a
unui mit fondator, bazat pe eveniment.  

Vizitând comunitățile miniere din
Valea Jiului au apărut asocieri cu zona din
sudul Suediei unde am crescut, unde peisajul
este perforat de mile de tuneluri inundate și
puțuri, de când minele de cărbuni au fost

închise în anii '60. Un dinozaur de plastic stă
deasupra mormanului de zgură care au fost
cea mai mare mină de cărbuni a Suediei.

Cântecul din video leagă imaginile
colectate, dintre care unele sunt incluse în
această versiune a instalației. Anarhiștii mah-
noviști exilați din Ucraina au o poză de grup
într-un lagăr de internare din România în 1921,
înainte de a se despărți; actorii pe un balcon
arborează un steag în timp ce joacă eveni-
mentele din timpul Comunei din Paris din 1871
pentru un film mut georgian din 1929 - slogan-
ul de pe steag (Vive la Commune) compromis
de introducerea greșită a "n"-ului chirilic;
cupluri care se sărută în contrast cu un poster
pentru alegerile maghiare din 1989 - Brejnev și
Honecker versus tineri îndrăgostiți; etc. 

Toți sunt surprinși într-un moment cu
potențial istoric, fotografia făcând momentul să
se extindă, ca o monedă aruncată în aer. Toate
se sprijină pe întrebarea "unde mergem mai
departe?", iar montajul imaginilor disparate
încearcă să sugereze starea de nesiguranță
ca un posibil mit fondator - dacă nesiguranța ar
putea funcționa ca un factor de conexiune
pentru imagini, de ce nu și pentru societatea
care a produs imaginile? (Kalle Brolin)
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Gorgeousaurus, mitul fondator



Kalle Brolin: Gorgeousaurus, founding myth, 2010, video, color, sound. Courtesy of the artist. Kalle Brolin: Gorgeousaurus, founding myth, 2010, video, color, sound. Courtesy of the artist.
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Pablo Bronstein initially choreographs ten
dances on a sheet of paper. These dances are
for a variety of performers, ranging from solo
pieces, pas de deux, to a piece for unlimited
numbers of male and female dancers. The
choreographies are thus both temporal
instructions, and spatial diagrams; looking at
the page acts as if one were looking down at a
dance floor. These pages are then passed to
Elle Brown who turns them into both readable
instructions for the layman - words replacing
lines -  and concrete poetry simultaneously.
The hypothesis being that concrete poetry is a
choreography with words, and similarly, that
dancing is an acting-out of a concrete poem.
Bronstein creates dances based on almost no
knowledge of Gypsy culture. These abstract
‘Gypsy’ style dances are a comment on the
romantic exoticism of the 19th and 20th centu-

ry stage, as well as playing on modern nation-
alistic interests in folk culture. Brown takes
these didactic and reductive dances and trans-
forms them into a semi-parody of high
Modernism. 

From something vaguely danceable the
instructions become high-end cultural product
for elite audiences. The work appears at first a
condensed history of arrogance and misread-
ing, with both artists in succession creating
and exacerbating a remoteness to popular cul-
ture. The underlying point, however, is that
these dances as transcribable events never
existed in the first place, nor is the poem a
form of accurate communication of movement
in time and space, and thus the work is ulti-
mately an abstract exercise in translation and
of reading texts in parallel.

Pablo Bronstein and Eleanor Vonne Brown: 10 Gypsy Dances, 2010. Fig 1

10 Gypsy Dances

Pablo Bronstein & Eleanor Vonne Brown
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Zece dansuri tigănesti

Pablo Bronstein coregrafiază inițial
zece dansuri pe o foaie de hârtie. Aceste
dansuri sunt concepute pentru o varietate de
interpreți, de la piese solo, pas de deux, la o
piesă pentru un număr nelimitat de dansatori
de ambele genuri. Astfel, coreografiile sunt
atât instrucțiuni temporale cât și diagrame
spațiale; a te uita la pagină este ca și cum ai
observa un ring de dans. Aceste pagini sunt
apoi trimise lui Elle Brown care le transformă
în instrucțiuni lizibile pentru omul obișnuit -
cuvintele înlocuiesc liniile - dar și în poezie
concretă simultan. Ipoteza este că poezia con-
cretă este o coreografie în cuvinte și în mod
similar, dansul este o interpretare a unui poem
concret. Bronstein creează dansuri bazate pe
aproape nici o cunoștință despre cultura
rromă. Aceste dansuri abstracte în stil "țigă-
nesc" sunt un comentariu la exotismul roman-

tic al scenei de secol xIx și xx, precum și
interesul naționalist modern pentru cultura fol-
clorică. Brown preia aceste dansuri didactice
și reducționiste și le transformă într-o semi-
parodie a modernismului înalt.  

Pentru un lucru vag dansabil,
instrucțiile devin un produs cultural de înaltă
clasă pentru publicul de elită. Lucrarea apare
inițial ca o istorie condensată despre aroganță
și interpretare greșită, ambii artiști creând suc-
cesiv și exacerbând o depărtare față de folclor.
Ideea de bază, însă, este că aceste dansuri
sunt evenimente ce nu au existat niciodată dar
pot fi transcrise, iar poemul nu este o formă de
comunicare exactă a mișcării în timp și spațiu
și astfel lucrarea este de fapt un exercițiu
abstract de traducere și citire de texte în para-
lel. 

, ,
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Pablo Bronstein and Eleanor Vonne Brown: 10 Gypsy Dances, 2010. Fig 3Pablo Bronstein and Eleanor Vonne Brown: 10 Gypsy Dances, 2010. Fig 2



Stefan Constantinescu’s An Infinite Blue is
what we might call an artistic research.  Not a
nostalgic endeavor, but introspection into a
culture, an inquiry that uses painting and not
the written word as the preferred medium.
Stefan Constantinescu muses in this work on
the mechanics of art production in socialist
realism, an exploration that is usually reserved
for the written word/ for literature. An Infinite
Blue is a work in progress that ponders on the
creation and the implementation of the social-
ist realist aesthetics. How was it done/ what
were the mechanics behind it? 
Indeed, socialist realism was developed as a
style within the boundaries of literary creation
and as such the principle tenant of the social-
ist realism culture was an ongoing process of
literalization of all artistic disciplines. The word,
but also the sound and the image had to fall
within the regime of communist comprehensi-
blities. Nevertheless, achieving this utopia of

total communication by producing a written or
visual language that could make the content of
life truly visible and the difference between art
and life obsolete did not rest on verisimilitude
alone. 
A series of socialist realist practices were put
into place aiming to extend the creative
process with the scope of truly making art part
of life. The act of censorship, redaktura (the
corrections, additions, and deletions, per-
formed by an editor/censor with or without the
participation of the author) and opened criti-
cism were thought to positively contribute to
the written work. The same went for visual
arts, for they followed this model. State exhibi-
tions were created as an instrument of correc-
tion for the socialist realist aesthetic, while
censorship took on the function of guarantee-
ing the realization of a total work of art, collec-
tive in nature and thus perpetually opened to
change. (Viviana Iacob) 

An Infinite Blue
Rumination on socialist realist aesthetics 

Ștefan Constantinescu

Lucrarea lui Ștefan Constantinescu,
Un Albastru Infinit reprezintă o cercetare artis-
tică. Nu o încercare nostalgică, ci o intro-
specție într-o cultură, o analiză care folosește
pictura ca mediu preferat în loc de cuvântul
scris.  Ștefan Constantinescu contemplează în
lucrarea sa mecanismele producției artei în
estetica socialist realistă, o explorare care de
obicei există în literatură. Un Albastru Infinit
este o lucrare deschisă care investighează
creația și implementarea acestei estetici. Cum
a fost ea realizată, care sunt mecanismele din
spatele ei?

Într-adevăr, estetica socialistă a fost
dezvoltată în limitele creației literare și prin
urmare baza acestui curent cultural a fost un
proces continuu de literalizare a tuturor disci-
plinelor artistice. Cuvântul, dar și sunetul și
imaginea trebuiau să se încadreze in compre-
hensibilitățile regimului comunist. Cu toate

acestea, atingerea acestei utopii a unei comu-
nicări totale prin producția unui limbaj scris și
vizual care ar putea face vizibil sensul vieții,
precum și diferența dintre artă și realitate nu s-
au bazat doar pe verisimilitudine.

O serie de practici socialiste au fost
puse în loc pentru a extinde procesul creativ,
cu scopul de a face arta cu adevărat integrată
în viața de zi cu zi, creând astfel o operă de
artă totală. Pentru literatură, cenzura, redaktu-
ra (corecțiile, adițiunile, eliminările făcute de
un editor/cenzor cu sau fără participarea
autorului) precum și critica deschisă erau con-
siderate o contribuție pozitivă în literatură.
Același proces exista și în artele vizuale.
Expozițiile de stat erau create pentru a corec-
ta estetica socialist realistă, în timp ce cenzu-
ra prelua funcția de garantare a realizării unei
opere de artă totale, colective și astfel mereu
deschisă schimbării. (Viviana Iacob)

Ștefan Constantinescu: Infinite Blue (3), 2009, oil on canvas, 65x50 cm.
Courtesy of the artist.
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Un Albastru Infinit
Ruminatii pe tema esteticii socialist realiste,



Ștefan Constantinescu: Infinite Blue (2), 2009, oil on canvas, 55x33.5 cm.
Courtesy of the artist.

Ștefan Constantinescu: Infinite Blue (7), 2009, oil on canvas, 148x109 cm.
Courtesy of the artist.

[415][414]



Worldwide, the people who speak English as a
second language, or Lingua Franca English,
outnumber the native English speakers with 3
to 1. In a scripted discussion, curator and lin-
guist Alexandru Dima and artist Nicoline van
Harskamp address the history and future of
this parasite language. They make an appeal

to emancipate it from its roots in the British and
American empires, as well as from profession-
al jargon. They celebrate the expressive abun-
dance that Lingua Franca English offers. And
they propose that people wear their own ver-
sion of English like a pair of vintage jeans. 

Any other Business - a Scripted Conference

Nicoline van Harskamp

Alexandru Dima and Nicoline van
Harskamp on Expressive Power in
Contemporary Cultural Production - a
scripted discussion 

Featuring Daniel Popa as Alexandru
Dima and Nicoline van Harskamp as
herself

Script by Nicoline van Harskamp and
Silvia Ceauscu

Co-produced by Tudor Bratu
Based on conversations with Nina Yuen,
Maarten Overdijk, Ilse van Rijn, Cosmin
Costinaș, Studium Generale Rietveld
Academy Amsterdam, Partners
Foundation for Local Development
Bucharest, Foundation for Democratic
Change Bucharest, British Council
Bucharest, Association Pro Democratia
Bucharest

Date: Thursday, May 20
Time: 17:00
Place: National University of Arts, 28
Calea Griviței - in the lecture hall.

Alexandru Dima și Nicoline van
Harskamp despre Puterea expresivă în
producția culturală contemporană - o
discuție cu scenariu

Cu Daniel Popa în rolul lui Alexandru
Dima și Nicoline van Harskamp în rol
propriu

Scenariu de Nicoline van Harskamp și
Silvia Ceauscu

Co-produs de Tudor Bratu
Bazat pe conversații cu Nina Yuen,
Maarten Overdijk, Ilse van Rijn, Cosmin
Costinaș, Studium Generale Rietveld
Academy Amsterdam, Fundația
Parteneri pentru Dezvoltare Locală
București, Fundația pentru Schimbări
Democratice București, British Council
București, Asociația Pro Democrația
București 

Data: Joi, 20 Mai
Ora: 17:00
Locație: Universitatea Națională de
Arte, 28 Calea Griviței - în aulă.
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La nivel global, cei care vorbesc
engleză ca a doua limbă sau Lingua Franca
engleză, îi depășesc în număr pe cei care sunt
vorbitori nativi de limba engleză, într-un raport
de 3 la 1. Într-o discuție cu scenariu, lingvistul
și curatorul Alexandru Dima și artista Nicoline
van Harskamp discută istoria și viitorul acestei

limbi parazit. fac un apel la emanciparea ei de
rădăcinile sale în imperiile britanice și ameri-
cane, dar și de jargonul profesional.
Celebrează abundența expresivă pe care
Lingua Franca engleză o oferă și propun
oamenilor să-și poarte propria versiune de
engleză ca o pereche vintage de blugi.

Orice altă afacere - o conferintă scrisă,



Nicoline van Harskamp: Alexandru Dima and Nicoline van Harskamp: On Linguistics and
Expressive Power in Contemporary Cultural Production, 2010, here: research material.

Nicoline van Harskamp: Alexandru Dima and Nicoline van Harskamp: On Linguistics and
Expressive Power in Contemporary Cultural Production, 2010, here: research material.
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On October 27th 1927, just a day after finish-
ing October, Sergej Eisenstein notes “I have
resolved to make a film of Das Kapital based
on the text by Karl Marx.” Unfortunately, he
never managed to put this into practice before
his early death and all there is left from this
colossal project are notes. Eighty years later,
in his almost ten hour long DVD essay - actu-
ally, one of the first films that exploit the possi-
bilities that DVD technology offers - Alexander
Kluge follows Eisenstein’s notes and com-
ments . The notes were written in the midst of
the 1929 financial crisis and the Great
Depression, whereas Kluge’s film was finished
some two months after the start of the financial
crisis in 2008. But it is not the analogy of inter-
rupted times that highlights the significance of
this film: it is the way film is treated as some-
thing that refuses direct representation in
images and instead thinks in images - some-

thing that Eisenstein also envisioned for his
movie. Through a vast collage of  film minia-
tures, images, music, sound and text - be it
Eisenstein’s own notes, Karl Marx’ writings or
simply Kluge’s smart and often humorous
descriptions - we experience a dense net of
interfering and overlaying plots, stories and
histories. We see and hear actors reading and
playing Marx, philosophers, writers, com-
posers, theorists like: Peter Sloterdijk, Oksana
Bulgakova, Durs Grünbein and Wolfgang
Rihm being interviewed by Alexander Kluge
about manifold topics like the depiction of
financial activities, Brecht’s idea of transform-
ing the Manifest of the Communist Party into a
poem as well as Eisenstein’s idea of shooting
Das Kapital in the manner of James Joyce’s
Ulysses, something that he believed would
revolutionize film making. (Felix Vogel)

Alexander Kluge: Nachrichten aus der ideologischen Antike: Marx - Eistenstein - Das Kapital
(News from ideological antiquity: Marx - Eisenstein - Das Kapital), 

film, 570' (85' excerpt), color, sound. Courtesy of the artist and dctp.

News from ideological antiquity:  
Marx - Eisenstein - Das Kapital

Alexander Kluge

[421][420]

Stiri din antichitatea ideologică:
Marx - Eisenstein - Das Kapital

În data de 27 Octombrie 1927, la
doar o zi de la terminarea filmului October
Sergej Eisenstein scria "M-am hotărât să con-
cep un film despre Das Kapital bazat pe textul
lui Karl Marx." Din păcate, Eisenstein nu a
reușit să pună în practică acest proiect înainte
de moartea sa prematură și tot ce a rămas din
acest proiect colosal sunt notele lui. Optzeci
de ani mai târziu, în DVD-eseul său lung de
zece ore - de altfel unul dintre primele filme
care exploatează posibilitățile tehnologice ale
DVD-ului- Alexander Kluge urmărește notele și
comentariile lui Eisenstein. Acestea au fost
scrise în timpul crizei financiare din 1929 și a
Marii Depresiuni, în timp ce filmul lui Kluge a
fost terminat cu aproape două luni înainte de
criza financiară din 2008. Dar nu analogia
acestor timpuri întrerupte marchează semnifi-
cația filmului, ci modul în care acesta respinge
reprezentarea directă, gândind în schimb în

imagini - ceva ce Eisenstein planuia să facă în
filmul său. Printr-un vast colaj de miniaturi de
film, imagini, muzică, sunet și text - ce
cuprinde notele lui Eisenstein, scrierile lui Karl
Marx sau descrierile amuzante și inteligente
ale lui Kluge - spectatorul are experiența unei
rețele de scenarii care se interferează, a unor
istorii și narațiuni. Auzim și vedem actori citind
și interpretându-l pe Marx, pe filozofi, scriitori,
compozitori și teoreticieni cum ar fi: Peter
Sloterdijk, Oksana Bulgakova, Durs Grünbein
și Wolfgang Rihm în dialog cu Alexander Kluge
pe diverse teme cum ar fi descrierea activ-
ităților financiare, ideea lui Brecht de a trans-
forma Manifestul partidului comunist într-un
poem, precum și proiectul lui Eisenstein de a
filma Das Kapital în stilul lui James Joyce din
"Ulise", ceea ce credea va revoluționa lumea
filmului. (Felix Vogel)

,



Alexander Kluge: Nachrichten aus der ideologischen Antike: Marx - Eistenstein - Das Kapital
(News from ideological antiquity: Marx - Eisenstein - Das Kapital), film, 570' (85' excerpt), color,
sound. Courtesy of the artist and dctp.

Alexander Kluge: Nachrichten aus der ideologischen Antike: Marx - Eistenstein - Das Kapital
(News from ideological antiquity: Marx - Eisenstein - Das Kapital), film, 570' (85' excerpt), color,

sound. Courtesy of the artist and dctp.
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This calling card draws a connection between
recent mobilizations by immigrant workers and
the civil rights movement in the United States.
The card is a direct re-versioning of a calling
card created in the 1970s by the white-
supremacist Ku Klux Klan. Their original card
read: "The only reason you are WHITE Today
Is Because Your Ancestors Believed &
Practiced SEGREGATION."

Fereshteh Toosi: The Only Reason, 95 x 55 mm, print, 2006 (2010), multiple. 
Courtesy of the artist.

The Only Reason

Fereshteh Toosi
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Singurul motiv

Aceasta carte de vizită subliniază
legatura dintre mobilizările recente ale lucrăto-
rilor imigranți și mișcarea de drepturi civile din
Statele Unite. Această lucrare este o prelu-
crare directă a unei cărți de vizită create în anii
1970 de către Ku Klux Klan, grupul rasist
extremist. Textul original era: “Singurul motiv
pentru care ești ALB azi este pentru că stră-
moșii tăi au crezut în și au practicat SEGRE-
GAREA.”



Founded by Claudiu Cobilanschi and
Ștefan Tiron, ParadisGaraj, the only
artist-run space of Bucharest, is a space
of self-education, which accesses and
engages the audience through an open
invitation towards debate and dialogue.
Using a garage in the centre of
Bucharest, despite its small space,
ParadisGaraj has become an active
space of cultural production and distribu-
tion, bringing a considerable contribution
to the local scene.

PAVILION UNICREDIT, Centre for Visual
Introspection and ParadisGaraj are one
of the few independent entities operating
in the Bucharest contemporary art scene.
By using them as venues, BB4 wishes to
encourage the emergence of new
spaces and the development of an active
cultural scene in Bucharest.

Înființat de Claudiu Cobilanschi
și Ștefan Tiron, ParadisGaraj, singurul
artist-run space din București, este un
spațiu de auto-educare, care accesează
și antrenează publicul printr-o invitație
deschisă dezbaterii și dialogului.
Ocupând un garaj din centrul
Bucureștiului, în ciuda dimensiunilor
reduse, ParadisGaraj a devenit un spațiu
de producție și distribuție culturală foarte
activ, cu o contribuție considerabilă
adusă scenei locale.

PAVILION UNICREDIT, Centrul
de Introspecție Vizuală și ParadisGaraj
sunt printre puținele entități independente
care activează pe scena artei contempo-
rane din București. Prin ocuparea lor,
BB4 își dorește să încurajeze apariția a
noi spații și dezvoltarea unei scene cul-
turale active în București. 

PARADIS GARAJ
Str, Batistei nr.20
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Otolith is set in the 22nd Century, when the
human race is no longer able to survive on
earth and is obliged to live in the agravic con-
ditions of the International Space Station. Dr.
Usha Adebaran Sagar, the future descendent
of Otolith Group member Anjalika Sagar, is an
exo- anthropologist researching life on an
earth that she can experience only through
media archives. Otolith imagines a mutant
future that simultaneously harks back to the
post war era of non-alignment so as to indicate
an connection between the production of com-
monality in South Asia, USSR and the present.

Otolith II is set in the near future and mixes fic-
tion, archival material and documentary
footage filmed in Mumbai and Chandigarh.
The film explores the affective pressure exert-
ed upon inhabitants residing within contrasting
and competing versions of the city of tomor-

row. Otolith II investigates the politics of futuri-
ty in which predictive models of the master-
plan, the corporate scenario and real estate
speculation converge to extract labour, convert
attention and capture potential for profit.

Otolith III takes The Alien, the unrealised
screenplay of the legendary Bengali director
Satyajit Ray, as its point of departure. Written
in 1967, The Alien would have been the first
science fiction film to be set in contemporary
India. Otolith III returns to 1967 to propose an
alternative trajectory in which the fictional pro-
tagonists of The Alien attempt to seize the
means of production in order to create the con-
ditions for their existence as images. Filmed in
London, Otolith III is an experiment in tempo-
ral and geographical displacement which The
Group calls a premake, a remake of a film
before the original.

The Otolith Group: Otolith, 2003, 25', color, sound. Courtesy of the artists.

Otolith

The Otolith Group
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Acțiunea din Otolith are loc în sec-
olul 22, când rasa umană nu mai poate
supraviețui pe pământ și este obligată să
locuiască în spațiul non-gravitațional al stației
spațiale internaționale. Doctorul Usha
Adebaran Sagar, viitoarea descendentă a
membrei grupului Otolith, Anjalika Sagar, este
un exo-antropolog cercetând viața pe pământ
pe care o poate accesa doar din arhive media.
Otolith imaginează un viitor mutant care
amintește în același timp de perioada de neu-
tralitate de după război pentru a indica o
conexiune între producția de experiențe
comune între Asia de Sud, URSS și prezent.

Otolith II este proiectat în viitorul
apropiat, amestecând ficțiunea, materialele de
arhivă și filme documentare turnate în Mumbai
și Chandigarh. Filmul explorează presiunea
afectivă exercitată asupra locuitorilor unor ver-
siuni contrastante și competitive ale orașului

viitorului. Otolith II investighează politicile
viitorului în care converg modelele predictive
ale masterplanului, scenariile corporatiste și
speculația pe piața imobiliară, cu scopul de a
extrage munca, a atrage atenția și a de cap-
tura potențialul pentru profit.

Otolith III are ca punct de plecare
scenariul nerealizat The Alien al celebrului
director bengalez Satyakit Ray. Scris în 1967,
The Alien ar fi fost primul film SF a cărui acți-
une se desfășura în India contemporană.
Otolith III se întoarce în 1967 pentru a propune
o traiectorie alternativă în care protagoniștii
ficționali din The Alien încearcă să acapareze
mijloacele de producție pentru a crea condiții
pentru existența lor ca imagini. Filmat la
Londra, Otolith III este un experiment în dislo-
carea temporală și geografică pe care grupul o
numește un "premake," un remake al filmului
înainte de original. 

Otolith



The Otolith Group: Otolith III, 2009, 48', HD video, color, sound. Courtesy of the artists.The Otolith Group: Otolith II, 2007, 47', color, sound. Courtesy of the artists.
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Centre for Visual Introspection is an
independent platform generated by
artists Anca Benera, Arnold Estefan,
Catalin Rulea and art historian Alina
Serban. Reacting critically to the restric-
tive institutional frameworks present with-
in the Romanian cultural sphere, Centre
for Visual Introspection was conceived
as an independent centre for promoting
the artistic production at the borders of
cultural theory, research, architecture,
design and sound experiment. The term
“introspection” positions CIV as an
observing agency whose main focus is to
develop specific models of interlinking
the social space with the art space.

Centre for Visual Introspection is a
process-based collaborative project
engaged in an ongoing survey upon the
condition of individual within the sphere
of arts and politics. Thus, CIV functions
as a mobile and mediating structure con-
nected to community life, which assumes
the task of articulating a new cultural
pedagogy that would shape differently
the discursive space shared by both cul-
tural producers and their audiences.

PAVILION UNICREDIT, Centre for Visual
Introspection and ParadisGaraj are one
of the few independent entities operating
in the Bucharest contemporary art scene.
By using them as venues, BB4 wishes to
encourage the emergence of new
spaces and the development of an active
cultural scene in Bucharest.

Centrul de Introspecție Vizuală
este o platformă independentă generată
de artiștii Anca Benera, Arnold Estefan,
Cătălin Rulea și istoricul și criticul de artă
Alina Șerban. Reacționând critic față de
cadrele instituționale restrictive prezente
în sfera culturală românească, Centrul
de Introspecție Vizuală a fost conceput
ca centru independent de promovare a
producției artistice aflate la granița dintre
teoria culturală, cercetare, arhitectură,
design și experiment sonor. Termenul de
“introspecție” plasează CIV pe poziția de
agent-observator, al cărui principal rol
este de a dezvolta modele specifice de
relaționare a spațiului social cu cel al
artei.

Centrul de Introspecție Vizuală
este un proiect de colaborare angajat
într-o cercetare continuă dedicată
condiției individului în sfera artelor și a
politicii. Astfel, CIV funcționează ca struc-
tură mobilă și de mediere conectată la
viața comunității, asumându-și sarcina de
a articula o nouă pedagogie culturală
care ar putea modela diferit spațiul dis-
cursiv împărtășit atât de producătorii cul-
turali, cât și de publicul lor.

PAVILION UNICREDIT, Centrul
de Introspecție Vizuală și ParadisGaraj
sunt printre puținele entități independente
care activează pe scena artei contempo-
rane din București. Prin ocuparea lor,
BB4 își dorește să încurajeze apariția a
noi spații și dezvoltarea unei scene cul-
turale active în București.

CENTRE FOR VISUAL INTROSPECTION

CENTRUL DE INTROSPECTIE VIZUALĂ
Str. Biserica Enei nr.16
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Martin Beck’s series of works in different
media is held together by an interest in the
emergence of utopian socialities. An important
reference and point of departure for develop-
ing this new body of work, was research into
the history of communal living, in particular
rural and ‘dropout’ communes throughout the
USA in the 1960s. Directions, Headlines, and
Irritating Behaviors do not investigate this his-
tory in a mimetic way, but rather try to identify
fragments of communication that organized
the image of these new communities.
Focusing on the manner how these com-
munes interacted and organized themselves
via the pages of self-published newsletters,
the work examines how, in fleeting manifesta-
tions and instructions, an image of a new
social body was constructed and displayed.
Rather than focusing on photographic repre-
sentations, Beck looks at ephemeral details in
typography, distribution, and other more
abstract modes of communication. A central

interest forms an inquiry into the organization
of social, geographic, and architectural spatial-
ity and how a new understanding of spatial
organization structured utopian communities.
In this context, design and architecture are
understood in a broader sense: as a constant
that is able to shape a community and mediate
it. Beck revisits building ideas of Drop City’s -
an early example of rural communes in the
USA - founding members, which are inspired
by Buckminster Fuller’s dome structures,
using sheet metal cut from car tops. The
specifically shaped - and thus recycled - pie-
ces of scrap metal that compose Beck’s sculp-
ture Painted Side Up point, in an indexical way,
to the paradoxically productive relationship
between the modularization tendencies of late
modernist architecture and utopian socialities.
The sculpture’s scattered arrangement of
pieces refers, through its non-mimetic and
decidedly fragmented appearance, to ques-
tions of translation and historicity. (Felix Vogel)

Martin Beck: Directions, 2010. Courtesy of the artist.

Directions

Martin Beck
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Verso: Spread from Steve Bear, Dome Cookbook (Questa, NM: Lama Foundation, 1968)

Seria de lucrări a lui Martin Beck în medii
diferite se leagă prin interesul pentru apariția
societăților utopice. O importantă referință și
punct de plecare pentru dezvoltarea acestor
lucrări a fost cercetarea privind traiul în comun,
în mod special comunitățile rurale și retrase
din SUA anilor '60. Indicații, Titluri și
Comportamente enervante nu investighează
această istorie într-un mod mimetic, dar
încearcă să identitifice fragmente de comuni-
care care au organizat imaginea acestor noi
comunități. Concentrându-se pe maniera în
care aceste comunități au interacționat și s-au
organizat prin paginile ziarelor publicate inde-
pendent, lucrarea examinează felul în care,
prin instrucțiuni și manifestări trecătoare, o
imagine a unui nou corp social a fost construit
și expus. În loc să se concentreze pe
reprezentări fotografice, Beck examinează
detaliile efemere în tipografie, distribuție și
moduri abstracte de comunicare. Un interes
central formează o interogație în organizarea

spațialității sociale, geografice și arhitecturale
și cum o nouă înțelegere a organizării spațiale
a structurat comunitățile utopice. În acest con-
text, design-ul și arhitectura sunt înțelese într-
un sens mai larg: ca o constantă capabilă de
modelarea și medierea comunității. Beck
reanalizează planurile de construcție ale mem-
brilor fondatori ai Drop City - una din primele
exemple de comunități rurale din SUA - care
sunt inspirate de structurile de dom ale lui
Buckminster Fuller, folosind metal tăiat din
capota mașinilor. Bucățile de metal modelate
specific - și astfel reciclate - care compun
sculptura lui Beck Partea pictată în sus indică,
asemeni unui index, relația productivă în mod
paradoxal dintre tendințele de modularizare
ale arhitecturii modernismului târziu și soci-
etățile utopice. Aranjamentul împrăștiat al
pieselor sculpturii se referă prin aspectul său
non-mimetic și intenționat fragmentar, la
interogații privind traducerea și istoricitatea.
(Felix Vogel) 

Indicatii,





Independence Day 1936-1967 features
archival photos mainly from the first
Independence Day ceremonies of various
nations including Indonesia, India, Ghana,
Senegal, Pakistan, Syria, Lebanon, Malaysia,
Kenya, Tanzania, Mozambique, Vietnam
(South), and Algeria. The first Independence
Day, leading up to and including the formal
ceremony, unfolds as a series of highly codi-
fied rituals and elaborate speech acts enacted
across public and elite spaces. The swearing
in of a new leadership, the signing of relevant

documents, the VIP parade, the stadium
salute, the first address to the new nation, is all
supervised and orchestrated by the departing
colonial power. The photographic material is
strikingly similar despite disparate geographi-
cal and temporal origins as it reveals a political
model exported from Europe and in the
process of being cloned throughout the world. 

The photo installation emerges as a topology,
poised somewhere between a grid and a
script. (Maryam Jafri)

Maryam Jafri: Parliament in Three Shots: Long, Medium, Close 
(or Malaysia-Ghana-India 1947-1957), digital pigment prints, 15 x 21 cm. 

From the photo installation “Independence Day 1936-1967,” 2009. Courtesy of the artist. 

Independence Day 1936-1967

Maryam Jafri
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Ziua Independentei 1936-1967

Ziua Indepedenței 1936-1967 prez-
intă fotografii de arhivă, majoritatea din
primele sărbători ale Zilei Independenței din
mai multe națiuni cum ar fi Indonezia, India,
Gana, Senegal, Pakistan, Siria, Liban,
Malaezia, Kenia, Tanzania, Mozambic,
Vietnamul de Sud și Algeria. Prima Zi a
Independenței, de la începutul și până la
finalul ceremoniei oficiale, se desfășoară ca o
serie de ritualuri codificate și discursuri elabo-
rate ținute în spații publice și în locuri privile-
giate. Investirea noii conduceri, semnarea

documentelor oficiale, parada VIP-urilor, cere-
monia de pe stadion, primul discurs adresat
noii națiuni, toate sunt supravegheate și
orchestrate de puterea colonială care se
retrage. Materialul fotografic este foarte
asemănător în toate cazurile, cu toate că
provine din zone geografice și temporale dis-
parate, relevând exportarea modelului politic
din Europa și clonarea acestuia în lume. 

Instalația fotografică este o topolo-
gie, plasată între o grilă și un scenariu.
(Maryam Jafri)

,



Maryam Jafri: Parliament in Three Shots: Long, Medium, Close 
(or Malaysia-Ghana-India 1947-1957), digital pigment prints, 15 x 21 cm. 
From the photo installation “Independence Day 1936-1967,” 2009. Courtesy of the artist. 

Maryam Jafri: Parliament in Three Shots: Long, Medium, Close 
(or Malaysia-Ghana-India 1947-1957), digital pigment prints, 15 x 21 cm. 

From the photo installation “Independence Day 1936-1967,” 2009. Courtesy of the artist. 
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Poem documents the production of a banner
"Long live and Thrive Capitalism!", a critical
intervention related to the meaning of  this new
slogan and the former slogan "Long Live and
Thrive Socialism!". We produced the banner
together with art and architecture students at
the University of Architecture in Bucharest
considering the University not only a space for
education and research but also for reflection:
a free place where one can put the past, pres-
ent and future up for discussion.

We had been thinking and discussing about a
quote from Walter Benjamin’s Moscow Diary,
in which he describes his encounters with how
revolution was defined or maintained in Russia
at the time of his residence there in 1926/27.
Benjamin concludes in his diary that revolution
was experienced in those days more as a slo-
gan than a real experience. (Mona Vătămanu
& Florin Tudor)

Mona Vătămanu & Florin Tudor, Poem, 7', film super 8, 2009

Poem/ 30 December 1926

Mona Vătămanu & Florin Tudor
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"Poem" documentează producția
unui banner "Trăiască și înflorească
Capitalismul!", o intervenție critică legată de
înțelesul acestui nou slogan și fostul slogan
"Trăiască și înflorească Socialismul!". Am pro-
dus banner-ul împreună cu studenții de arhi-
tectură ai Universității de Arhitectură
București, considerând universitatea nu numai
un spațiu de educație și cercetare, dar și pen-
tru reflecție: un spațiu liber unde oricine poate

discuta trecutul, prezentul și viitorul. 
Ne-am gândit și am discutat un citat

din "Jurnalul moscovit" al lui Walter Benjamin,
în care descrie contactul său cu modul în care
revoluția a fost definită sau menținută în Rusia
în momentul în care el locuia acolo în 1926-
1927. Benjamin concluzionează în jurnalul său
că revoluția a fost trăită în acele zile mai mult
ca un slogan decât ca o experiență reală.
(Mona Vătămanu & Florin Tudor)

Poem/ 30 Decembrie 1926



Mona Vătămanu & Florin Tudor: 30 December 1926, installation, 2009. Courtesy of the artists. Mona Vătămanu & Florin Tudor: 30 December 1926, installation, 2009. Courtesy of the artists.
[445][444]



PAVILION UNICREDIT- center of con-
temporary art and culture, is located in
Victoria Square in a space that became
a banking center in 1993 and that has
remained so for the last 15 years. The
actual building of the block started during
the years of the communist regime and it
was finished five years after the fall of
the communism. The “hruschiovichi“
from the center of Bucharest have wit-
nessed the changes of a Stalinist society
into a capitalist society, strongly affected
both politically and socially.

BB4 uses this space for the implicit mes-
sages it conveys, for its location (right
across the center of the executive power
- the Romanian Government) and, more-
over, for its history, suddenly forgotten. A
space without a special history, of inter-
rupted history, revolutionary delays, of
knowledge and interest in society, city
and community.

PU is a work-in-progress independent
space, a space for the production and
research in the fields of audiovisual, dis-
cursive and performative. It is a space
for critical thinking, and it promotes a
socio-politically involved understanding
of art and cultural institutions.

Nevertheless, the basic function of the
space will remain concretization.

PAVILION UNICREDIT, Centre for Visual
Introspection and ParadisGaraj are one
of the few independent entities operating
in the Bucharest contemporary art scene.
By using them as venues, BB4 wishes to
encourage the emergence of new
spaces and the development of an active
cultural scene in Bucharest.

PAVILION UNICREDIT, centrul
pentru artă și cultură contemporană, este
situat in Piața Victoriei într-un spațiu
devenit sediu de bancă în 1993, și care a
funcționat astfel timp de 15 ani.
Construcția blocului a început în timpul
regimului comunist și a fost finalizată la 5
ani după căderea acestuia. "Hrusciovchi"
din centrul Bucureștilor este martorul
transformarilor unei societăți staliniste
către o societate captalistă puternic mar-
cată politic și social. 

BB4 folosește acest spațiu pen-
tru mesajele sale, pentru poziționare
(vizavi de clădirea puterii executive -
Guvernul României) cât și pentru istoria
sa, brusc uitată. Un spațiu fără o istorie
specială, al istoriei întrerupte, al întârzier-
ilor revoluționare, al cunoașterii și al
interesului pentru societate, oraș și
comunitate.

PU este un spațiu independent
work-in-progress, un spațiu de producție
și cercetare a vizualului, a discursivului și
a performativului. Este un spațiu al
gândirii critice care promovează o
înțelegere implicată socio-politc a artei și
a instituțiilor culturale. 

Funcția sa vitală va rămâne,
însă, concretizarea.

PAVILION UNICREDIT, Centrul
de Introspecție Vizuală și ParadisGaraj
sunt printre puținele entități independente
care activează pe scena artei contempo-
rane din București. Prin ocuparea lor,
BB4 își dorește să încurajeze apariția a
noi spații și dezvoltarea unei scene cul-
turale active în București.

PAVILION UNICREDIT

center of  contemporary art and culture

PAVILION UNICREDIT
centrul pentru artă si cultură 
contemporană 
Sos. Nicolae Titulescu nr.1
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In the spring of 1845, William Henry Fox Talbot
made four photographs of the Royal Exchange
in London. What appears in these photo-
graphs is not only the nineteenth century edi-
fice of a financial institution, but also an early
limitation of the technology of photography
itself: its inability to capture and clearly repre-
sent objects in movement. Beginning with this
image of finance and the limitations of photog-
raphy, “In Place of Capital” unfolds in the
strange place between economic movements

and the realm of pictorial representation after
the invention of photography. An integral part
of this place is the visual system of monocular
perspective. In the film, this system is explicit-
ly dealt with in relation to the representation of
finance in mass media through an exploration
of the late seventeenth century Dutch painting
by Gerrit Berckheyde, “The Bend on
Herengracht” and its sudden appearance in
the financial pages of newspapers in the
Spring of 2009. (Zachary Formwalt)

Zachary Formwalt: In Place of Capital, 2009, color, sound, 24’ 30’’, Courtesy of the artist.

In Place of Capital

Zachary Formwalt
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În primăvara anului 1845, William
Henry Fox Talbot a realizat patru fotografii ale
Royal Exchange-ului din Londra. Ce apare în
aceste fotografii este nu numai edificiul unei
instituții financiare în secolul al xIx-lea, dar și
o limitație timpurie a tehnologiei fotografice în
sine: inabilitatea acesteia de a îngloba și a
reprezenta clar obiecte în mișcare. Începând
de la această imagine a finanțelor și limitarea
mediului fotografic, “In Place of Capital” se
desfășoară în straniul interval dintre mișcările
economice și reprezentarea pictorială după

invenția fotografiei. O parte integrală a acestui
loc este sistemul vizual de perspectivă monoc-
ulară. În acest film, sistemul este abordat în
mod explicit în relație cu reprezentarea
finanțelor în mass-media, printr-o explorare a
tabloului realizat la sfârșitul secolului
nouăsprezece, “The Bend on Herengracht” de
pictorul olandez Gerrit Berckheyde precum și
de apariția neașteptată a acestui tablou în
paginile financiare ale ziarelor în primăvara lui
2009. (Zachary Formwalt)

În loc de capital



Zachary Formwalt: In Place of Capital, 2009, color, sound, 24’ 30’’, Courtesy of the artist.Zachary Formwalt: In Place of Capital, 2009, color, sound, 24’ 30’’, Courtesy of the artist.
[451][450]



In January 1972 The Air-Conditioning Show by
British conceptual artist group Art & Language
was first installed in a gallery in New York. The
work attempts to show a volume and tempera-
ture of air in an otherwise empty and inornate
space. Aiming to question conditions for the
object work of art and its natural viewing and
showing settings Art & Language write: "A ques-
tion to be asked at this point: Is the air (air-con-
ditioned or not) a permanent factor? And if it is,
then how do we identify it as such?"

The following year, 1973, economists Fischer
Black and Myron S. Scholes  published a math-
ematical model for pricing derivatives that would
revolutionize financial markets over the decades
to come.  Although their pricing model did not, at
first, give particularly good estimates of actual
market prices, it was widely adopted and had a
performative effect: within a few years the deriv-
atives markets had adjusted their prices and
procedures to the reality of the model. The
model established a standard on which a mas-

sive surge in derivatives trade followed.
Calculating the ever increasing volume and
complexity of these derivatives, the site of finan-
cial speculation moved from sweaty trading pits
to computer algorithms. Today the financial mar-
kets are among the most computationally
intense activities in the modern world, with
investment banks operating high-density super
computers and large scale data centers. As
computational intensity increases, so does the
production of heat in the server rooms.
Computation on this scale can only be main-
tained through careful temperature control and
professional air-flow management. For Art &
Language a written description of a work of art is
equivalent to its possible physical execution.
Given this approach, the first public manifesta-
tion of The Air-Conditioning Show was an article
in Arts Magazine already in 1967. At that time
the air-conditioning industry was not much
developed in Europe, and it was only five years
later, in the United States, that the show could
be physically installed. (Felix Vogel)

Goldin+Senneby in heating corridor (2010).

Untitled (air condition)

Goldin+Senneby
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În ianuarie 1972, expoziția “Aerul
condiționat” realizată de colectivul artistic Art &
Language a fost instalat pentru prima oară într-
o galerie din New York. Lucrarea își propunea să
expună un volum și o temperatură a aerului într-
un spațiu gol și nedecorat. Încercând să ches-
tioneze condițiile obiectului de artă și cadrul în
care expus și văzut, Art & Language scriu: "O
întrebare ce trebuie pusă în acest moment: Este
aerul (condiționat sau nu) un factor permanent?
Și dacă da, atunci cum îl putem percepe ca
atare?" 

Anul următor, 1973, economiștii
Fischer Black și Myron S. Scholes au publicat
un model matematic pentru a stabili prețul
derivatelor, ce va revoluționa piețele financiare
în deceniile următoare. Deși modelul lor de sta-
bilire a prețului nu a oferit inițial estimări corecte
ale prețurilor efective ale pieței, a fost adoptat pe
scară largă și a avut un efect performativ: în câți-
va ani, piața de derivate și-au ajustat prețurile și
procedurile realității modelului. Modelul a stabilit
un standard pe care valul masiv în piața de

derivate l-a urmat. Calculând volumul și com-
plexitatea în continuă creștere a acestor
derivate, arena speculației financiare s-a mutat
din zonele de comerț nădușite la algoritmii com-
putaționali. În ziua de azi, piețele financiare sunt
printre cele mai intense activități ale lumii mod-
erne din punct de vedere computațional, cu
bănci de investiții ce operează super-computere
de mare densitate și mari centre de date.  În
timp ce intensitatea computațională crește, la fel
crește producerea de căldură în camerele
serverelor. Computația la această scală poate fi
menținută numai printr-un atent control al tem-
peraturii și management profesional al fluxului
de aer. Pentru Art & Language, o descriere
scrisă a lucrării este echivalentă cu o posibilă
execuție fizică. Bazându-se pe această abor-
dare, prima manifestare publică a Expoziției
aerului condiționat a fost un articol în Arts
Magazine în 1967. În acel moment, industria de
aer condiționat nu era foarte dezvoltată în
Europa și doar cinci ani mai târziu, expoziția a
putut fi instalată fizic. (Felix Vogel)

Fără titlu (aer conditionat),



What distinguishes her Wartime Knitting Circle
from its often-hectoring counterparts in the
craftivist art movement is its lack of dogma-
tism. The idea is simple: people sit around a
table, knitting useful military equipment such
as balaclavas and squares for blankets, much
as women on the home front were encouraged
to do during the first and second World Wars.
The perimeter of the installation is defined by
a set of blankets, machine-knitted, based on
archival photos of people doing just that. In
these charged surroundings, participants are
encouraged, gently, to talk about war.
Gschwandtner prescribed no political position.
People could choose to make mittens to a pat-
tern devised by artist Lisa Anne Auerbach, in
which the current body count of the Iraq War is
used as a decorative feature; or they could
actually support the war effort, perhaps by

making slippers to be sent to naval personnel
in the Middle East. In effect, she invited people
to express their own position through their knit-
ting. She was tacitly exploiting the fact that
crafting is always a commitment of sorts.
Gschwandtner’s work suggests what craft-
based art could be, if it is conceived in suffi-
ciently open terms - if the figure of the knitting
circle is rendered permeable, as it were, rather
than closed. Another way of putting this is that,
if ‘craftivism’ is sometimes negligible as art,
and naïve as politics, maybe that’s OK. The
real value of craft in the DIY circle, as in any
social configuration in which craft appears, is
its power to bind people together for a time,
and simultaneously act as a physical articula-
tion of this binding. And for that purpose, the
circle is again a perfect emblem: for that is a
project that will never end. (Glenn Adamson)

Sabrina Gschwandtner: Wartime Knitting Circle, 2007, wool, cotton, wood, knitting supplies and
paper, dimensions variable. Courtesy of the artist.

Wartime Knitting Circle

Sabrina Gschwandtner
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Cerc de crosetat pe timp de război

Ce deosebește proiectul Cerc de croșetat pe
timp de război de abordările celorlalți artiști din
mișcarea "craftivism" (artizanat și activism)
este lipsa dogmatismului. Ideea este simplă:
oamenii stau în jurul unei mese, croșetând
echipamente militare folositoare cum ar fi
măștile protectoare și păturile, așa cum lucrau
femeile de pe frontul de acasă între cele două
războaie mondiale. Perimetrul instalației este
definit de o serie de pături, croșetate la
mașină, bazate pe reprezentări din poze de
arhivă. În acest spațiu tensionat, participanții
sunt încurajați să vorbească despre război.
Gschwandtner nu propovăduiește nici o poz-
iție politică. Oamenii pot alege sa facă mânuși
după un model de artista Lisa Anne Auerbach,
folosind ca elemente decorative numărul de
morții din războiul din Iraq; sau pot susține
războiul făcând papuci pentru personalul naval
din Orientul Mijlociu. De fapt, artista îi invită pe

participanți să își exprime pozițiie vizavi de
război prin croșetat. Ea a exploatat ideea că
meșteșugul implică un anumit angajament.
Proiectul lui Gschwandtner sugerează ce
poate deveni arta bazată pe meșteșug - dacă
este concepută în termeni suficient de
deschiși, dacă comunitatea din cercul de
croșetat este prezentată ca fiind permeabilă,
în loc de închisă. Cu alte cuvinte, dacă
"craftivismul" este considerat câteodată o artă
minoră, și la fel de naivă ca și politica, atunci
poate e bine. Adevărata valoare în comuni-
tatea de croșetat, ca și în orice structură
socială în care sunt prezente meșteșugurile,
este puterea de a aduce oamenii împreună
pentru o perioadă și de a acționa simultan ca
o articulație fizică a acestei legături. Și pentru
acest scop, cercul este și un simbol perfect,
fiind un proiect care nu se va termina nicio-
dată. (Glenn Adamson)

,



Sabrina Gschwandtner: Wartime Knitting Circle, 2007, wool, cotton, wood, knitting supplies and
paper, dimensions variable. Courtesy of the artist.

Sabrina Gschwandtner: Wartime Knitting Circle, 2007, wool, cotton, wood, knitting supplies and
paper, dimensions variable. Courtesy of the artist.
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History does not only deal with a certain past,
but acts itself as a form of narration. Christine
Meisner’s series of works was geworden ist
(what became) informs about the irrecover-
ableness of a forced socio-cultural change,
which occurred due to the slave trade between
West-Africa and Brazil. Based on research
trips to Nigeria and Brazil and through inter-
views with descendants in direct confrontation
with historical documentalities, Meisner’s work
elaborates - in the form of video, drawings and
texts - on the past’s present and present’s
autonomy detached from history.

The video Recovery of an Image narrates
Joao Esan da Rocha’s life story, who was
deported as a ten year old boy from Lagos to
Salvador de Bahia, Brazil to work as a slave
on a sugar cane plantation. After 31 it became
possible to buy him off and he moved back to
his home country. Although he always wanted

to go back, he would only find his place in
Lagos' Brazilian community. The “Returnees” -
former slaves from Brazil - form their own
secluded world inside of British colony Lagos,
living an absorbed Brazilian culture rather than
their original African culture. Meisner’s video is
a fictional story of historical facts, circling
around issues and processes of memory.

4 Instrumente, a series of drawings, shows
instruments that were used to keep slaves
from running away. The way in which the draw-
ings depict those tools is fragmentary and iso-
lated, thus they do not try to illustrate mecha-
nisms of slavery but rather confront us with a
certain crypticality - an uncertainty to imagine
the tool’s proper function - that hints at more
general issues of non-representability, histori-
cal remembering and the exhibiting of history.
(Felix Vogel)

Christine Meisner: Recovery of an Image, 2005, video, 26'. 
Courtesy of the artist.

Recovery of an Image/ 4 Instrumente

Christine Meisner
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Istoria nu tratează numai un anumit trecut, dar
acţionează ca o formă de naraţiune. Seria de
lucrări a lui Christine Meisner „was geworden
ist” (ce a devenit) semnalează imposibilitatea
recuperării unei schimbări socio-culturale
forţate, ce a avut loc în urma comerţului cu
sclavi dintre Africa de Vest şi Brazilia. Bazată
pe călătoriile de cercetare în Nigeria şi Brazilia
şi prin interviuri cu descendenţii aflaţi în con-
fruntare directă cu documentaritatea istorică,
lucrarea lui Meisner elaborează - în forma
video-ului, a desenelor şi a textelor - asupra
prezentului trecutului şi asupra autonomiei
prezentului detaşat de istorie.

Video-ul Recuperarea unei imagini
narează povestea de viaţă a lui Joao Esan da
Rocha, care a fost deportat la zece ani din
Lagos în Salvador de Bahia, Brazilia pentru a
munci ca sclav pe o plantaţie de trestie de
zahăr. După ce a împlinit 31 de ani a putut fi
cumpărat şi s-a întors în ţara sa natală. Deşi a

vrut întotdeauna să se întoarcă, şi-a găsit locul
doar în comunitatea braziliană din Lagos.
„Reîntorşii” - foştii sclavi din Brazilia - şi-au for-
mat propria lor lume izolată în colonia britanică
Lagos, trăind mai degrabă într-o cultură brazil-
iană asimilată decât în cultura lor nativă
africană. Video-ul lui Meisner este o istorie
ficţională de fapte istorice, ce tratează prob-
lemele şi procesele memoriei.

4 Instrumente, o serie de desene,
schiţează instrumentele care ajutau la imobi-
lizarea sclavilor. Modul în care desenele
descriu uneltele este fragmentar şi izolat, de
aceea nu încearcă să ilustreze mecanismele
sclaviei, dar să confrunte privitorul cu o anu-
mită cripticitate - o nesiguranţă în a imagina
funcţia efectivă a uneltei - care trimite la
chestiuni ce ţin de non-reprezentatibilitate,
rememorare istorică şi expunerea istoriei.
(Felix Vogel)

Recuperarea unei imagini/ 4 instrumente
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Christine Meisner: Instrument 1, 2007, drawing. Courtesy of the artist. Christine Meisner: Instrument 4, 2007, drawing. Courtesy of the artist.



Otxarkoaga (M-L) inquires in an affair that
started in the Bilbao neighbourhood of
Otxarkoaga in 1993. Members of the Pa-yá
organisation erected a monument consisting
of two small busts of Marx and Lenin, which
originated from the embassy of the Soviet
Union, that were placed in a rather heavy
stone niche to make the sculptures suitable for
outdoor use: „That resolve shown in the con-
struction of the generic symbolic assembly - a
prominent stone niche with a glass frame to
protect the urn - is what is added as an invol-
untary metaphor, as a symptom, to the more
obvious political metaphor proposed in the
recovery/relocation of symbols whose scrap-
ping was demanded by that prematurely
announced end of history.“ (Asier Mendizabal)

Untitled (untitled, Kalero) too is based on an
event that involves a public sculpture. The
police, with order to eliminate some traces of
the name of a park in the village of Hernani

that was honouring a terrorist, apparently unin-
tentionally also removed a sculpture. The only
remains of the steel sculpture - that could later
be attributed to local artist Kalero - were some
iron pieces that referred to the lost work as
well as to its brutal destruction. Although there
were no misleading inscriptions attached to
the abstract - formally relating to high mod-
ernism and especially the Basque sculptural
tradition of abstraction - sculpture, the police
first claimed that the sculpture was removed
because it would also tribute a terrorist.

A third work, in the form a take-away poster,
connects Otxarkoaga (M-L) and Untitled (unti-
tled, Kalero) by investigating through an
essayistic text and photography. Yet it relates
to another public abstract sculpture -
Constantin Brâncuși’s Endless Column in
Târgu Jiu from 1938 - and a variety of different
stories about the attempt and the failure to
destroy it. (Felix Vogel)

Asier Mendizabal: Otxarkoaga (M-L)
2007, Iron framework, b&w photograph, 186 x 128 x 8 cm. Courtesy of the artist.

Otxarkoaga (M-L)/Untitled (untitled, Kalero)

Asier Mendizabal
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Otxarkoaga (M-L) investighează o
întâmplare ce a avut loc în Bilbao în cartierul
Otxarkoaga în 1993. Membrii organizației Pa-
yá au ridicat un monument ce consta în două
mici busturi ale lui Marx și Lenin, ce aparți-
nuseră ambasadei Uniunii Sovietice, plasate
într-o nișă din piatră grea pentru a face sculp-
turile utilizabile în aer liber: "Acea fermitate
afișată în construcția complexului simbolic
banal - o nișă proeminentă din piatră cu un
geam de sticlă pentru a proteja urna - este
ceea ce se adaugă ca o metaforă involuntară,
ca un simptom, metaforei politice mult mai evi-
dente propuse în recuperarea/relocarea sim-
bolurilor al căror abandon a fost cerut de acel
sfârșit al istoriei, prematur anunțat.“ (Asier
Mendizabal)

Fără titlu (fără titlu, Kalero) este de
asemenea bazat pe un eveniment care implică
o sculptură publică. Poliția, cu ordinul de a
elimina urmele numelui unui parc din satul

Hernani, pe motiv că onora un terorist, a elim-
inat o sculptură, aparent neintenționat.
Singurele rămășițe ale sculpturii de oțel - care
a putut fi mai târziu atribuită artistului local
Kalero - erau unele piese din fier ce trimiteau
la lucrarea pierdută precum și distrugerea sa
brutală. Deși nu erau inscipții înșelatoare
atașate sculpturii abstracte - revendicându-se
formal din modernismul înalt și în special
tradiția sculpturală bască a abstractizării -
poliția a susținut inițial că sculptura a fost elim-
inată deoarece omagia un terorist. 

A treia lucrare, în forma unui poster
distribuit gratuit, leagă Otxarkoaga (M-L) și
Fară titlu (fără titlu, Kalero) printr-o investigație
eseistică și fotografică. În același timp face
legătura cu o altă sculptură publică abstractă -
Coloana Infinitului de la Târgu Jiu, a lui
Constantin Brâncuși din 1938 - și o varietate
de alte povești diferite despre încercarea și
eșecul de a o distruge. (Felix Vogel)

Otxarkoaga (M-L)/Fără titlu (fără titlu, Kalero)



[465][464]

Primul tractor romanesc (The First Romanian Tractor), 1946. Source: comunismulinromania.ro
Asier Mendizabal: Untitled (untitled, Kalero)
2009, photographs, concrete structures, iron pieces. Courtesy of the artist.



Through the use of the absurd and emotional
vocabulary of dreams the piece addresses
anxieties about democracy, both in relation to
the political system and the production of the
art work itself. The scenario that takes place in
the video is a 'script read through' in which a
group of people are invited to sit round a table
together and develop scenes from a play. The
fragmentary script that they have to work with
is based on actual dreams about democracy,

power, social hierarchies and the narration of
history gathered in the aftermath of the recent
financial crisis. The aim of the table read is not
to write a play for the stage, but rather the sit-
uation becomes a performance in itself; a self-
reflexive exercise exploring the hierarchies
between the authors and the audience, which
emerge as the participants act out sections,
criticise and explore alternate endings. (Unnar
Örn și Olivia Plender)

Unnar Örn and Olivia Plender: Force Majeure: The 2nd table read, 
performed at Horsebridge Arts and Community Centre, Whitstable, April 17th 2010. 

Participants: Theo Cook, Kate Cooper, Emanuele Costantini, Jonathan Digby, Christina Gallon,
Judith Howard, Richard John Jones, Kerri Layton, Kathryn Worth 

Table Read 

Olivia Plender & Unnar Örn
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Masa de lectură

Prin folosirea vocabularului absurd și emoțion-
al al viselor, această lucrare tratează anxi-
etățile privind democrația, atât în relație cu sis-
temul politic cât și cu producția lucrării în sine.
Acțiunea ce se derulează în video este o "lec-
tură de scenariu" în care un grup de oameni
este invitat să stea la aceeași masă și să dez-
volte scene dintr-o piesă. Scenariul fragmen-
tar cu care trebuie să lucreze este bazat pe
vise reale despre democrație, putere, ierarhii

sociale și istoria rezultată în urma recentei
crizei financiare. Scopul mesei de lectură nu
este de a scrie o piesă pentru reprezentație, ci
de a transforma situația în sine într-un per-
formance; un exercițiu auto-reflexiv ce
explorează ierarhiile dintre autori și public,
care apar în timp ce participanții joacă anumite
secțiuni, critică și explorează finaluri diferite.
(Unnar Örn and Olivia Plender)



Unnar Örn and Olivia Plender: Force Majeure: The 2nd table read, 
performed at Horsebridge Arts and Community Centre, Whitstable, April 17th 2010.
Participants: Theo Cook, Kate Cooper, Emanuele Costantini, Jonathan Digby, Christina Gallon,
Judith Howard, Richard John Jones, Kerri Layton, Kathryn Worth 
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Unnar Örn and Olivia Plender: Force Majeure: The 2nd table read, 
performed at Horsebridge Arts and Community Centre, Whitstable, April 17th 2010.

Participants: Theo Cook, Kate Cooper, Emanuele Costantini, Jonathan Digby, Christina Gallon,
Judith Howard, Richard John Jones, Kerri Layton, Kathryn Worth 



For Bucharest Biennale 4, cooperative Société
Réaliste presents Spectral Aerosion, the third
objectual occurrence of a cartographic process,
started a year before. Within the frame of its
political trends design bureau, Transitioners,
Société Réaliste has issued in 2009 its annual
collection under the title London View. In order
to design the colour range of this collection,
Société Réaliste imagined Strata map, a carto-
graphic device of the European Peninsula, on
which all the political frontiers that existed at the
turn of each century between year 0 and year
2000 would be visible in the same time. All the
frontiers were distinguished following a colori-
metric denomination and figuration, producing a
complex coloured lines' entanglement. Then, on
this map were placed the 250 more important
European peninsula zone metropolitan areas,
and a specific colour was attributed to each of
them, by defining the average colour of all the
frontiers passing next to the city, in a circle of
100 kilometres around. Some months later, in

the context of Société Réaliste's project on the
politics of space, Ministère de l'Architecture:
Exposition des Arts et Techniques appliquées à
la vie moderne, a new occurrence of this map
appeared, under the title of Superimposition of
political frontiers at the turn of each century
between year 0 and year 2000 on the European
Peninsula and its surroundings. Using the same
information, this time in a black and white outfit,
the effect produced was an amalgamation of dif-
ferent time scales, and the pulverisation of the
"continent".

For Bucharest Biennale 4, Société Réaliste has
proposed to transform this transchronic mapping
process into a relief carving one, and to exhibit
the object as a sculpture, Spectral Aerosion. The
frontiers of this Common Area are carving out a
geopolitical canyon, excavating its inner tectonic
plates. Exhaustion of time and saturation of
space as an ideological handling, as a represen-
tational and thus political handlung.

Société Réaliste: Transitioners - London View, Strata Map,
digital print, variable dimensions, 2009.Courtesy of the artists.

Spectral Aerosion

Société Réaliste

Pentru Bucharest Biennale 4, colec-
tivul Société Réaliste prezintă Eroziune spec-
trală, a treia apariție sub formă de obiect a unui
proces cartografic început în urmă cu un an. În
cadrul biroului de design al tendințelor politice,
Transitioners, Société Réaliste a publicat în
2009 colecția sa anuală cu titlul Vedere din
Londra. Pentru a  stabili gama de culori a aces-
tei colecții, Société Réaliste a imaginat Harta
straturilor, un dispozitiv cartografic al peninsulei
europene, pe care toate frontierele politice care
au existat la sfârșitul fiecărui secol între anul
zero și anul 2000 sunt vizibile în același timp.
Toate frontierele se disting urmărind o denom-
inare și figurație colorimetrică, producând o
intercalare complexă de linii colorate. Apoi, pe
această hartă au fost plasate cele 250 de zone
metropolitane mai importante ale peninsulei
europene și o culoare specifică a fost atribuită
fiecăreia dintre ele, definind culoarea comună a
tuturor frontierelor care trec pe lângă oraș pe o

rază de 100 de km. Câteva luni mai târziu, în
contextul proiectului Société Réaliste asupra
politcii spațiului, Ministère de l'Architecture:
Exposition des Arts et Techniques appliquées à
la vie moderne, o nouă variantă a acestei hărți a
apărut, sub titlul Suprapuneri ale frontierelor
politice la sfârșitul fiecărui secol între anul zero
și anul 2000 în peninsula europeană și împre-
jurimi. Folosind aceeași informație, de această
dată în alb și negru, efectul produs a fost un
amalgam de scări cronologice diferite și pul-
verizarea "continentului".

Pentru Bucharest Biennale 4, Société
Réaliste a propus transformarea acestui proces
cartografic într-un relief gravat și expunerea
obiectului ca o sculptură, Eroziune spectrală.
Frontierele acestei zone comune gravează un
canion geopolitic, excavând plăcile tectonice
interne. Epuizarea timpului și saturarea spațiului
ca tratare ideologică, ca handlung reprezen-
tațional și în consecință politic.
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Eroziune spectrală



Société Réaliste: Spectral Aerosion, relief carving, image from the intallation, 2010.
Courtesy of the artists.

Société Réaliste: Culture States - Superimposition of political frontiers at the turn of each cen-
tury between year 0 and year 2000 on the European Peninsula and its surroundings, 
digital print, 200 x 120 cm, 2009. Courtesy of the artists.
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Brinco, 2005, is a pseudo-American corpora-
tion that designed and fabricated a sneaker to
cross the Mexican/US border (-outsourced- in
China in the same factories that produce any
other american brand of sneakers). 

Included in their inner sole are a map, a flash-
light, a compass, and pockets to hide money
and medicine. Also, on the back of the sneak-
er is an image of Santo Toribio Romo, the offi-
cial saint of the Mexican migrants.

A 1000 sneakers were produced. 500 of the
sneakers were distributed in Tijuana, Mexico
for free to migrants attempting to cross the
border illegally.

In counterpoint to its potential for utilitarian use
by Mexican migrants, the other 500 sneakers
were sold as a one-of-a-kind art object in the
US in a limited edition sneakers store respond-
ing to the avid consumerist American culture.
All sale profits from Brinco were sent to the
migrant shelters in Tijuana.
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Brinco

Judi Werthein
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Brinco

Brinco, 2005, este o pseudo-corpo-
rație americană care a conceput și fabricat un
pantof sport pentru a trece granița dintre Mexic
și SUA (obținut din aceleași fabrici chineze
care produc  orice altă marcă de pantofi sport).

Incluse în talpa interioară sunt o
hartă, o lanternă, o busolă și buzunare pentru
a ascunde banii și medicamentele. Mai mult,
pe spatele pantofului este o imagine a lui
Santo Toribio Romo, sfântul oficial al imi-
granților mexicani.

1000 de pantofi sport au fost pro-

duși. 500 au fost distribuiți în Tijuana, Mexic pe
gratis pentru imigranții care încercau să treacă
granița ilegal.

În contrast cu potențialul pentru o
folosire utilitară de către imigranții mexicanii,
ceilalți 500 de pantofi au fost vânduți ca
obiecte unice de artă în SUA într-un magazin
cu pantofi sport ediție limitată, răspunzând
unei culturi americane avide. Tot profitul obțin-
ut de Brinco a fost trimis taberelor de imigranți
din Tijuana.



Judi Werthein: Brinco, 2005, multimedia installation. 
Courtesy of InSite 05 and Figge Von Rosen Gallery.

Judi Werthein: Brinco, 2005, multimedia installation. 
Courtesy of InSite 05 and Figge Von Rosen Gallery.
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laBOMBA 

Rahova-Uranus Community Center

laBOMBA 
Centrul comunitar Rahova-Uranus
Calea Rahovei nr.194

laBOMBA wants to actively involve the people
that live in the Rahova-Uranus neighborhood
in the recording, expressing and debate of
social problems of the area. Thus, by dis-
cussing their problems and acquiring these
ways of expression in public debates organ-
ized with the method of the Speaker’s Corner,
people can actively participate in the reform of
the legislative system. They are the experts of
everyday life and should be consulted fre-
quently and responsively by the local Public
Administration. 

The memory and identity of the people and
places in Rahova-Uranus represents the prin-
ciples of construction for the AUI Informal
Urban Archive that Generosity Offensive
Initiative builds since 2006. It is an active
archive. It helps in building a conscious identi-
ty of the area and community, simultaneously
recording its special recent and not-so-recent
history.

Concerts, exhibitions, theatre shows not only
constituted themselves in artistic products, but
also created an active attitude, another way to
notice and confront the real problems of the
people from Rahova-Uranus community. The
social composition for each artistic product
militates against artistic egotism. The artists
involved in community art projects permanent-
ly confront the problem of the creative-ego, but
only working as a community can they reach a
transfer equilibrium. Active Art proposes the
simultaneous molding of both the artists and
the members of the community through the
same creative process.

During the course of BB4, laBOMBA will pres-
ent different work-in-progress activities as well
as  documentation material of all their recent
projects.

laBOMBA își propune să implice în
mod activ oamenii care locuiesc în cartierul
Rahova-Uranus în înregistrarea, exprimarea
și dezbaterea problemelor sociale ale zonei.
Astfel, discutând problemele și dobândind
aceste mijloace de exprimare în dezbaterile
publice organizate prin metoda Colțul
Vorbitorului, oamenii pot participa în mod activ
în reforma sistemului legislativ. Sunt experți ai
vieții de zi cu zi și ar trebui consultați frecvent
și corespunzător de către administrația pub-
lică locală. 

Memoria și identititatea oamenilor și
locurilor din Rahova-Uranus reprezintă prin-
cipiile construcției AUI Arhiva Urbană
Informală pe care Inițiativa Ofensiva
Generozității o creează încă din 2006.  Este o
arhivă activă. Ajută la crearea unei identități
conștiente a zonei și a comunității, înregistrân-
du-i simultan speciala istorie recentă și mai
puțin recentă.

Concerte, expoziții, piese de teatru
constituie nu numai produse artistice, dar și
creeaza o atitutdine activă, o nouă modalitate
de a semnala și confrunta problemele reale
ale oamenilor din comunitatea Rahova-
Uranus. Compoziția socială a fiecărui proiect
artistic militează împotriva egoismului artistic.
Artiștii implicați în proiectele de artă comu-
nitare se confruntă permanent cu problema
ego-ului creativ, dar numai lucrând ca o comu-
nitate  pot să ajungă la un echilibru al transfer-
ului. Arta Activă propune formarea simultană a
artiștilor și a membrilor comunității prin ace-
leași procese creative.

În cadrul BB4, laBOMBA vor
prezenta diverse activități în lucru precum și
materialul documentar al tuturor proiectelor lor
recente.

laBOMBA

PROGRAM

May 20. BB4 OPENING
May 23rd. Screenings at laBOMBA

(documentary materials)
May 30. Biluna concert at green hours

June 06. Screenings at laBOMBA 
(documentary materials)

June 13. Biluna concert at Street Delivery
June 20. DIALOGUE TABLES at laBOMBA
June 27. DIALOGUE TABLES at laBOMBA

July 7. A year since the official opening of
laBOMBA center. 
Parade of the evicted women.

July 11. Screenings at laBOMBA 
(documentary materials)

July 18. DIALOGUE TABLES at laBOMBA

(all events take place on sundays, at
16:00, except the events scheduled on
May 20 and July 7)  

PROGRAM

20 Mai. DESCHIDERE OFICIALĂ BB4
23 Mai. Vizionări în laBOMBA 

(materiale documentare)
30 Mai. Concert Biluna la Green Hours

6 Iunie. Vizionări în laBOMBA 
(materiale documentare)

13 Iunie. Concert Biluna la Street Delivery
20 Iunie. MESE DE DIALOG în laBOMBA
27 Iunie. MESE DE DIALOG în laBOMBA

7 Iulie. Un an de la deschiderea oficială a 
centrului laBOMBA. 
Parada femeilor evacuate.

11 Iulie. Vizionari în laBOMBA 
(materiale documentare)

18 Iulie, MESE DE DIALOG în laBOMBA

(toate evenimentele au loc în ziua de
duminică, de la 16:00, cu excepția eveni-
mentele din 20 Mai și 7 Iulie)
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Press, 2008; în colaborare cu André Lecours).  În
iulie 2010, Oxford University Press (New York
Office) va publica cea de-a șaptea carte a sa:
"Ideas and Politics in Social Science Research"
(co-editată cu Robert H. Cox). Trei luni mai târziu,
Polity Press va lansa cea de-a opta carte a sa:
"What is Social Policy? Understanding the Welfare
State".

Julia Brotea 
Julia Brotea is a PhD candidate in her fourth year of
political science studies at Carleton University. She
focuses on political theory and bioethics and her
supervisor is Dr. Tom Darby. She is the recipient of
a three-years Social Science and Humanities
Research (SSHRC) grant and an Ontario Graduate
Scholarship. Julia completed her master’s thesis,
titled "The Intellectual in Political Transition," at the
University of Calgary under Dr. Michael Keren’s
supervision. Her thesis looked at the role of intellec-
tuals operating under a transition to democracy and
she examined the intellectual life of Romanian
Gabriel Liiceau as a case study. Her current work
seeks to tap into philosophical resources that can
assist political decision-making in end of life issues.
Her PhD thesis is tentatively titled "On Dying and
Becoming: a study on political challenges of
biotechnology." She contends that while political
problems may emerge from biotechnology, the
solutions to these problems, if found at all, will not
be found in biotechnology, but in politics.

Julia Brotea este doctorand în cel de-al patrulea an
de studiu de ştiinţe politice la Universitatea
Carleton. Se concentrează pe teoria politică şi
bioetică, iar conducătorul ei de lucrare este Dr. Tom
Darby. A primit o bursă de 3 ani pe Cercetare în
Ştiinţele Umaniste şi Sociale (SSHRC) şi o bursă la
Universitatea Ontario. Julia şi-a terminat teza de
master, intitulată „Intelectualul în tranziţia politică”,
la Universitatea Calgary, sub supravegherea lui Dr.
Michael Keren. Lucrarea sa a analizat rolul intelec-
tualilor ce operează în cadrul unei tranziţii către
democraţie şi a examinat viaţa intelectuală a lui
Gabriel Liiceanu ca un studiu de caz. Cercetarea ei
actuală încearcă să abordeze resursele filozofice
care pot asista deciziile politice în probleme de
îngrijire paliativă. Teza ei de doctorat este momen-
tan intitulată „Despre moarte şi devenire: un studiu
despre provocările politice ale biotehnologiei”. Ea
susţine că în timp ce problemele politice pot fi gen-
erate de biotehnologie, soluţiile la aceste probleme,
dacă sunt găsite, nu sunt găsite în biotehnologie, ci
în politică.

Andrei Crăciun 
Andrei Crăciun (b. 1988) is a curator and theoreti-
cian, studying architecture at University of
Bucharest. His research and curatorial practice is
focused on the relations between architecture, pol-
itics and the social sphere. Consequently, he is
interested in areas linked to activism, gender, as
well as participative architecture. Among his last
curatorial projects is "100 Romanian Minutes"
(Bucharest, Cluj, Iasi, Timisoara). Since 2008 he is
the coordinator of PAVILION UNICREDIT - center
for contemporary art & culture and he was appoint-
ed as assistant curator for BUCHAREST BIEN-
NALE 2010. Curently is working on his new curato-
rial projects "Utopia of Exotic" for Pavilion,
Bucharest and "Destroing Public Harmony" for
Brukenthal Museum - Contemporary Art Gallery,
Sibiu. Living and working in Bucharest.

Andrei Crăciun (n. 1988) este curator, teoretician și
studiază arhitectura la Universitatea din București.
Practica și cercetarea sa se concentrează pe
relația dintre arhitectură, politică și sfera socială. În
același timp este interesat de ariile de legătură din-
tre activism, gender, ca și de arhitectura participa-
tivă. Printre ultimele sale proiecte curatoriale se
află "100 de minute românești". Din 2008 a fost
numit coordonator al centrului de arta și cultură
contemporană PAVILION UNICREDIT și din 2009
assistant curator al BUCHAREST BIENNALE 4. În
prezent lucrează la două noi proiecte curatoriale
"Utopia of Exotic" pentru Pavilion și "Destroying
Public Harmony" pentru Brukenthal Museum -
Contemporary Art Gallery, Sibiu. Trăiește și
lucrează în București.

Răzvan Ion 
Răzvan Ion (b. 1970) is a theoretician, curator, cul-
tural manager and political activist. He is the co-edi-
tor (with Eugen Rădescu), of the PAVILION - jour-
nal for politics and culture, co-director of Bucharest
Biennale and in 2008 he was appointed as director
of PAVILION  UNICREDIT- center for contemporary
art & culture. He lectured at University of California
-Berkeley, Headlands Center for the Arts-California,
Political Science Faculty - Cluj, Art Academy -
Timisoara, La Casa Encedida - Madrid, Calouste
Gulbenkian - Lisbon, etc. He writes in different
magazines and newspapers. Now he is working on
the book project "Exploring the Return of
Repression" and his new curatorial project “Smash
the Church! Smash the State!” dealing with anar-
chist and collective activism and social-political
movements in art. Lives and works in Bucharest. 

Daniel Béland 
Daniel Béland is Canada Research Chair in Public
Policy and Professor at the Johnson-Shoyama
Graduate School in Public Policy (University of
Saskatchewan). Holding a PhD in Political
Sociology from the École des Hautes Études en
Sciences Sociales (Paris), he has been a visiting
scholar at Harvard University and The University of
Chicago, and a Fulbright Scholar at The George
Washington University and the National Academy
of Social Insurance. From July 2001 to December
2007, Professor Béland taught sociology at the
University of Calgary. He has published six books
and more than fifty articles in major scholarly jour-
nals. With John Myles, he also co-edited a special
issue of the Canadian Journal of Sociology devot-
ed to social policy reform in contemporary soci-
eties   His most recent books are "Public and
Private Social Policy: Health and Pension Policies
in a New Era" (Palgrave Macmillan, 2008; co-edit-
ed with Brian Gran) and "Nationalism and Social
Policy: The Politics of Territorial Solidarity" (Oxford
University Press, 2008; co-authored with André
Lecours).   In July 2010, Oxford University Press
(New York Office) will publish his seventh book:
"Ideas and Politics in Social Science Research"
(co-edited with Robert H. Cox). Three months later,
Polity Press will release his eighth book: "What is
Social Policy? Understanding the Welfare State".

Daniel Béland este Canada Research Chair în
politici publice și profesor de politici publice la
Școala Postuniversitară Johnson-Shoyama
(Universitatea Saskatchewan). Având un doctorat
în sociologie politică de la École des Hautes
Études en Sciences Sociales (Paris), a fost profe-
sor invitat la Universitatea Harvard  și Universitatea
Chicago, și bursier Fulbright la Universitatea
George Washington University și Academia
Națională de Asigurare Socială. Din iulie 2001 până
în decembrie 2007, profesor Béland a predat soci-
ologia la Universitatea Calgary. A publicat șase
cărți și mai mult de 50 de articole în importante
reviste științifice. Alături de John Myles, a co-editat
numărul special al Revistei canadiene de
Sociologie, dedicată politicilor sociale de reformă în
societățile contemporane. Cele mai recente cărți
ale sale sunt  "Public and Private Social Policy:
Health and Pension Policies in a New Era"
(Palgrave Macmillan, 2008; co-editată cu Brian
Gran) și "Nationalism and Social Policy: The
Politics of Territorial Solidarity" (Oxford University

Curator
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Writers/Scriitori

Felix Vogel
Felix Vogel (b. 1987) is a researcher and curator.
Studies in art history, media theory, philosophy and
aesthetics at HfG Karlsruhe and Universidad
Autónoma de Madrid. His research and curatorial
practice is focused on the relations between aes-
thetics and the social sphere. Consequently, he is
interested in areas linked to activism, gender, histor-
ical avant-gardes as well as participative architec-
ture. In 2008 he edited two books for One Star Press
(Paris): "Renaud Auguste-Dormeuil: Fin de
représentation" and "Lia Perjovschi: Sense" and has
written for different magazines, among others
Pavilion, Cura, Displayer and AFI. Felix Vogel gave
lectures in institutions such as Index (Stockholm),
Evento (Bordeaux) and Pavilion Unicredit
(Bucharest). He taught workshops and seminars at
HEAD Geneva, Free Academy Bucharest and 1.
Curatorial Symposium Sofia/Plovdiv. 
Felix Vogel lives and works in Berlin.

Felix Vogel (n. 1987) este cercetător și curator.
Studiază istoria artei, istoria media, filozofie și estet-
ică la HfG Karlsruhe și Universidad Autónoma de
Madrid. Cercetarea și practica sa curatorială se con-
centrează asupra relațiilor dintre estetică și sfera
socială. Prin urmare, este interesat de domenii
legate de activism, gen, avangardele istorice și arhi-
tectura participativă. În 2008 a editat două volume
pentru One Star Press (Paris): "Renaud Auguste-
Dormeuil: Fin de représentation" și "Lia Perjovschi:
Sense" și a scris pentru diverse reviste, dintre care
Pavilion, Cura, Displayer și AFI. Felix Vogel a susțin-
ut conferințe în instituții precum Index (Stockholm),
Evento (Bordeaux) sau Pavilion Unicredit
(București). A ținut cursuri și seminarii la HEAD
Geneva, Free Academy București și la Primul
Simpozion Curatorial de la Sofia/Plovdiv. 
Felix Vogel trăiește și lucrează în Berlin.



Chantal Mouffe 
Chantal Mouffe is Professor of Political Theory at
the Centre for the Study of Democracy at the
University of Westminster in London. She has
taught and researched in many universities in
Europe, North America and South America and she
is a corresponding member of the Collège
International de Philosophie in Paris. She is the edi-
tor of Gramsci and Marxist Theory (Routledge and
Kegan Paul, London, 1979), Dimensions of Radical
Democracy. Pluralism, Citizenship, Community
(Verso, London, 1992), Deconstruction and
Pragmatism (Routledge, 1996) and The Challenge
of Carl Schmitt, (Verso, London, 1999); the co-
author with Ernesto Laclau of Hegemony and
Socialist Strategy . Towards a Radical Democratic
Politics (Verso, London, 1985) and the author of
The Return of the Political (Verso, London, 1993),
The Democratic Paradox (Verso, London, 2000)
and On the Political  (Routledge. London, 2005).

Chantal Mouffe este profesor de Teorie Politică la
Centrul de Studiu al Democrației la Universitatea
Westminster din Londra. A predat și a făcut cerc-
etare în numeroase universități din Europa,
America de Nord și America de Sud și este mem-
bru corespondent al Collège International de
Philosophie din Paris. Este editoarea "Gramsci and
Marxist Theory" (Routledge and Kegan Paul,
London, 1979), "Dimensions of Radical
Democracy. Pluralism, Citizenship, Community"
(Verso, London, 1992), "Deconstruction and
Pragmatism" (Routledge, 1996) și "The Challenge
of Carl Schmitt" (Verso, London, 1999); co-autor cu
Ernesto Laclau al "Hegemony and Socialist
Strategy. Towards a Radical Democratic Politics"
(Verso, London, 1985) și autorul "The Return of the
Political" ( Verso, London, 1993), "The Democratic
Paradox" (Verso, London, 2000) și "On the
Political" (Routledge. London, 2005).

Maria Muhle 
Maria Muhle is Academic Assistant at the Chair for
History and Theory of Artificial Worlds, Institute for
Media Studies, Bauhaus-University Weimar. Her
research focuses on contemporary political and
aesthetical theory, and especially on the notion of
“aesthetic realism” in the context of a political aes-
thetics. Latest publications include:  "Zweierlei
Vitalismus", in: Friedrich Balke, Marc Rölli (ed.),
Gilles Deleuze: Philosophie und Nicht-Philosophie.
Aktuelle Diskussionen, Transcript Verlag,
Bidelefeld (im to be published); "Hito Steyerl. Notes
on documentary realism", in: Hito Steyerl.

Exhibition Catalogue, Henie Onstad Art Center,
Oslo, 2010; “Anna Artaker. History and Infamy”, in:
Camera Austria, No. 109, 2010; Eine Genealogie
der Biopolitik.Zum Begriff des Lebens bei Foucault
und Canguilhem, Bielefeld 2008.

Maria Muhle este asistent academic la Catedra de
Istorie și Teorie a Lumilor Artificale, Institutul de
Studii Media, Bauhaus-Universitatea Weimar.
Cercetarea sa se concentrează pe teoria contem-
porană estetică și politică, în special pe noțiunea
de "realism estetic" în contextul esteticii politice.
Ultimele pubicații includ: "Zweierlei Vitalismus", în:
Friedrich Balke, Marc Rölli (ed.), Gilles Deleuze:
Philosophie und Nicht-Philosophie. Aktuelle
Diskussionen, Transcript Verlag, Bidelefeld (în
pregătire); "Hito Steyerl. Notes on documentary
realism", în: Hito Steyerl. Catalog de expoziție,
Henie Onstad Art Center, Oslo, 2010; “Anna
Artaker. History and Infamy”, în: Camera Austria,
No. 109, 2010; Eine Genealogie der Biopolitik. Zum
Begriff des Lebens bei Foucault und Canguilhem,
Bielefeld 2008.

Antonio Negri 
Antonio Negri (born August 1, 1933) is an Italian
Marxist sociologist and political philosopher. Negri
is best-known for his co-authorship of Empire, and
secondarily for his work on Spinoza. Born in Padua,
he became a political philosophy professor in his
hometown university. Negri founded the Potere
Operaio (Worker Power) group in 1969 and was a
leading member of Autonomia Operaia. As an
authority of Marxist-Leninism, and proponent of the
view that it is an ideology of violent revolution, he
published hugely influential books urging "revolu-
tionary consciousness." He was accused in the late
1970s of various charges including being the mas-
termind of the left-wing terrorist group Red
Brigades (Brigate Rosse or BR), involved in the
May 1978 assassination of Aldo Moro, two-time
Prime Minister of Italy, and leader of the Christian-
Democrat Party, among others. Voice evidence
suggested Negri made a threatening phone call on
behalf of the BR, but the court was unable to prove
his ties. The question of Negri's complicity with left-
wing terrorism is a polemical subject. He was indict-
ed on a number of charges, including "association
and insurrection against the state" (a charge which
was later dropped), and indirect involvement in two
murders. Negri fled to France where, protected by
the Mitterrand doctrine, he taught at the Université
de Vincennes (Paris-VIII) and the Collège
International de philosophie, along with Jacques

Răzvan Ion (n. 1970) este teoretician, curator, man-
ager cultural și activist politic. Este co-editor
(împreună cu Eugen Rădescu) al PAVILION - jour-
nal for politics and culture, co-director al Bucharest
Biennale, iar în 2008 a fost numit director al PAVIL-
ION UNICREDIT - centrul pentru artă şi cultură
contemporană. A ținut prelegeri la University of
California (Berkeley), Headlands Center for the Arts
California, Facultatea de Știinţe Politice din Cluj,
Academia de Arte din Timișoara, La Casa Encedida
din Madrid, Calouste Gulbenkian din Lisabona etc.
Scrie pentru diferite reviste și ziare. În prezent
lucrează la proiectul editorial “Exploring the Return
of Repression” și la proiectul curatorial “Smash the
Church! Smash the State!”, care dezbate problema
anarhismului, a activismului colectiv și a mișcărilor
socio-politice în arta contemporană. Trăiește și
lucrează în Bucureşti.

Bruno Latour
Bruno Latour (born 22 June 1947, Beaune, Côte-
d'Or) is a French anthropologist, sociologist, and an
influential theorist in the field of Science and
Technology Studies (STS). After teaching at the
École des Mines de Paris (Centre de Sociologie de
l'Innovation) from 1982 to 2006, he is now
Professor and vice-president for research at the
Institut d'études politiques de Paris (2007), where
he is associated with the Centre de sociologie des
organisations (CSO). He is best known for his
books We Have Never Been Modern (1991;
English translation, 1993), Laboratory Life (with
Steve Woolgar, 1979) and Science in Action
(1987). Although his studies of scientific practice
were at one time associated with social construc-
tionist approaches to the philosophy of science,
Latour has diverged significantly from such
approaches. Along with Michel Callon and John
Law, Latour is one of the primary developers of
actor-network theory (ANT), a constructionist
approach influenced by the ethnomethodology of
Harold Garfinkel, the generative semiotics of
Greimas, and (more recently) the sociology of
Durkheim's rival Gabriel Tarde. In 2007, Latour was
listed as the 10th most-cited intellectual in the
humanities and social sciences by The Times
Higher Education Guide.

Bruno Latour (născut pe 22 iunie 1947, Beaune,
Côte-d'Or) este un antropolog, sociolog și teoreti-
cian francez influent în domeniul Studiilor de Știință
și Tehnologie (STS). După ce a predat la École des
Mines de Paris (Centrul de Sociologie a Inovației)
din 1982 până în 2006, este acum profesor și vice-

președinte pentru cercetare la Institutul de Studii
Politice (2007), unde este asociat cu Centrul de
Sociologie a Organizațiilor (CSO). Cele mai cunos-
cute cărți ale sale sunt We Have Never Been
Modern (1991; traducerea engleză, 1993),
Laboratory Life (cu Steve Woolgar, 1979) și
Science in Action (1987). Deși studiile sale asupra
practicii științifice au fost asociate cu abordările
social construcționiste ale filozofiei științei, Latour
s-a îndepărtat de astfel de abordări. Alături de
Michel Callon și John Law, Latour este unul din
primii din cei care au dezvoltat teoria actor-rețea
(ANT), o abordare construcționistă influențată de
etnometodologia lui Harold Garfinkel, semiotica
generativă a lui Greimas și (mai recent) sociologia
rivalului lui Durkheim, Gabriel Tarde. În 2007,
Latour a fost inclus în lista celor mai citați zece int-
electuali în domeniul științelor umaniste și sociale
de The Times Higher Education Guide.

Reinhold Martin 
Reinhold Martin is Associate Professor of
Architecture in the Graduate School of Architecture,
Planning, and Preservation at Columbia University,
where he directs the PhD program in architecture,
and the Temple Hoyne Buell Center for the Study of
American Architecture. He is a founding co-editor
of the journal Grey Room, a partner in the research
practice Martin/Baxi Architects, and has published
widely on the history and theory of modern and
contemporary architecture. He is the author of The
Organizational Complex: Architecture, Media, and
Corporate Space (MIT Press, 2003), and the co-
author, with Kadambari Baxi, of Multi-National City:
Architectural Itineraries (Actar, 2007). He is current-
ly completing a book that re-theorizes postmod-
ernism.

Reinhold Martin este profesor asociat în Școala
Doctorală de Arhitectură, Planificare și Conservare
la Universitatea Columbia, unde conduce progra-
mul doctoral de arhitectură și Centrul Temple
Hoyne Buell pentru Arhitectură Americană. Este co-
editor fondator al revistei Grey Room, un partener
în practica de cercetare a Martin/Baxi Architects și
a publicat extensiv despre istoria și teoria arhitec-
turii moderne și contemporane. Este autorul The
Organizational Complex: Architecture, Media, and
Corporate Space (MIT Press, 2003) și co-autor,
alături de Kadambari Baxi, al Multi-National City:
Architectural Itineraries (Actar, 2007). Momentan
își finalizează cartea care re-teoretizează postmod-
ernismul. 
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2005) and URBAN/ACT (aaa-PEPRAV, 2007).

Doina Petrescu este arhitect și activist, membru al
atelier d’architecture autogérée (aaa) din Paris și
lector de arhitectură la University of Sheffield. A
scris, predat și practicat atât individual, cât și colec-
tiv, pe probleme de gen, tehnologie, (geo)politică și
poetica spațiului. Este editorul Altering Practices:
Feminist Politics and Poetics of Space (Routlege,
2007) și co-editor al Architecture and Participation
(Spoon Press, 2005) și URBAN/ACT (aaa-
PEPRAV, 2007).

Eugen Rădescu 
Eugen Rădescu (b. 1978) is a politologist (special-
ized in moral relativism and political ethics), cultur-
al manager, curator and theoretician. He writes for
various magazines and newspapers. He curated,
among others, Bucharest Biennale 1 with the
theme "Identity Factories" and "How Innocent Is
That?" at Pavilion Bucharest. He is co-editor of
PAVILION - journal for politics and culture and co-
director of Bucharest Biennale (with Răzvan Ion)
and the chairman of the organizational board of
Pavilion and Bucharest Biennale. He lectured at Art
Academy - Timisoara, La Casa Encedida - Madrid,
Calouste Gulbenkian - Lisbon, Apex Art - New York,
etc. He recently return from a residency at Apex -
New York and published the book "How Innocent is
That?" at Revolver Publishing, Berlin. Recently he
curated "How Innocent Is That?" at Pavilion,
Bucharest. He is presently working on a new book
on moral relativism. Lives and works in Bucharest.

Eugen Rădescu (n. 1978) este politolog (specializat
în relativism moral și etică politică), manager cultur-
al, curator și teoretician. A scris pentru diferite
reviste și ziare. A fost, printre altele, curatorul
Bucharest Biennale 1, cu tema "Identity Factories"
și al expoziției "How Innocent Is That?" la Pavilion
București. Este co-editorul PAVILION - journal for
politics and culture și co-directorul Bucharest
Biennale (împreună cu Răzvan Ion) și președinte al
board-ului organizațional al PAVILION UNICREDIT
și Bucharest Biennale. A ținut prelegeri la Academia
de Arte -Timișoara,   La Casa Encedida - Madrid,
Calouste Gulbenkian - Lisabona, Apex Art - New
York, etc. Recent, s-a întors dintr-o rezidență la
Apex - New York și a publicat cartea "How Innocent
is That?" la Revolver Publishing, Berlin. Recent a
curatoriat "How Innocent Is That?" la Pavilion,
Bucuresti. În prezent lucrează la o nouă carte
despre relativism moral. Locuiește și lucrează în
București.

Ludger Schwarte 
Ludger Schwarte (b.1967) is a German philosopher
and art historian, currently professor of philosophy,
Art Academy Düsseldorf. His research is focused
on aesthetics, philosophy of architecture, political
philosophy and philosophy of science. He acts as
president for the German Association of Aesthetics
and has edited many books and published a multi-
plicity of articles and essays. Among his latest
monographic books are "Die Regeln der Intuition.
Kunstphilosophie nach Adorno, Heidegger und
Wittgenstein" ("Rules of Intuition. Philosophy of Art
after Adorno, Heidegger and Wittgenstein"), 2000
as well as "Philosophie der Architektur"
("Philosophy of Architecture"), 2009.

Ludger Schwarte (n.1967) este filosof german și
istoric de artă, iar în prezent este profesor de
filosofie la Academia de Artă din Düsseldorf.
Proiectele sale de cercetare se axează pe estetică,
filosofia arhitecturii si filosofia științei. Deține poziția
de președinte al Asociației de Estetică din
Germania și a editat și publicat mai multe cărți, arti-
cole și eseuri. Printre ultimile sale cărți se numără
"Die Regeln der Intuition. Kunstphilosophie nach
Adorno, Heidegger und Wittgenstein" ("Rules of
Intuition. Philosophy of Art after Adorno, Heidegger
and Wittgenstein"), 2000 precum și  "Philosophie
der Architektur" ("Philosophy of Architecture"),
2009.

Hito Steyerl
Hito Steyerl works as filmmaker, videoartist and
author in the area of essayist documentary film,
postcolonial criticism, as producer as well as theo-
rist. The works are located on the interface between
film and fine arts. Main topics: cultural globalisation,
political theory, global feminism, and migration.
Further activities include work as political journalist,
film and art critic, catalogue and book author. The
films have received international awards and are
screened on TV in many countries. Phd in philoso-
phy. Visiting Professor for Experimental Media
Creation at Universitaet der Kuenste, Berlin,
numerous lecturerships at art and filmschools in
Vienna, Munich, Hannover, etc.

Hito Steyerl este autoare de filme, artistă video şi
autoare din zona filmului documentar eseistic şi a
criticii postcoloniale - atît ca producătoare, cît şi ca
teoreticiană. Lucrările ei se plasează la interfaţa
dintre film şi artele plastice. Subiecte principale de
interes: globalizarea culturală, teoria politică, femi-

Derrida, Michel Foucault and Gilles Deleuze. In
1997, after a plea-bargain that reduced his prison
time from 30 to 13 years, he returned to Italy to
serve the end of his sentence. Many of his most
influential books were published while he was
behind bars. He now lives between Venice and
Paris with his partner, the French philosopher
Judith Revel.

Antonio Negri (născut pe 1 august 1933) este un
sociolog marxist italian și filozof politic. Negri este
cunoscut în primul rând pentru cartea scrisă în
colaborare cu Michael Hardt, Empire, iar apoi pen-
tru cercetarea sa despre Spinoza. Născut în
Padua, a devenit profesor de filozofie politică la uni-
versitatea din orașul său natal. Negri a fondat
grupul Potere Operaio (Puterea Muncitorilor) în
1969 și a fost unul din membrii de frunte ai
Autonomia Operaia. Ca o autoritate a marxism-
leninismului și ca partizan al ideii că este o ideolo-
gie a revoluției violente, a publicat cărți extrem de
influente ce promovează o "conștință rev-
oluționară". A fost acuzat la sfârșitul anilor '70 de
diverse delicte, dintre care învinuirea că a fost
capul operațiunilor grupului terorist de stânga
Brigăzile Roșii (Brigate Rosse sau BR), implicat în
asasinarea în mai 1978 a lui Aldo Moro, de două ori
prim-ministru al Italiei și lider al Partidului Creștin-
Democrat. Probele vocale au sugerat că Negri a
făcut un apel telefonic de amenințare din partea
BR, dar curtea de judecată nu a fost capabilă să
demonstreze legăturile sale. Chestiunea implicării
lui Negri în terorismul de extremă stângă este un
subiect polemizat. Au fost lansate numeroase
capete de acuzare împotriva lui, dintre care
"asociere și insurecție împotriva statului" (o acuza-
ție la care s-a renunțat mai târziu) și implicare indi-
rectă în două crime. Negri a fugit în Franța unde,
sub protecția doctrinei Mitterrand, a predat la
Universitatea Vincennes (Paris-VIII) și la Colegiul
Internațional de Filozofie, alături de Jacques
Derrida, Michel Foucault și Gilles Deleuze. În 1997,
după un acord între părți, pedeapsa a fost redusă
de la 30 la 13 ani, s-a reîntors în Italia pentru a-și
încheia sentința. Multe dintre cărțile sale cele mai
influente au fost publicate în timp ce el era în
spatele gratiilor. Acum locuiește în Veneția și Paris
cu partenera sa, filozoful francez Judith Revel. 

Peter Osborne
Peter Osborne is Professor of Modern European
Philosophy and Director of the Centre for Research
in Modern European Philosophy, Middlesex
University, London and an editor of the journal

Radical Philosophy. His books include The Politics
of Time: Modernity and Avant-Garde (Verso, 1995),
Philosophy in Cultural Theory (Routledge, 2000),
Conceptual Art (Phaidon, 2002), Marx (Granta,
2005) and (ed.) Walter Benjamin: Critical
Evaluations in Cultural Theory (3 Volumes,
Routledge, 2005). His writing on contemporary art
includes contributions to Afterall, Art History,
October, Oxford Art Journal, and catalogues for
Manifesta 5 (San Sebastian, 2004), Time Zones
(Tate Modern, 2004), Zones of Contact (2006
Biennale of Sydney), The Quick and the Dead
(Walker Art Center, Minneapolis, 2009) and Matias
Faldbakken: The Shock of Abstraction (National
Museum of Art, Architecture and Design, Oslo/Ikon,
Birmingham 2009). A Spanish edition of his recent
essays, El arte más allá de la estética: Ensayos
filosóficos sobre el arte contemporáneo, is forth-
coming from CENDEAC, Murcia, January 2010. 

Peter Osborne este profesor de Filozofie Modernă
Europeană și Director al Centrului de Cercetare în
Filozofie Modernă Europeană al Universității
Middlesex din Londra și editor al revistei Radical
Philosophy. Cărțile lui includ "The Politics of Time:
Modernity and Avant-Garde" (Verso, 1995),
"Philosophy in Cultural Theory" (Routledge, 2000),
"Conceptual Art" (Phaidon, 2002), "Marx" (Granta,
2005) și "Walter Benjamin: Critical Evaluations in
Cultural Theory" (3 volume, Routledge, 2005).
Scrierile sale despre arta contemporană includ con-
tribuții în Afterall, Art History, October, Oxford Art
Journal, și cataloage pentru Manifesta 5 (San
Sebastian, 2004), "Time Zones" (Tate Modern,
2004), "Zones of Contact" (2006 Biennale of
Sydney), "The Quick and the Dead" (Walker Art
Center, Minneapolis, 2009) și "Matias Faldbakken:
The Shock of Abstraction" (National Museum of Art,
Architecture and Design, Oslo/Ikon, Birmingham
2009). O ediție spaniolă a recentelor sale eseuri, El
arte más allá de la estética: Ensayos filosóficos
sobre el arte contemporáneo, urmează să apară la
CENDEAC, Murcia, în ianuarie 2010. 

Doina Petrescu 
Doina Petrescu is an architect and activist, member
of atelier d’architecture autogérée (aaa) in Paris
and reader in architecture at the University of
Sheffield. She has written, lectured and practised
individually and collectively on issues of gender,
technology, (geo)politics and poetics of space. She
is the editor of Altering Practices: Feminist Politics
and Poetics of Space (Routlege 2007) and co-edi-
tor of Architecture and Participation (Spoon Press,
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Martin Beck
Martin Beck is a New York and Vienna based artist
whose conceptually driven exhibitions and projects
engage questions of authorship and historicity and
they often draw from the fields of architecture,
design and popular culture. Recent exhibitions
include “Panel 2 - Nothing better than a touch of
ecology and catastrophe to unite the social class-
es…,” Gasworks, London (2008); “The details are
not the details,” Orchard Gallery, New York (2007);)
and, in collaboration with Julie Ault, “Information” at
Storefront for Art and Architecture, New York (2006)
and “Installation” at Secession, Vienna (2006).
Beck’s publications include “Exhibit viewed played
populated” (2005) and “About the Relative Size of
Things in the Universe” (2007), and with “Julie Ault,
Critical Condition: Ausgewählte Texte im Dialog”
(2003).

Martin Beck este un artist care locuiește în Viena și
New York și ale cărui proiecte și expoziții concep-
tuale sunt legate de concepte de autoritate și
istoricitate, analizând teorii din arhitectură, design
și cultură. Expoziții recente includ: “Panel 2 -
Nothing better than a touch of ecology and catas-
trophe to unite the social classes…,” Gasworks,
Londra (2008); “The details are not the details,”
Orchard Gallery, New York (2007); și în colaborare
cu Julie Ault, “Information” at Storefront for Art and
Architecture, New York (2006) și “Installation” at
Secession, Vienna (2006). Publicațiile lui Beck
includ “Exhibit viewed played populated” (2005),
“About the Relative Size of Things in the Universe”
(2007), și cu “Julie Ault, Critical Condition:
Ausgewählte Texte im Dialog” (2003).

Kalle Brolin
Kalle Brolin (1968, Sweden) is a visual artist who
finished a MA in Fine Arts, at the Art Academy of
Umeå, Sweden. His inquiries imply historical
research where connections are invented or set up
rather than discovered and have poetical associa-
tions as well as factual. He recently exhibited at
Oficina Proyectista, Buenos Aires, Argentina
(2009), the Museum of Forgetting, Sweden (2009),
and during 2010 he will be shown in Liverpool
Biennale, Liverpool, England; Växjö Kunsthalle,
Växjö,Sweden.

Kalle Brolin (1968, Suedia) este un artist vizual
care a obținut masterul în arte plastice la Academia
de Artă din Umeå, Suedia. Cercetările lui implică
investigațiile istorice unde conexiunile sunt inven-
tate sau create, mai mult decăt descoperite și care

au atât asociații poetice, precum și factuale. Recent
artistul a expus la Oficina Proyectista, Buenos
Aires, Argentina (2009), the Museum of Forgetting,
Suedia (2009), și în 2010 lucrările lui vor fi prezen-
tate la Liverpool Biennale, Liverpool, Marea
Britanie și Växjö Kunsthalle, Växjö, Suedia.

Pablo Bronstein 
Pablo Bronstein (1977, Argentina) is an artist based
in London. He specialises in architectural sketches
in ink and gouache, set in ornate frames and
depicting imagined buildings incorporating styles
from 18th century France and 1980s post-mod-
ernism. His work also includes live performance:
his “Plaza Minuet for Tate Triennial 2006" involved
choreographed movement about the gallery space
by Baroque-trained dancers. He has shown work
internationally in exhibitions including ICA London,
White Columns New York, Performa New York,
Herald St. London and most recently at the
Metropolitan Museum of Art New York.

Pablo Bronstein (1977, Argentina) este un artist
care lucrează și trăiește la Londra. Se special-
izează în schițe arhitecturale în cerneală și guașă,
cu rame complicate și ilustrând clădiri fictive incor-
porând stilul francez al secolului xVIII și postmod-
ernismul anilor '80. Activitatea sa include de
asemenea și performance-uri live: “Plaza Minuet
for Tate Triennial 2006" a implicat mișcări coregrafi-
ate pentru spațiul galeriei de dansatori antrenați în
stilul baroc. A expus în numeroase spații, dintre
care ICA London, White Columns New York,
Performa New York, Herald St. London și mai
recent la Metropolitan Museum of Art New York.

Kaucyila Brooke 
Kaucyila Brooke is an artist based in Los Angeles
and Vienna. Her solo exhibitions include Galerie
Andreas Huber, Vienna, Austria; Andersen-s
Contemporary, Copenhagen, Denmark (2006),
NAK, Aachen, Germany; Kunstverein
Springhornhof, Neuenkirchen, Germany (2005)
platform, Berlin (2004), Michael Dawson Gallery,
Los Angeles (2001, 2005, 2007); Art Resources
Transfer, New York (2001, 1999). Selections from
the photographic series "Kathy Acker's Clothes"
(1998-2004) were included in the Berlin Biennale 3
(2004) and have also been seen in a solo exhibition
at the Neuer Aachener Kunstverein, Germany
(2005).

Kaucyila Brooke este o artistă care locuiește la

Magnus Bärtås 
Magnus Bärtås (1962, Sweden) is an artist, writer
and professor of fine arts at Konstfack, Stockholm
working with text, video, objects and installation.
Recent group exhibitions include: “Void of
Memory”/”Platform 2009”, organised by Samsuo -
Space for Contemporary Art, Seoul, South Korea
(2009), “HeartQuake” at the Museum on the Seam
-The Socio-political Museum of Contemporary Art,
Jerusalem (2009). His video-works have been
screened at Les Rencontres Internationales -09,
Centre Pompidou, Paris, Gothenburg International
Filmfestival, The Alternative Filmfestival, Belgrade,
Shadow Filmfestival, Amsterdam, The Powerplant
Gallery, Montreal among other venues. His disser-
tation “You Told Me - Work stories and video
essays,” examining narrative models in contempo-
rary art and the practice of the video essay, will be
published in May 2010. Together with Fredrik
Ekman he has published two books of essays and
his writing is frequently published in “Cabinet
Magazine.” Upcoming screenings and exhibitions
include Moderna Museet, Stockholm, Gävle
Konstcentrum and Kalmar Konstmuseum.

Magnus Bärtås (1962, Suedia) este artist, teoreti-
cian și profesor de arte plastice la Konstfack,
Stockholm; Bärtås lucrează cu text, video, obiecte
și instalații. Expoziții de grup recente includ: “Void
of Memory”/”Platform 2009”, organizată de Samsuo
- Space for Contemporary Art, Seul, Korea de Sud
(2009), “HeartQuake” la Museum on the Seam -
The Socio-political Museum of Contemporary Art,
Jerusalem (2009). Lucrările sale video au fost
prezentate la Les Rencontres Internationales -09,
Centre Pompidou, Paris, Gothenburg International
Filmfestival, The Alternative Filmfestival, Belgrad,
Shadow Filmfestival, Amsterdam și la The
Powerplant Gallery, Montreal. Dizertația sa “You
Told Me - Work stories and video essays” exam-
inează modele narative din arta contemporană și
eseul video, urmând să fie publicată în mai 2010.
Alături de Fredrik Ekman a publicat doua cărți de
eseuri. Bärtås publică frecvent în “Cabinet
Magazine.” În viitor va prezenta filmele sale în
Suedia la Moderna Museet, Stockholm, Gävle
Konstcentrum, Gävle și Kalmar Konstmuseum,
Kalmar.

Participants/Participanți
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nismul global şi migraţia. Printre altele, este şi jur-
nalist politic, critic de artă şi de film, autor de cărţi şi
de cataloage. Filmele sale au fost recompensate cu
diverse premii internaţionale şi au fost transmise la
televiziune în mai multe ţări. Este doctor în filosofie
şi profesor invitat la Universität der Künste din
Berlin (cursul de Creaţie Media Experimentală). A
predat numeroase cursuri de artă şi de film la
Viena, München, Hanovra etc.

Wu Ming
Wu Ming (extended name: Wu Ming Foundation) is
a pseudonym for a group of Italian authors formed
in 2000 from a subset of the Luther Blissett commu-
nity in Bologna. In their pre-Wu Ming days, the
group wrote the novel Q (first edition 1999). Unlike
the open name "Luther Blissett", "Wu Ming" stands
for a defined group of writers active in literature and
popular culture. Their books are seen as part of a
body of literary works (the "nebula", as it is fre-
quently called in Italy) described as the New Italian
Epic, a phrase that was proposed by Wu Ming
themselves. In Chinese, "wu ming" means "anony-
mous". The name of the band is meant both as a
tribute to dissidents ("Wu Ming" is a common byline
among Chinese citizens demanding democracy
and freedom of speech) and as a refusal of the
celebrity-making machine which turns the author
into a star. "Wu Ming" is also a reference to the third
sentence in the Dàodéjīng (Tao Te Ching): "Wu
ming tian di zhi shi", "Nameless is Heaven's and
Earth's Origin".

Wu Ming (numele complet: Wu Ming Foundation)
este pseudonimul unui grup de autori italieni rezul-
tat în anul 2000 dintr-o facțiune a comunității Luther
Blissett, din Bologna. În stadiul pre-Wu Ming,
grupul a scris cunoscutul roman Q (prima ediție
publicată in 1999). Spre deosebire de numele
Luther Blissett, Wu Ming este reprezentativ pentru
un grup bine definit de scriitori activi în literatura și
cultura populară. Cărțile lor sunt văzute ca o parte
a curentului literar nebula, descris ca Noul Epic
Italian, o frază care a fost propusă chiar de către
grupul Wu Ming. În chineză, wu ming înseamnă
anonim. Numele grupului este menit ca un tribut
adus dizidenților (Wu Ming este un cuvănt comun
cu dublu înțeles, folosit de cetățenii chinezi, care
militează pentru democrație și libertatea cuvântului)
și ca un mode de a respinge celebritatea care
transforma autorul într-o vedetă. Wu MIng este,
totodată, o aluzie la cea de-a treia fraza din
Dàodéjīng (Tao Te Ching): "Wu ming tian di zhi shi",
“Cel-fără-de-nume este originea Raiului și a
Pământului”.



in a centrally located abandoned public space. She
has also participated in photography exhibitions in
USA and Romania and has been awarded several
honorable mentions at the PX3 photography com-
petition in Paris both in 2007 and 2008.

Elena Ciobanu (1980, România) lucrează și
trăiește în București, România. În 2009 artista a
particiat în  expoziții de grup organizate la ICR
Veneția, făcând parte din proiectele: “Young
Romanian Art,” “Superheroes” și “The City.” A prim-
it mențiune specială la Henkel Art Award 2009 în
România. Ciobanu a expus la Galeria 29 în 2008, o
galerie de artă care funcționează într-o cameră de
zi într-un apartament în București. Toate operele
expuse au fost date pe gratis publicului la sfârșitul
deschiderii. În 2009 Ciobanu a participat în “Atelier
în tranziție” organizat într-un spațiu temporar în
București care avea sa devină surcursala unei
bănci. În același an a organizat “Re_luare,” expoz-
iție desfășurată pentru o zi într-un spațiu public
abandonat. Artista a participat de asemenea in
expoziții de fotografie în Statele Unite și Romania și
a primit premii la Px3, concurs de fotografie orga-
nizat la Paris în 2007 și 2008. 

Ștefan Constantinescu
Ștefan Constantinescu (1968, Bucharest) is a visu-
al artist and a film director. In 2008 he conceived
"The Golden Age for Children", a pop-up book
about the last 20 years of the communist regime in
Romania. In 2009, he represented Romania at The
Venice Biennale, presenting the films "Passagen"
and "Troleibuzul 92". In 2009  he co-directed "My
Beautiful Dacia" with Julio Sotto, a portrayal
Romania`s transition from Communism to
Capitalism through the story of the Dacia automo-
bile, an emblem of Communist Romania. The film
premiered at the Montréal World Film Festival. In
2007, Ștefan had a solo exhibition at the National
Museum of Contemporary Art in Bucharest. 
Selected group exhibitions include: “The social cri-
tique 1993-2005,” Kalmar Konstmuseum (Sweden,
2009); “Dada East? Romanian Context of
Dadaism,” Zacheta National Gallery of Art,
(Warsaw, 2008); “indirect speech,” Kunsthalle
Fridericianum, (Kassel, Germany, 2006). He is cur-
rently working on a series of  fiction films "7
Nuances of Gray" and a second pop-up book "After
the Iron Curtain". Ștefan Constatinescu lives and
works in Stockholm and Bucharest.

Ștefan Constantinescu (1968, București) este artist
vizual și regizor de film. În 2008 a produs “Epoca

de Aur pentru copii,” o carte ilustrată despre cei 20
de ani de comunism în România. În 2009, el a
reprezentat România la Bienala de la Veneția cu
filmele “Passagen” și “Troleibuzul 92.” În 2009 a
regizat “Dacia mea frumoasă” cu Julio Sotto,
despre tranziția României de la comunism la capi-
talism, vazută prin prisma poveștii automobilului
Dacia, o emblemă a României communiste. Filmul
a avut premiera la Festivalul Mondial de Film de la
Montréal. În 2007, artistul a avut o expoziție per-
sonală la Muzeul de Artă Contemporană de la
București. Constantinescu a participat în expoziții
de grup : “The social critique 1993-2005,” Kalmar
Konstmuseum (Suedia, 2009), “Dada East?
Romanian Context of Dadaism,” Zacheta National
Gallery of Art (Varșovia, 2008), “indirect speech,”
Kunsthalle Fridericianum, (Kassel, Germany,
2006). În prezent lucrează la o serie de filme intitu-
lată “7 Nuances of Gray” și o a doua carte illustrată,
“Dupa cortina de fier”. Ștefan Constantinescu
trăiește și lucrează în Stockholm și București.

Cláudia Cristóvão
Cláudia Cristóvão (1973, Angola) is of Portuguese
descent and now lives and works in Amsterdam
and London. She studied Communication (Cinema)
at the New University of Lisbon, graduating from
the University of Roskilde (Denmark). In 2000 she
started her degree in Fine Arts at the Gerrit Rietveld
Academy in Amsterdam and is now finishing her
master’s degree at the Byam Shaw - Central Saint
Martins College, in London.  Her work explores the
intersections between fiction and reality, as well as
the limits of acting in the public sphere, departing
from issues of identity, geography and belonging.
She regularly uses video and photography in large-
scale installations, although she has also worked
with other media. She has recently published the
project “Stab a Stick into One’s Heart” in Egoísta
Magazine. In addition to participating in several
group shows, she has participated in the Dakar and
the São Paulo biennales in 2006 and she is repre-
sented by the Lumen Travo Gallery in Amsterdam.

Cláudia Cristóvão (1973, Angola) este de național-
itate portugheză iar în prezent locuiește și lucrează
în Amsterdam și Londra. A studiat Comunicare
(Cinema) la New University of Lisbon, absolvind
University of Roskilde (Danemarca). În 2000 a
început un program de studii în Arte Plastice la
Gerrit Rietveld Academy în Amsterdam și în
prezent este masterandă la Byam Shaw - Central
Saint Martins College în Londra. Opera ei explore-
ază intersecția dintre ficțiune și realitate, ca și lim-

Londra și Viena. Expozițiile ei personale includ
Galerie Andreas Huber, Viena, Austria; Andersen-s
Contemporary, Copenhaga, Danemarca (2006),
NAK, Aachen, Germania; Kunstverein
Springhornhof, Neuenkirchen, Germania (2005)
platform, Berlin (2004), Michael Dawson Gallery,
Los Angeles (2001, 2005, 2007); Art Resources
Transfer, New York (2001, 1999). Selecții din seria
fotografică "Kathy Acker's Clothes" (1998-2004) au
fost incluse în Berlin Biennale 3 (2004) și expuse la
Neuer Aachener Kunstverein, Germany (2005).

Eleanor Vonne Brown
Eleanor Vonne Brown (1977, UK) is a London
based artist and independent publisher.  She is the
editor of The Newpaper, a newspaper about news-
paper artworks, LET a series of experimental writ-
ing and set up 'X marks the Bökship' in Donlon
Books where she is currently running the
Publication as Practice series.

Eleanor Vonne Brown (1977, UK) este o artistă și
editoare independentă care trăiește și lucrează la
Londra. Este editoarea The Newpaper, un ziar
despre ilustrațiile ziarelor, LET, o serie de scrieri
experimentale și a inițiat 'x marks the Bökship' în
Donlon Books unde momentan conduce seria
Publicația ca Practică.

Cabello/ Carceller
Cabello/Carceller (Helena Cabello - Paris, 1963 -
and Ana Carceller - Madrid, 1964) currently live and
work in Madrid. Primarily concerned with issues of
dislocation, gender (de)construction and their inter-
section with space and cinema as contexts in which
patterns of behaviour and the regulation of the gaze
are built, Cabello/Carceller have been working
together as a team since 1993. Their work has
been included in “Nuevas Historias. New View of
Spanish Photography,” Kulturhuset (Stockholm),
“The Screen Eye or The New Image,” Casino
Luxembourg, “Global Feminisms,” Brooklyn
Museum New York, “Everyday Utopias” at La
Centrale Electrique, Brussels, “Cooling Out” the
Glucksman Gallery in Cork (Ireland, 2006), “Don’t
Call it Performance,” Museo del Barrio in New York
(2004), “Arte portugués y español de los 90” at
Fundación Serralves de Oporto and CaixaForum
(Barcelona, 2004), “Monocanal” MNCARS,
(Madrid, 2003), “TransSexual Express,” Künsthalle
Mücsarnok of Budapest (Hungary, 2001) and
Centre d’art Santa Monica (Barcelona). Among
their solo shows: “Ejercicios de poder,” Elba

Benítez gallery, Madrid; “No es él,” Joan Prats
gallery, Barcelona; “En construcción (cap_2),”
Centre d’art la Panera, Lleida or “El yo diverso” at
Sala Montcada in Barcelona. They are currently
preparing an interdisciplinary project for CAAC in
Seville.

Cabello/ Carceller (Helena Cabello - Paris, 1963 -
și Ana Carceller - Madrid, 1964) trăiesc și lucrează
în Madrid. Cabello/Carceller lucrează împreună din
1993, lucrările lor analizând probleme legate de
dislocare, (de)construcția genului în contextul spați-
ului cinematografic în care sunt construite modele
de comportament și control. Lucrarile lor au fost
incluse în “Nuevas Historias. New View of Spanish
Photography,” Kulturhuset (Stockholm), “The
Screen Eye or The New Image,“ Casino
Luxembourg, “Global Feminisms” Brooklyn
Museum New York, “Everyday Utopias” la La
Centrale Electrique, Bruxel, “Cooling Out” la
Glucksman Gallery în Cork (Irlanda, 2006), “Don’t
Call it Performance” Museo del Barrio în New York
(2004), “Arte portugués y español de los 90” la
Fundación Serralves de Oporto and CaixaForum
(Barcelona, 2004), “Monocanal” MNCARS,
(Madrid, 2003), “TransSexual Express,” Künsthalle
Mücsarnok of Budapest (Ungaria, 2001) și la
Centre d’art Santa Monica (Barcelona). Printre
expozițiile personale se numără: “Ejercicios de
poder,” Elba Benítez gallery, Madrid; “No es él,”
Joan Prats gallery, Barcelona; “En construcción
(cap_2),” Centre d’art la Panera, Lleida or “El yo
diverso” la Sala Montcada în Barcelona. În prezent
lucrează la un proiect interdisciplinar pentru CAAC
în Sevilia. 

Elena Ciobanu
Elena Ciobanu (1980, Romania) lives and works in
Bucharest, Romania. In 2009 the artist participated
in group shows organized at ICR Venetia gallery as
part of the project “Young Romanian Art”, one in
July named  ‘Superheroes’ and one in September
named ‘The City’. She has also been awarded the
Special Mention of the jury at the Henkel Art Award
2009 in Romania. Has exhibited at Galeria 29 in
2008, a gallery functioning in the living room of an
apartment in Bucharest. All the works presented
were given to the public for free at the end of the
openings. In 2009 Ciobanu participated in the
group show ‘Atelier în tranziție’ organized in a tem-
porary emptied space in the center of Bucharest
which was soon to become a bank sub-office, and
during the same year organized together with two
other artists ‘Re_luare’, exhibition held for one day
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GAM Underground Project, Torino (2010), ‘That
Was Yesterday’ at the Arnolfini Arts Centre, Bristol
(2009), ‘RijksakademieOPEN’ at the Rijks-
akademie, Amsterdam (2009) and ‘Dis-ease’ at the
South African National Gallery, Cape Town (2009).

Zachary Formwalt (1979, Albany, SUA) locuiește și
lucrează in Amsterdam din 2008, când a inceput o
rezidență de doi ani la Rijksakademie. A absolvit la
Universitatea Northwestern din Evanston, Illinois și
la School of the Art Institute of Chicago, participând
la Critical Studies Postgraduate Program la
Academia de Artă Malmö în 2004 și 2005.
Expozițiile personale recente includ: “The Form of
Practical Memory,” la Kunsthalle Basel (2009) și
“We’ve got at least one electrical engineer in cus-
tody” la Test Site in cadrul Rooseum Center for
Contemporary Art, Malmö (2005). Artistul a avut
expoziții de grup și a participat în proiecte de film
cum sunt: “Break Even Store” la Festivalul
Internațional de Film de la Rotterdam (2010), “Tutta
la memoria del mondo” la GAM Underground
Project de la Torino (2010), “RijksakademieOPEN”
la  Rijksakademie, Amsterdam (2009) și “Dis-ease”
Galeria Națională Sud-Africană de Artă din Cape
Town (2009).

Andrea Geyer
Andrea Geyer (1971, Germany) lives and works in
New York.  Geyer uses both fiction and documen-
tary strategies in her image and text based works,
investigating historically evolved concepts such as
national identity, gender and class in the context of
the ongoing re-adjustment of cultural meanings and
social memories in current politics. Recent works
include “Criminal Case 40/61: Reverb,” (2009) a
six-channel video engaging the historic trial of Adolf
Eichmann in Jerusalem (1961) and the questions it
raised about the relationship of truth and justice
and about the responsibility an individual carries
within a nation state. "Spiral Lands" (2008) is a pho-
tographic and textual historiography of the ongoing
dispossession of lands from Indigenous people by
colonization, governmentality and capitalist devel-
opment. Her works has been shown at RedCat/Los
Angeles; LACE/Los Angeles; Hessel Museum/Bard
College; the Whitney Museum of American Art/New
York; Apex Art/New York; Artist Space/New York;
TATE Modern/London; Serpentine Gallery/London;
Generali Foundation/ Vienna; Secession/ Vienna;
Witte De White/Rotterdam; IASPIS/Stockholm; the
Turin Biennale/Italy; Athens Biennale/Greece; and
documenta12/Kassel. In 2008 she had solo shows
at the Galerie Thomas Zander/Cologne and Galerie

Hohenlohe/Vienna. In 2009/2010 a retrospective
exhibition (with Sharon Hayes) traveled to the
Goteborg Kunsthalle/Sweden and the St.Gallen
Kunstmuseum/Switzerland. A comprehensive cata-
logue was published by Kehrer Publisher,
Nürnberg. 

Andrea Geyer (1971, Germania) trăiește și
lucrează în New York. Geyer folosește strategii de
tipul documentar și ficțiune in lucrările sale, inves-
tigând concepte istorice cum ar fi identitatea națion-
ală, genul și clasa sociala în contextul reajustării
continue a semnificațiilor culturale și a memoriei
sociale în politica contemporană. Lucrări recente
includ “Criminal Case 40/61: Reverb” (2009) un
video pe șase canale despre procesul istoric al lui
Adolf Eichmann în Ierusalim (1961) și despre între-
bările pe care le ridică asupra relației dintre adevăr
și justiție precum și despre responsabilitatea indi-
viduală într-un stat-națiune. “Spiral Lands” (2008)
este o istoriografie textuală și fotografică despre
continua deposedare de pamânt a indigenilor în
urma colonizării, mentalității guvernamentale și
dezvoltării capitaliste. Lucrările artistei au fost
prezentate la RedCat/Los Angeles; LACE/Los
Angeles; Hessel Museum/Bard College; the
Whitney Museum of American Art/New York; Apex
Art/New York; Artist Space/New York; TATE
Modern/Londra; Serpentine Gallery/London;
Generali Foundation/ Vienna; Secession/ Vienna;
Witte De White/Rotterdam; IASPIS/Stockholm; the
Turin Biennale/Italia; Athens Biennale/Grecia și
documenta12/Kassel. În 2008 a avut expoziții per-
sonale la Galerie Thomas Zander/Cologne și la
Galerie Hohenlohe/Vienna. În 2009/2010 a avut o
retrospectivă (cu Sharon Hayes) la Göteborg
Kunsthalle/Suedia și la St.Gallen Kunstmuseum
/Elveția. Un catalog al acestei retrospective a fost
publicat de Kehrer Publisher, Nürnberg. 

Charlotte Ginsborg 
Charlotte Ginsborg (U.K.) graduated from MA Fine
Art at Goldsmiths College, London in 2002 where
she specialized in film and video. Her films inter-
weave documentary and fictional elements to
explore people’s physical and psychological rela-
tionship to their architectural environments. By dis-
rupting the conventional narrative structure, the
films address people’s complex relationship to work
and the role creativity plays in a culturally diverse
selection of individuals’ lives. She has exhibited her
16mm and digital films in galleries and festivals
both locally and internationally, including the Venice
Biennale, the Serpentine Gallery and the ICA,

itele intervențiilor în spațiul public, începând de la
concepte de identitate, geografie și apartenență.
Folosește în mod frecvent video și fotografie în
instalații la scară mare, deși a experimentat cu
medii diverse de-a lungul timpului.  Recent a publi-
cat proiectul “Stab a Stick into One’s Heart” în
Egoista Magazine. Pe lângă participarea la mai
multe expoziții de grup, a facut parte din bienalele
de la São Paulo și Dakar în 2006 și este reprezen-
tată de Lumen Travo Gallery în Amsterdam. 

Ângela Ferreira
Angela Ferreira (1958, Mozambique) lives and
works in Lisbon, Portugal. Ferreira studied in South
Africa and has since the early 1990s divided her
time between Portugal and South Africa. Ferreira
has created an extensive body of work in which she
interrogates geo-political, art historical and gender
issues related to given cultural contexts using a
range of different media. Recent solo exhibitions
include “Hard Rain Show” at Museu Berardo,
Centro Cultural Belém, Lisbon (2008), “For
Mozambique” at Michael Stevenson Gallery, Cape
Town (2008) and “Maison Tropicale” at the Venice
Biennale (2007). Group exhibitions: “The Great
Divide” at Art Gallery of New South Wales, Sydney,
Australia (2008), “Meridian House” at Frieze
Sculpture Park, London(2008), “Exchanging
Visions” at Instituto Camões, Maputo,
Mozambique(2007).

Angela Ferreira (1958, Mozambic) locuiește și
lucrează in Lisabona, Portugalia. Ferreira și-a ter-
minat studiile în Africa de Sud și din anii 90 și-a
împarțit timpul între Portugalia și Africa de Sud.
Artista a creat o opera vastă în medii diverse, în
cadrul căreia investighează probleme geo-politice,
ale istoriei artei și de gen în relație cu anumite con-
texte culturale. Expozițiile personale recente includ:
“Hard Rain Show” la Museu Berardo, Centro
Cultural Belém, Lisabona (2008), “For
Mozambique” la Michael Stevenson Gallery, Cape
Town (2008) și “Maison Tropicale” la Bienala de la
Veneția (2007). Printre expozițiile de grup recente
se numară: “The Great Divide” la Art Gallery of New
South Wales, Sydney, Australia (2008), “Meridian
House” la Frieze Sculpture Park, Londra (2008),
“Exchanging Visions” la Instituto Camões, Maputo,
Mozambic (2007).

Field Work/Lise Skou & Nis Rømer
Amongst the many relations defining human exis-
tence the individual and collective relation to the

environment and close surroundings is one of the
most essential. The cultivation, elaboration and
even destruction of the environment are defining
our culture and a central tool in the creation of
national and social identities. Field Work aims to
investigate those relations by engaging directly with
urban and rural landscapes, and how they affect
our everyday lives. 
Field Work is Nis Rømer and Lise Skou
www.field-work.dk
In collaborations with the students: Omaya Salman,
Khaled Jarrar, Mo’ayad Amleh, Reema Al Tawil,
Awatef Roumiyeh, Dima Hourani, Bisan abu
Easha, Taqu Aldeen Alsbateen, Jamal Sabri,
Ramzi Assad, Ayed Arafa, Abdullah Awad, Somood
Khafash, Osama Nazal, Razan Akremawy, Noor
Abed, Asma Ghanim, Sahar Alkateeb. 

Printre multiplele relații care definesc existența
umană relația individuală și colectivă cu mediul și
împrejurimile este esențială. Cultivarea, elaborarea
și distrugerea mediului definesc cultura noastră și
reprezintă un instrument central în crearea iden-
tităților naționale și sociale. Field Work își propune
să investigheze acele relații prin angajarea directă
cu peisajele urbane și rurale și felul în care
afectează viața de zi-cu-zi.
Field Work sunt Nis Rømer și Lise Skou
www.field-work.dk
În colaborare cu studenții: Omaya Salman, Khaled
Jarrar, Mo’ayad Amleh, Reema Al Tawil, Awatef
Roumiyeh, Dima Hourani, Bisan abu Easha, Taqu
Aldeen Alsbateen, Jamal Sabri, Ramzi Assad, Ayed
Arafa, Abdullah Awad, Somood Khafash, Osama
Nazal, Razan Akremawy, Noor Abed, Asma
Ghanim, Sahar Alkateeb. 

Zachary Formwalt
Zachary Formwalt (1979, Albany, USA) has been
living and working in Amsterdam since 2008, when
he began a two-year residence period at the
Rijksakademie. He is a graduate of the School of
the Art Institute of Chicago and Northwestern
University in Evanston, Illinois, and attended the
Critical Studies Postgraduate Program at the
Malmö Art Academy in 2004 and 2005. He has pre-
sented solo projects at Kunsthalle Basel (2009):
‘The Form of Practical Memory’ and Test Site at the
Rooseum Center for Contemporary Art, Malmö
(2005): ‘We’ve got at least one electrical engineer
in custody’. He has also contributed to various
group exhibitions and film programs, most recently
‘Break Even Store’ at the International Film Festival
Rotterdam (2010), ‘Tutta la memoria del mondo’ at
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(2004-2006), o serie de inserții în lumea online din
Second Life. Expoziții personale includ: ‘Headless.
From the public record’, Index, Stockholm (2009);
‘Goldin+Senneby: Headless’, The Power Plant,
Toronto (2008-2009). Expoziții de grup recente:
‘Feedforward’, LABoral, Gijon (2009); ‘In living con-
tact’, 28th Bienal de Sao Paulo (2008); ’Reality
Effects’, Henie Onstad Kunstsenter, Oslo (2008);
’Data Recovery’, GAMeC, Bergamo (2008).

Sabrina Gschwandtner
Sabrina Gschwandtner (USA) is a New York based
artist who combines photographic and textile media
in works that bridge the fields of contemporary art,
craft and social history. Gschwandtner received her
BA in art/semiotics from Brown University and an
MFA from Bard College. Recent exhibitions include
“Motion Blur-American Craft,” Gustavsbergs
Konsthall, Sweden (2009); "Pricked: Extreme
Embroidery" and "Radical Lace and Subversive
Knitting," the Museum of Arts and Design, New
York (both 2007); “Material Pursuits,” The Robert
Hull Fleming Museum, Burlington, Vermont (2007);
“Between the Lines: Emerging Voices in American
Literature and Film,” Brooklyn Academy of Music,
New York (2007), and “Extreme Crafts”,
Contemporary Art Centre, Vilnius, Lithuania (2007).
She is the recipient of an International Artists Studio
Program in Sweden (IASPIS) residency and two
MacDowell Colony fellowships. From 2002-7 she
edited and published the zine KnitKnit, which is
now included in the permanent collections of The
Museum of Modern Art, New York, the New York
Public Library, and the Fogg Art Museum at
Harvard University. 

Sabrina Gschwandtner (SUA) trăiește și lucrează la
New York. Artista combina fotografia și textilele în
lucrări care conectează arta contemporană cu isto-
ria socială și meșteșugurile. Gschwandtner a
absolvit Brown University și a obținut masterul în
arte plastice la Bard College. Expoziții recente
includ: “Motion Blur-American Craft,” Gustavsbergs
Konsthall, Suedia (2009); "Pricked: Extreme
Embroidery" și "Radical Lace and Subversive
Knitting," the Museum of Arts and Design, New
York (ambele în 2007); “Material Pursuits,” The
Robert Hull Fleming Museum, Burlington, Vermont
(2007); “Between the Lines: Emerging Voices in
American Literature and Film,” Brooklyn Academy
of Music, New York (2007), și “Extreme Crafts,”
Contemporary Art Centre, Vilnius, Lituania (2007).
Artista a avut rezidențe la International Artists
Studio Program în Suedia (IASPIS) și a beneficiat

de două burse MacDowell Colony. În perioada
2002-2007 a editat și a publicat zine-ul KnitKnit în
prezent inclus în colecțiile Museum of Modern Art,
New York,  New York Public Library, și la Fogg Art
Museum în cadrul Universității Harvard. 

Nicoline van Harskamp
Nicoline van Harskamp (Netherlands, 1975) is a
visual artist living and working in Amsterdam.
Recent events include “Any other Business - A
Scripted Conference” (Amsterdam) and “The
Power of Listening” (Amsterdam). Recent solo
exhibitions include ‘To Live Outside the Law You
Must be Honest’ (Casco Projects, Utrecht and
Nikolaj CCAC, Copenhagen). Recent group exhibi-
tions include On Morality (Witte de With,
Rotterdam), 6th Taipei Biennial (Taipei), ‘Shadow
Cabinet’ (Extra City, Antwerp), ‘Becoming Dutch’
(Van Abbe Museum, Eindhoven), ‘Ruby Satellite’
(Hyde Park Art Center, Chicago) and   ‘Call me
Istanbul’ (ZKM, Karlsruhe). She is currently a
Science Fellow at the International Institute for
Social History and the Rijksakademie, both in
Amsterdam. In 2009 she was awarded the Prix de
Rome, the national prize for young artists in the
Netherlands.

Nicoline van Harskamp (Țările de Jos, 1975)
trăiește și lucrează în Amsterdam. Proiectele
recente includ “Any other Business - A Scripted
Conference” (Amsterdam) și “The Power of
Listening” (Amsterdam). O recentă expoziție per-
sonală a artistei este “To Live Outside the Law You
Must be Honest’” la Casco Projects, Utrecht and
Nikolaj CCAC, Copenhaga.  A participat în expoziții
de grup cum ar fi  “On Morality” la Witte de With,
Roterdam, 6th Taipei Biennial, Taipei, “Shadow
Cabinet” la Extra City, Antwerp, “Becoming Dutch”
la Van Abbe Museum, Eindhoven, “Ruby Satellite”
la Hyde Park Art Center, Chicago și “Call me
Istanbul" la ZKM, Karlsruhe. În prezent artista este
Science Fellow la International Institute for Social
History și la Rijksakademie, ambele în Amsterdam.
În 2009 a primit Prix de Rome, premiul național
pentru artiști tineri din Țările de Jos.

Marcel Iancu
Marcel Iancu (1895-1984, Romania) is one of the
founders of the Dada movement and one of the
most important figures in 20th century modern art.
Born in a Jewish family in Bucharest and a good
friend of Tristan Tzara, he was the pupil of painter

London, the Jeu de Paume, Paris and the Walker
Arts Centre, USA. She won the Oriel Mostyn Open
03 for her film ‘Spade’ and has had recent solo
exhibitions at the Jerwood Foundation, London and
Basis, Frankfurt. Her films are distributed by The
LUX. She is currently artist in residence at The
London Chest Hospital, and is also working on a
major new film work commissioned by FLAMIN,
(Film London Artist Moving Image Network).

Charlotte Ginsborg (U.K.) a obținut Masterul în Arte
Plastice la Goldsmiths College din Londra, unde s-
a specializat în film și video. Filmele artistei îmbină
elemente ficționale cu documentare, explorând
relațiile fizice și psihologice dintre oameni și spați-
ile arhitecturale. Intervenind în structuri narative
convenționale, filmele investighează relația com-
plexă între oameni și muncă, precum și rolul cre-
ativității în diferite scenarii culturale din viață.
Ginsburg a prezentat filmele sale de 16mm și cele
digitale în galerii și festivale internaționale cum ar fi:
Bienala de la Veneția, Serpentine Gallery (Londra),
ICA (Londra), Jeu de Paume (Paris) și Walker
Centre (USA). Filmul “Spade” al artistei a câștigat
Oriel Mostyn Open (U.K., 2003) și a avut expoziții
personale la Jerwood Foundation (Londra) și Basis
(Frankfurt). Filmele artistei sunt distribuite de The
LUx. În present este in rezidență la London Chest
Hospital (U.K.) și lucrează la un nou film spon-
sorizat de FLAMIN (Film London Artist Moving
Image Network).

Ion Grigorescu
Ion Grigorescu (1945, Bucharest, Romania) gradu-
ated from the Art Institute of Bucharest in 1969. He
exhibited in the Romanian Socialist Republic and
worked as a middle school and high-school profes-
sor until 1977 when he resigned. In 1983 he starter
working as a restorer of monumental painting and
also exhibited sculptures, engravings, photography
and film. During this time, Grigorescu also con-
ceived and carried out performance art privately.
He had solo shows in Bucharest (1969, 1972,
1974, 1980, 1982), Timișoara (1975), Reșița
(1975), Cluj (1976). Grigorescu participated at the
Sao Paolo Biennale in 1981, exhibiting movies and
photography. After a break, he started exhibiting
again in solo shows in 1989 in Bucharest and Arad,
and went on to exhibit in Venice and Vienna in
1993, in Salzburg in 2006, in Lund in 2007, in Paris
and Milan in 2008, in Warsaw, Barcelona and New
York in 2009. Grigorescu also participated in the
Sao Paolo Biennale in 1994, in the Venice Biennale
in 1997, in “Documenta,” Kassel (2007), in “The

self-punisher,” Mogoșoaia (2009), “Subversive
Practices,” Stuttgart (2007), “Agents et
Provocateurs,” Dunaujvaros (2009), “Gender
Check,” Vienna (2009), Temporary structures,
Bucharest (2009), The  Vienna Market (2009). 

Ion Grigorescu (1945, Bucureşti, România) a studi-
at pictura la Bucureşti, absolvind Institutul de Artă
în 1969. Grigorescu a expus la saloane în
Republica Socialistă România și a fost profesor de
gimnaziu şi liceu până în 1977, când a demisionat.
Din 1983 a fost restaurator de pictură monumentală
și a expus pictură, gravură, sculptură, fotografie şi
film. În același timp a făcut performanţă fără să
expună. A avut Expoziţii personale în Bucureşti
(1969, 1972, 1974, 1980, 1982), Timişoara, Reşiţa
(1975), Cluj (1976). A participat la Bienala de la Sao
Paolo în 1981 cu filme şi fotografii. După o pauză a
revenit în expoziţii în 1989 (Prolog II în Bucureşti şi
Salonul de desen Arad). A avut expoziţii personale
în 1991, 1992, 1998 şi 2004 în Bucureşti, 1993 la
Veneţia şi la Viena, 2006 la Salzburg, 2007 la Lund,
2008 la Paris şi Milano, 2009 la Varşovia, New York
şi Barcelona. A participat la Bienala de la Sao
Paolo în 1994, de la Veneţia în 1997, la
Documenta, Kassel (2007) şi la “Cel ce se
pedepseşte singur,” Mogoşoaia (2009),
“Subversive Practices”, Stuttgart (2009), “Agents et
Provocateurs" , Dunaujvaros  (2009), "Gender
Check", Viena (2009), "Construcţii provizorii",
Bucureşti(2009), Târgul de la Viena (2009).

Goldin+Senneby
Goldin+Senneby (2004) is a framework for collabo-
ration set up by artists Simon Goldin and Jakob
Senneby; exploring juridical, financial and spatial
constructs through notions of the performative and
the virtual. Their collaboration started with The Port
(2004-06), a series of insertions into the online
world Second Life. Selected solo exhibitions
include: ‘Headless. From the public record’, Index,
Stockholm (2009); ‘Goldin+Senneby: Headless’,
The Power Plant, Toronto (2008-2009). Recent
group exhibitions include: ‘Feedforward’, LABoral,
Gijon (2009); ‘In living contact’, 28th Bienal de Sao
Paulo (2008); ’Reality Effects’, Henie Onstad
Kunstsenter, Oslo (2008); ’Data Recovery’,
GAMeC, Bergamo (2008).

Goldin+Senneby (2004) este un cadru de colabo-
rare stabilit de Simon Goldin și Jakob Senneby;
artiștii explorează structuri juridice, financiare și
spațiale, folosind noțiuni de performativitate și virtu-
alitate. Colaborarea lor a început cu The Port
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Generozității, Comunitatea Creativă a fost în mod
oficial fondată în ianuarie 2009 de Maria Draghici
(*1978, RO) și Irina Gâdiuță (*1978, RO) care
lucrează și trăiesc la București. Comunitatea
Creativă lucreză pentru Baza Comunitară
laBOMBA, dezvoltându-se ca un spațiu multicultur-
al de auto-exprimare într-un cartier sărac al
Bucureștiului (Rahova-Uranus). Comunitatea
Creativă încurajează toate formele de creație artis-
tică generată de tineri profesioniști sau artiști ama-
tori care lucrează cu/pentru comunitatea Rahova-
Uranus. laBOMBA ca o bază comunitară își prop-
une să organizeze un grup de creatori incluzând
"experți ai vieții de zi-cu-zi" (oamenii obișnuiți din
Rahova-Uranus) și artiștii implicați în conceptul,
programele și proiectele de Artă Activă: 2007-2009
LUM (Laborator Urban Mobil) program educațional
Rahova-Uranus; 2007-2009 Biluna Jam Session
Concerts; 2008 documentarul Flexibil; 2006-2009
AUI dezvoltarea Arhivei Urbane Informale: o micro-
istorie a cartierului Rahova-Uranus; 2009 dezbater-
ile Colțul Vorbitorului: Născut în Rahova și De la
Artă Activă la Cetățenie Activă!  

Christine Meisner 
Christine Meisner (Germany) lives and works in
Berlin. For seven years she has been working with
colonial and postcolonial history, she is particularly
interested in the outcome of cultural processes
caused by occupation. Within Meisner's field of
interest are various forms of memory ranging from
written history to individual truths. The artist's proj-
ects are a result of years of research and journeys.
“The Present” (2007) is an effect of the artist's stay
in Warsaw within the a-i-r laboratory program at the
Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle,
Bains, the connective residence in Brussels and a
trip to Congo. Christine Meisner's previous piece
"What Became" (drawings, text, and video illustrat-
ing a transatlantic trade of slaves between West
Africa and Brazil), was presented at the Musée des
Beaux-Arts, Nantes (Franța), the Pinacoteca, Sao
Paulo, the Museum of Modern Art, Recife și la
Victoria & Albert Museum, London.

Christine Meisner (Germania) locuiește și lucrează
în Berlin. În ultimii șapte ani a lucrat cu istoria colo-
nială și postcolonială, fiind interesată în special de
efectul proceselor culturale cauzate de ocupație.
Meisner este interesată de diverse forme de mem-
orie, de la istoria scrisă până la adevăruri individ-
uale. Proiectele artistei sunt rezultatul a ani de
cercetare și călătorii. “The Present” (2007) este un
proiect realizat de artistă în urma rezidenței la

Varșovia în cadrul programului a-i-r la Centrul de
Artă Contemporană Ujazdowski, la Bains, rezi-
dența artistică colectivă la Bruxelles precum și o
excursie în Congo. O altă lucrare a lui Meisner,
“What Became” (desene, texte și un film ilustrând
comerțul de sclavi transatlantic între Africa de Vest
și Brazilia) a fost prezentat la Musée des Beaux-
Arts, Nantes (Franța), the Pinacoteca, Sao Paulo,
the Museum of Modern Art, Recife as well as
Victoria & Albert Museum, London.

Asier Mendizabal
Asier Mendizabal (1973, Spain) lives and works in
Bilbao. The work of the Basque artist operates in
the realm of meta-ideology, laying bare the struc-
tures of belief systems and pulling apart familiar
signifiers of political action. Describing people, their
social environments and their engagement with cul-
ture and politics, Mendizabal’s art is rooted in the
documentary tradition, but also maps out a com-
plex relationship between personal and collective
consciousness and the shortcomings of political
representation.

Asier Mendizabal (1973, Spania) locuiește și
lucrează în Bilbao. Lucrările artistului de origine
bască operează în domeniul meta-ideologiei,
expunând structura sistemelor de credință și anal-
izând semnificațiile acțiunilor politice. Descriind
oameni, mediile lor sociale și implicarea lor în cul-
tură și politică, Mendizabal folosește tradiția docu-
mentară, cartografiind o relație complexă între
conștința personală și cea colectivă, precum și lim-
itările reprezentativității politice.

Stina Östberg 
Stina Östberg (1977, Sweden) lives and works in
Gothenburg, Sweden. She graduated from the Art
Academy in Umeå, Sweden in 2002 and got her
MFA from the Valand School of Fine Arts,
Gothenburg, Sweden in 2006. The artist has had
solo shows at Gallery 54, Gothenburg, Sweden
(2009), Museo de la Ciudad de Querétaro,
Querétaro, Mexico (2008), Stockholm Art Fair,
Sweden (2006). Group exhibitions include Centro
Cultural Recoleta i Buenos Aires, Argentina (2009),
"Art without audience" De Fabriek, Eindhoven,
Netherlands (2009), Lago Film Fest, Lago, Italy
(2008).

Stina Östberg (1977, Suedia) locuiește și lucrează
în Gothenburg, Suedia. A obținut un master în arte
plastice la Valand School of Fine Arts, Gothenburg,

Iosef Iser. While studying architecture in Zurich, he
helped establish in 1916 the Cabaret Voltaire, a
nightclub where the Dadaist movement was initiat-
ed. In 1922, he returned to Romania where he
worked as a painter and architect. In 1941 he
moved to Palestine and in 1967 he is awarded the
Israel Prize, the state's highest honor. In 1983, the
Janco-Dada Museum is established in Ein Hod, an
artist's village he founded.

Marcel Iancu (1895-1984, România) este unul din
fondatorii mișcării Dada și una din cele mai impor-
tante figuri ale artei secolului xx. Născut la
București într-o familie de evrei și bun prieten a lui
Tristan Tzara, a fost elevul pictorului Iosif Iser. În
timp ce studia arhitectura la Zurich, a ajutat la
crearea în 1916 a Cabaret Voltaire, localul unde a
fost inițiată mișcarea dadaistă. În 1922, s-a intors în
Romania unde a lucrat ca pictor și arhitect. În 1941,
s-a mutat în Palestina, iar în 1967 primește premi-
ul Israel, cea mai înalta distincție în stat. In 1983,
este creat muzeul Janco-Dada în Ein Hod, un sat
de artiști fondat de el însuși.

Maryam Jafri 
Maryam Jafri (Karachi, Pakistan) lives and works in
Copenhagen and New York. She holds a BA from
Brown University and is a graduate of the Whitney
Museum Independent Study Program. Jafri works
in video, photography and collage. Informed by a
research based, interdisciplinary process, her art-
works are often marked by a visual language
poised between film and theater and a series of
narrative experiments oscillating between script
and document, fragment and whole. Recent solo
exhibitions include: “Staged Archive” at Galerie
Alexandra Saheb, Berlin (2008), “Costume Party:
Colony and Native” at Neuer Berliner Kunstverein,
Berlin (2006) and “Costume Party” at Malmö
Konstmuseum, Sweden (2005). 

Maryam Jafri (Karachi, Pakistan) trăiește și
lucrează în Copenhaga și New York. Jafri a absolvit
Brown University și Whitney Museum Independent
Study Program. Jafri lucrează cu video, fotografie
și colaj. Printr-un proces de cercetare interdiscipli-
nar, operele ei de artă  sunt deseori marcate de un
limbaj vizual plasat între film și teatru, precum și de
o serie de experimente narative oscilând între sce-
nariu și documentare, fragment și întreg. Printre
expozițiile recente ale artistei se numără: “Staged
Archive” la Galerie Alexandra Saheb, Berlin (2008),
“Costume Party: Colony and Native” la Neuer
Berliner Kunstverein, Berlin (2006) și “Costume

Party” la Malmö Konstmuseum, Suedia (2005).

Alexander Kluge
Alexander Kluge (1932, Germany) is one of the
most influential authors, filmmakers and thinkers of
his generation. Until the mid 1980s he produced 14
feature films, published numerous books, both the-
oretical and literary, developed his own television
program in 1988 for which he produced almost
3000 episodes and recently started to publish film
projects on DVD. He was one of the founders of the
“New German Cinema” movement and can be
described as their most rigorous director.

Alexander Kluge (1932, Germania) este unul dintre
cei mai influenți scriitori, regizori de film și teoreti-
cieni din generația sa. Până la mijlocul anilor 1980
a produs 14 filme de lung metraj, a publicat
numeroase cărți, teoretice și literare, și-a creat pro-
priul program TV (1988), în cadrul căruia a produs
aproape 3000 de episoade; recent a început sa
publice filme pe DVD. Este unul dintre fondatorii
curentului "Noul Cinema German" și este descris
ca unul din cei mai riguroși regizori ai mișcării.

laBOMBA
Organized within the framework of the Generosity
Offensive Initiative, the Creative Community was
officially founded in January 2009 by its core mem-
bers Maria Draghici (*1978, RO) and Irina Gâdiuță
(*1978, RO) who live and work in Bucharest. The
Creative Community works for laBOMBA
Community Base, developing it as a multi-cultural
space for the self-expression of the community in a
poor Bucharest neighborhood (Rahova-Uranus).
The Creative Community encourages all forms of
artistic creation generated by young professionals
or amateur artists who work with/for the Rahova-
Uranus community. laBOMBA as a Community
Base aims to organize a group of creators including
“the experts of everyday life” (laymen from Rahova-
Uranus) and the artists involved in the Active Art
concept, programs and projects: 2007-2009 LUM
(Urban Mobile Laboratory) Rahova-Uranus educa-
tional program; 2007-2009 Biluna Jam Session
Concerts; 2008 Flexible documentary; 2006-2009
AUI developing of Informal Urban Archive: a micro-
history of Rahova-Uranus neighborhood; 2009
Speaker’s Corner public debates: S’s C/Born in
Rahova and S’s C/From Active Art to Active
Citizenship!  

Organizată în cadrul Inițiativei Ofensiva
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have been screened at Whitechapel Gallery
(London); Arsenal: Institut fur Film and Videokunst
(Berlin); The Kitchen (NY); and at the International
Short Film Festival Oberhausen. Her writings have
been published in numerous books and maga-
zines, including Cabinet Magazine, the Journal of
Aesthetics and Protest, and Women &
Performance: a Journal of Feminist Theory.
Roysdon completed the Whitney Museum
Independent Study Program in 2001 and an
Interdisciplinary MFA at UCLA in 2006. For six
months in 2008 she was a resident at the
International Artists Studio Program in Sweden
(IASPIS). She is a recipient of a 2008 Art Matters
grant and the 2009 Franklin Furnace grant and she
is a contributing member and sometimes performer
with the band MEN. She has upcoming shows at
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
(Madrid), PS1 (NY) and solo shows at
Matrix/Berkeley Art Museum, and Konsthall C
(Stockholm).

Emily Roysdon (1977) este o artistă și autoare
interdisciplinară care trăiește în New York și
Stockholm. Lucrările ei investighează limbajul,
memoria, colectivitatea și procesele istoriei,
folosind video, fotografie, text și performance. Este
editoare și co-fondatoare a revistei feministe și al
colectivului de artiști LTTR. Lucrările lui Roysdon
au fost expuse în 2010 la Whitney Biennial (NY),
Participant, Inc. (NY); Generali Foundation (Viena);
New Museum (NY); Power Plant (Toronto); și
Studio Voltaire (Londra). Video-urile ei au fost
expuse la Whitechapel Gallery (Londra); Arsenal:
Institut fur Film and Videokunst (Berlin); The
Kitchen (NY); și la International Short Film Festival
Oberhausen. Scrierile sale au fost publicate în
numeroase cărți și reviste, printre care Cabinet
Magazine, the Journal of Aesthetics and Protest și
Women & Performance: a Journal of Feminist
Theory. Roysdon a terminat programul de studiu
independent al muzeului Whitney în 2001 și un
master interdisciplinar în arte vizuale la UCLA în
2006. În 2008, timp de șase luni, a beneficiat de o
rezidență la International Artists Studio Program în
Suedia (IASPIS). A obținut în 2008 o bursă Art
Matters, în 2009 bursa Franklin Furnace și con-
tribuie și performează alături de trupa MEN. Va
avea expoziții la Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia (Madrid), PS1 (NY) și expoziții solo la
Matrix/Berkeley Art Museum și Konsthall C
(Stockholm).

Fia-Stina Sandlund
Fia-Stina Sandlund  (1973, Sweden) is an artist
based in Stockholm and New York, working at the
intersection of journalism, social activism and “re-
enaction” as a form of history writing. Her humor-
ous dismantling of different forms of oppression
constitutes the very core of her artistic practice.
Sandlund worked in many capacities with people
within the art and media sector, always trying to
change the system, or at least showing what can-
not be changed. Selected group exhibitions
include: "Voice-Over", Iaspis, Venice
(2009), “Revolution, I love you”, traveling exhibition,
Europe (2008), “The Gothenburg biennial”,
Gothenburg (2007), “Agorafolly”, Europalia,
Brussels (2007), “The Moderna exhibition 2006”,
Moderna Museet. Stockholm (2006), “Capital (It
Fails Us Now)” Kunstihoone, Tallinn, Estonia, UKS,
Oslo, Norway (2006). Among her solo exhibitions
and performances are: INTERIOR: A CAFE IN
VENICE-DAY, commissioned by IASPIS, Venice
(2009), “If you are the rebel, I will be decent”,
Sweden (2006), “Blind Date” interview-perform-
ance with Lars Nittve at Gallery AK28, Stockholm
(2005). Sandlund is currently working on her first
full-length feature film. “She’s Wild again Tonight” -
a contemporary screen adaptation of the play “Miss
Julie,” by Swedish author August Strindberg, seen
from a feminist and psychoanalytic perspective. 

Fia-Stina Sandlund (1973, Suedia) este o artistă
care lucrează și trăiește în Stockholm și New York.
Sandlund lucrează la intersecția dintre jurnalism,
activism social și “repunerea în scenă,” ca o formă
de scriere a istoriei. Etosul lucrărilor artistei este
dezintegrarea umoristică a diverse forme de opre-
siune. Artista a lucrat cu personaje din artă și
media, mereu încercând să schimbe sistemul sau
să arate de ce acesta nu poate fi schimbat.
Expoziții de grup recente includ: "Voice-Over",
Iaspis, Veneția (2009), “Revolution, I love you”,
expoziție itinerantă, Europa (2008), “The
Gothenburg biennial”, Gothenburg (2007),
“Agorafolly”, Europalia, Bruxelles (2007), “The
Moderna exhibition 2006”, Moderna Museet.
Stockholm (2006), “Capital (It Fails Us Now)”
Kunstihoone, Talinn, Estonia, UKS, Oslo, Norvegia
(2006). Printre expozițiile personale și perform-
ance-uri se numără: INTERIOR: A CAFE IN
VENICE-DAY, sponsorizată de IASPIS, Veneția
(2009), “If you are the rebel, I will be decent”,
Suedia (2006), “Blind Date” interview-performance
cu Lars Nittve la Gallery AK28, Stockholm (2005).
În prezent Sandlund lucrează la primul film de lung-
metraj: “She’s Wild again Tonight” - o adaptare con-

Sweden în 2006 și a absolvit Academia de Artă din
Umeå, Suedia în 2002. A avut expoziții personale la
Gallery 54, Gothenburg, Suedia (2009), Museo de
la Ciudad de Querétaro, Querétaro, Mexic (2008),
Stockholm Art Fair, Suedia (2006). Expozițiile sale
de grup includ Centro Cultural Recoleta i Buenos
Aires, Argentina (2009), "Art without audience" De
Fabriek, Eindhoven, Țările de Jos (2009), Lago
Film Fest, Lago, Italia (2008).

The Otolith Group
The Otolith Group was founded in 2002 by its core
members, Anjalika Sagar (*1968, London, UK) and
Kodwo Eshun (*1967, London, UK) who live and
work in London. The Group works with media
archives, histories of futurity and the legacies of
non-alignment and transnationalism. The Group's
artistic work explores moving image, sound, text
and curatorial practice and functions as a platform
for discussion on contemporary artistic production.
This latter aspect can be understood as part of the
Group's wider interest in the construction and con-
solidation of the public sphere.
Recent solo exhibitions include: "Part I, A Long
Time Between Suns" at Gasworks and "Part II, A
Long Time Between Suns", at The Showroom,
London (2009). Curatorial projects include "Harun
Farocki. Against What? Against Whom?" at Tate
Modern and Raven Row, London (2009 - 2010) and
"The Ghosts of Songs: A Retrospective of the Black
Audio Film Collective 1982 - 1998" (2007 - 2009).

Grupul Otolith a fost creat în anul 2002 de către
membrii fondatori, Anjalika Sagar (*1968, Londra,
UK) și Kodwo Eshun (*1967, Londra, UK) care
locuiesc și lucrează în Londra. Grupul lucrează cu
arhive media, istorii futuriste și moștenirile neutral-
ității și transnaționalismului. Operele artistice ale
grupului explorează imaginile în mișcare, sunetul,
textul și practicile curatoriale, funcționând ca o plat-
formă de discuții despre producțiile artistice con-
temporane. Acest aspect poate fi înțeles ca parte
integrantă din interesul grupului în construirea și
consolidarea sferei publice. Expoziții solo recente
includ: "Part I, A Long Time Between Suns" la
Gasworks și "Part II, A Long Time Between Suns",
la The Showroom, Londra (2009). Proiecte curato-
riale includ:  "Harun Farocki. Against What? Against
Whom?"  la Tate Modern și Raven Row, Londra
(2009 - 2010) și "The Ghosts of Songs: A
Retrospective of the Black Audio Film Collective
1982 - 1998" (2007 - 2009).

Olivia Plender & Unnar Örn
Olivia Plender (1977, U.K.) is an artist based in
Berlin. Her work comprises of video installations,
performances, text, as well as drawings and print-
ed matter. She is best known for a project entitled
The Masterpiece (2002 onwards), an epic hand-
drawn comic book about the life of a fictional artist
in 1960s London. Plender was co-editor of Untitled
Magazine from 2002 until it closed in 2008. She
studied at Central Saint Martins College of Art and
Design between 1995 and 1998. 
Unnar Örn (1974, Reykiavik) is an artist who works
and lives in Malmö and Reykjavik. He graduated
from the Icelandic College of Art and Craft in 1999
and got his MFA from Malmö Art Academy, Lund
University, Sweden in 2003. Solo exhibitions
include: Gallery Peep, Malmo, Sweden, 2002,
"Fully-Grown", galleri@hlemmur.is, Reykjavik,
Iceland, 2001 and "Stolen Magazines" at
Laugavegur 74, Reykjavik, Iceland, 2000.

Olivia Plender (1977, Marea Britanie) este o artistă
care lucrează și locuiește în Berlin. Lucrările ei
includ instalații, performance, texte dar și desene și
publicații. Este cunoscută pentru proiectul The
Masterpiece (început în 2002), o bandă desenată
de proporții epice despre viața unui artist ficțional în
anii 1960 la Londra. Plender a fost co-editoare a
Untitled Magazine din 2002 până în 2008. A studiat
la Central Saint Martins College of Art and Design
între 1995 și 1998.
Unnar Örn (1974, Reykiavik) este un artist care
lucrează și locuiește în Malmö și Reykjavik. A
absolvit de la Icelandic College of Art and Craft în
1999 și a obținut masterul în arte plastice de la
Malmö Art Academy, Lund University, Suedia în
2003. Expoziții personale includ: Gallery Peep,
Malmö, Suedia, 2002, "Fully-Grown", galleri@
hlemmur.is, Reykjavik, Islanda, 2001 și "Stolen
Magazines" la Laugavegur 74, Reykjavik, Islanda,
2000.

Emily Roysdon
Emily Roysdon (1977) is a New York and
Stockholm based interdisciplinary artist and writer.
Her work is invested in language, memory, collec-
tivity and the processes of history and she uses
video, photography, text, and performance to that
aim. She is editor and co-founder of the queer fem-
inist journal and artist collective, LTTR. Roysdon's
work has been shown at the 2010 Whitney Biennial
(NY), Participant, Inc. (NY); Generali Foundation
(Vienna); New Museum (NY); Power Plant
(Toronto); and Studio Voltaire (London). Her videos
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Åsa Sonjasdotter (1966, Norvegia) este o artistă
care a studiat la Trondheim Academy of Fine Art,
Norvegia, și deține un master în arte vizuale de la
Department of Theory and Communication la The
Royal Danish Academy of Fine Arts. Artista este
membru fondator al Women Down the Pub din
1996 până în 2006, un grup artistic feminist, care
operează în discuțiile contemporane despre gen.
Proiectele sale includ antologia Udsigt/ View -
Strategii feministe în artele vizuale daneze, în
2004. Artista a ținut prelegeri la Helsinki, Berlin,
Gothenburg, Viena, Copenhaga etc. Proiecte și
expoziții recente includ: The Tea Pavilion, 3rd
Guangzhou Triennial (Guangzhou, China, 2008),
Potato Perspective (Copenhaga, Frankfurt,
Amsterdam și Budapesta, 2006); Free Speech
(Lund, 2005); Copenhagen City Wall of Free
Speech (Copenhaga, 2004); Experiments with truth
(New Delhi, 2004); with love from 6.C (corespon-
dența prin cărți poștale cu Rådmandsgade School
și curatorul Tone O. Nielsen, Copenhaga, 2004;
Århus, 2004); One Chair - One Voice (Falkenberg,
2002, Århus, 2004). În prezent trăiește și lucrează
în Tromsø, Norvegia.

Pilvi Takala 
Pilvi Takala works with narrative forms such as
video, artist books and performance. Her work is
based on subtle interventions in specific social set-
tings, such as a work place, a local cafe or shop-
ping mall. By breaking the rules in a subtle but con-
structive way Takala's actions reveal, question and
eventually reinvent shared truths. Takala was born
1981 in Helsinki, graduated from the Finnish
Academy of Fine Arts in 2006 (MFA) and is current-
ly artist-in-residence at Rijksakademie, Amsterdam.
Her solo exhibitions include Kiasma Museum of
Contemporary Art, Helsinki; Turku Art Museum;
Frac des Pays de la Loire, Nantes; Galerija
Miroslav Kraljevic, Zagreb; Ellen de Brujne
Projects, Amsterdam and Galeria Noua, Bucharest.
Her work has been shown widely in group shows
including the 5th Berlin Biennial; 9th Istanbul
Biennial; Platform Garanti Contemporary Art
Center, Istanbul; Helsinki City Art Museum and
Kunsthalle, Helsinki. Her works have been
screened in Witte de With, Rotterdam;  Kassel
Documentary Film and Video Festival; Oberhausen
International Short Film Festival and Tampere Film
Festival. Her works are in collections of Kiasma
Museum of Contemporary Art; Helsinki, The State
Art Collection, Finland; Helsinki City Art Museum;
Helmond Municipal Museum and in private collec-
tions. 

Pilvi Takala lucrează cu forme narative precum
video, cărțile de artist sau performance. Lucrările ei
sunt bazate pe intervenții subtile în cadre sociale
specifice, precum un loc de muncă, o cafenea
locală sau un mall. Încălcând regulile într-un mod
subtil dar constructiv, acțiunile lui Takala dezvăluie,
chestionează și în final reinventează adevărurile
comune. Takala s-a născut în 1981 în Helsinki, a
absolvit un master în arte vizuale la Academia
Finlandeză de Arte în 2006 și este momentan într-
o rezidență la  Rijksakademie în Amsterdam.
Expozițiile ei solo au avut loc la: Kiasma Museum
of Contemporary Art, Helsinki; Turku Art Museum;
Frac des Pays de la Loire, Nantes; Galerija
Miroslav Kraljevic, Zagreb; Ellen de Brujne
Projects, Amsterdam și Galeria Nouă, București.
Lucrările ei au făcut parte din numeroase expoziții
de grup, dintre care: 5th Berlin Biennial; 9th
Istanbul Biennial; Platform Garanti Contemporary
Art Center, Istanbul; Helsinki City Art Museum and
Kunsthalle, Helsinki. Lucrările ei au fost expuse în
Witte de With, Rotterdam;  Kassel Documentary
Film and Video Festival; Oberhausen International
Short Film Festival și Tampere Film Festival.
Lucrările ei sunt în colecțiile Kiasma Museum of
Contemporary Art; Helsinki, The State Art
Collection, Finland; Helsinki City Art Museum;
Helmond Municipal Museum și în colecții private. 

Fereshteh Toosi 
Fereshteh Toosi (USA) is an interdisciplinary artist
who uses cultural icons to explore current events
and popular mythologies through work in video,
sound, performance, and public intervention.
Fereshteh received a BA from Oberlin College and
lived in Japan for two years before completing her
MFA from Carnegie Mellon University's School of
Art. Recent group exhibitions include: “Outer Ear
Festival of Sound” Experimental Sound Studio
(Chicago, 2008), “GENDER ALARM! Nouveaux
féminismes en art actuel,” La Centrale Galerie
Powerhouse, (Montréal, 2008), “inCUBATE's
Sunday Soup at Democracy in America,” New York
Avenue Armory (New York, 2008). She currently
teaches at Columbia College Chicago.

Fereshteh Toosi (Statele Unite) este o artistă inter-
disciplinară care folosește simboluri culturale pen-
tru a explora evenimente și mituri populare in
lucrări video, audio, performance și intervenții în
spațiul public. Fereshteh a absolvit la Oberlin
College și a locuit în Japonia pentru doi ani înainte
de a obține masterul în arte plastice de la Carnegie

temporană din perspectivă feministă și psi-
hanalitică a piesei de teatru “Miss Julie,” de autorul
suedez August Strindberg.

Lina Selander
Lina Selander (b. 1973) works mainly with moving
images in film and video, but also with photography,
text and sound. Her works are often installations
where these different medias and components con-
verge and interrelate to one another. She is inter-
ested in the image’s ability and lack of ability to
reproduce time, experience and memories and she
explores how different narrative forms and tech-
niques transform and change a story. Her works
investigate film as medium, examining its possibili-
ties and limitations as form of expression, and they
often raise questions about history and authenticity.
She lives and works in Stockholm, Sweden.

Lina Selander (1973, Suedia) lucrează cu imagini
în mișcare în film și video, dar și cu fotografie, text
și sunet. Lucrările ei sunt instalații în cadrul cărora
diverse medii și componente sunt inter-relaționate.
Este interesată de abilitatea și limitările imaginilor
de a reproduce timpul, memoriile și experiențele,
explorând cum diverse forme și tehnici narative
transformă și schimbă o poveste. Lucrările ei inves-
tighează filmul ca mediu, examinând posibilitățile și
limitările sale ca formă de expresie și de multe ori
ridică întrebări privind istoria și autenticitatea.
Trăiește și lucrează în Stockholm, Suedia. 

Société Réaliste
Paris-based cooperative Société Réaliste works
with political design, experimental economy, territo-
rial ergonomy and social engineering consulting.
Polytechnic, it develops its production schemes
through exhibitions, publications and conferences.
On the first semester of 2010, Société Réaliste has
presented its work in a solo exhibition in Budapest
(Xenolalia, Kisterem Galéria) and within the frame
of collective exhibitions in Dunkerque (Vous êtes
ici, Musée des Beaux-Arts), Moscow (Hypothèses /
Vérifications, Laboratoria Art&Science Space), San
Francisco (Geography of Trans-territories, SFAI),
Berlin (Celebration!, uqbar), Rennes (Ce qui vient,
2nd Rennes Biennial), Bucharest (Handlung - On
Producing Possibilities, Bucharest Biennial 4) and
Budapest (A pult mögött, Mûcsarnok). For the sec-
ond semester of 2010, Société Réaliste is currently
planning a series of solo exhibitions to be held in
Munich (Platform3), Ljubljana (Skuc Galerija), and
Paris (Galerie Aboucaya), and to be continued in

2011. For more information: www.societerealiste.
net.

Colectivul din Paris Société Réaliste lucrează cu
design-ul politic, economia experimentală, ergono-
mia teritorială și consultanța în ingineria socială.
Politehnic, își dezvoltă schemele de producție prin
expoziții, publicații și conferințe. În primul semestru
din 2010, Société Réaliste și-a prezentat lucrările
într-o expoziție solo la Budapesta (xenolalia,
Kisterem Galéria) și în cadrul expozițiilor de grup în
Dunkerque (Vous êtes ici, Musée des Beaux-Arts),
Moscova (Hypothèses / Vérifications, Laboratoria
Art&Science Space), San Francisco (Geography of
Trans-territories, SFAI), Berlin (Celebration!,
uqbar), Rennes (Ce qui vient, 2nd Rennes
Biennial), Bucharest (Handlung - On Producing
Possibilities, Bucharest Biennale 4) și Budapesta
(A pult mögött, Mûcsarnok). Pentru cel de-al doilea
semestru din 2010,  Société Réaliste are în plan o
serie de expoziții solo care vor fi ținute în Munchen
(Platform3), Ljubljana (Skuc Galerija) și Paris
(Galerie Aboucaya), serie continuată în 2011.
Pentru mai multe informații: www.societerealiste.
net.

Åsa Sonjasdotter
Åsa Sonjasdotter (1966, Norway) is a visual artist
who has studied at Trondheim Academy of Fine Art,
Norway, and holds an MFA from the Department of
Theory and Communication at The Royal Danish
Academy of Fine Arts. Åsa Sonjasdotter has been
a founding member of Women Down the Pub from
1996 to 2006, a feminist art and action group, which
operates within the current debate on gender.
Projects include the anthology Udsigt /View - femi-
nist strategies in Danish visual art, 2004. Among
other memberships in different institutions and
organisations, she has been been holding lectures,
seminars and workshops in Helsinki, Berlin,
Gothenburg, Vienna, Copenhagen etc. Selected
projects and exhibitions include: The Tea Pavilion,
3rd Guangzhou Triennial (Guangzhou, China,
2008), Potato Perspective (Copenhagen, Frankfurt,
Amsterdam și Budapesta, 2006); Free Speech
(Lund, 2005); Copenhagen City Wall of Free
Speech (Copenhagen, 2004); Experiments with
truth (New Delhi, 2004); with love from 6.C (post-
card correspondence project with Rådmandsgade
School and curator Tone O. Nielsen, Copenhagen,
2004; Aarhus 2004); One Chair - One Voice
(Falkenberg, 2002, Århus, 2004). She lives and
works in Tromsø, Norway.
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De Appel, Amsterdam, The Netherlands; The
Aldrich Museum of Contemporary Art, Ridgefield,
Connecticut; The Bronx Museum for the Arts, New
York and the Center for Contemporary Art, Vilnius,
Lithuania. Werthein has also participated in
Manifesta 7, Bolzano, Italy; InSite_05, San
Diego/Tijuana; the Bienal de Pontevedra, Galicia;
and the 7th Bienal de La Habana, Havana, Cuba,
among others.

Judi Werthein (n. în Argentina) a obținut un master
în arhitectură și urbanism de la Universitatea din
Buenos Aires. Acum trăiește și lucrează în Buenos
Aires și New York. În prezent este co-director
împreună cu Graciela Hasper și Roberto Jacoby la
El Centro de Investigaciones Artisticas, mai bine
cunoscut sub numele de C.I.A. (Centrul pentru
Intelectualitate în Artă) din Buenos Aires, Argentina.
Werthein este un artist care lucrează trans-discipli-
nar, angajată într-o continuă investigație artistică în
procesul de formare individuală și colectivă a
subiectului, urmărind un interes în interpretarea
identităților nu ca statice sau fixate, ci ca flexibile
sau intraductibile. Lucrările sale au fost expuse la
Tate Modern, London, UK; De Appel, Amsterdam,
Olanda; The Aldrich Museum of Contemporary Art,
Ridgefield, Connecticut; The Bronx Museum for the
Arts, New York și Center for Contemporary Art,
Vilnius, Lituania. Werthein a participat de aseme-
nea la Manifesta 7, Bolzano, Italy; InSite_05, San
Diego/Tijuana; the Bienal de Pontevedra, Galicia; și
the 7th Bienal de La Habana, Havana, Cuba, print-
re altele.

Mellon School of Art. Printre expoziții de grup
recente ale artistei se numără: “Outer Ear Festival
of Sound” Experimental Sound Studio (Chicago,
2008), “GENDER ALARM! Nouveaux féminismes
en art actuel,” La Centrale Galerie Powerhouse,
(Montréal, 2008), “inCUBATE's Sunday Soup at
Democracy in America,” New York Avenue Armory
(New York, 2008). În prezent artista predă la
Columbia College Chicago.

Lan Tuazon
Lan Tuazon (1976, Philipines) studied at the
Cooper Union in1999, received a MFA from Yale
University in 2002 and finished a residency at the
Whitney Independent Study Program in 2003. She
has exhibited internationally at the Künstlerhaus
Stuttgart in Germany, Floating IP and The Lowry
Museum in London and with the Ize Cultural
Foundation, Artist Space, Canada Gallery,
Sculpture Center, and Apex Art in New York. Her art
practice addresses circulation, the order of things
and public space. She is the curator of Invisible
Graffiti Magnet Show where she exhibited artist
made magnets onto Richard Serra’s Torqued
Ellipse (2006) whose work was stored in a shipping
yard in the Bronx and the curatorial art project cul-
minated into a written manifesto on public interven-
tion projects published by Redcat Gallery (2007).
Lan Tuazon lives and works in New York.

Lan Tuazon (1976, Filipine) a studiat la Cooper
Union în 1999, a primit un master în arte plastice de
la Yale University în 2002 și a terminat o rezidență
la Whitney Independent Study Program în 2003.
Lucrările sale au fost expuse la Künstlerhaus
Stuttgart în Germania, Floating IP și The Lowry
Museum în Londra și la the Ize Cultural
Foundation, Artist Space, Canada Gallery,
Sculpture Center, și Apex Art în New York. Lucrările
ei investighează circulația, ordinea lucrurilor și
spațiul public. Este curatoarea expoziției Graffiti
Magnet Show în care a expus magneți făcuți de
artiști pe opera lui Richard Serra, Torqued Ellipse
(2006). Acest proiect curatorial de artă a devenit un
manifest publicat de Redcat Gallery (2007). Lan
Tuazon locuiește și lucrează în New York.

Mona Vătămanu & Florin Tudor
Mona Vătămanu & Florin Tudor (1968, Constanta,
Romania /1974 Geneva, Switzerland) have been
working together since 2000. Selected solo exhibi-
tions include: All Power to the Imagination!,
Secession, Grafischess Kabinett, Vienna (2009);

Surplus Value, BAK, basis voor actuele kunst,
Utrecht / Appointment with History, Lombard - Freid
Projects, New York (2008); Andreiana Mihail
Gallery, Bucuresti (2008), Living Units, Project
Room, Ludwig Museum, Budapest (2003). They
have also exhibited in the following group exhibi-
tions: ATOPIA, Art and the City in the 21st Century
(2010), CCCB Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (2010), Liquid Times, Westfalischer
Kunstverein, Munster (2009), “Pièces de résis-
tance: Forms of resistance in contemporary art,”
Kunstmuseum Thun, Thun (2009), 5th Berlin
Biennial (2008), KW Institute for Contemporary Art,
Berlin (2008), 6. Gyumri Biennial, “Transformation
of History or Parallel Histories,” Gyumri (2008), Art
as Gift, Periferic Biennial 8, Iasi (2008).

Mona Vătămanu & Florin Tudor (1968, Constanța,
România /1974 Geneva, Elveția) lucrează împre-
ună din 2000. Expoziții personale includ: All Power
to the Imagination!, Secession, Grafischess
Kabinett, Viena (2009); Surplus Value, BAK, basis
voor actuele kunst, Utrecht / Appointment with
History, Lombard - Freid Projects, New York (2008);
Andreiana Mihail Gallery, București (2008), Living
Units, Project Room, Ludwig Museum, Budapesta
(2003). Artiștii au expus de asemenea în urmă-
toarele expoziții de grup: ATOPIA, Art and the City
in the 21st Century (2010), CCCB Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (2010),
Liquid Times, Westfalischer Kunstverein, Munster
(2009), “Pièces de résistance: Forms of resistance
in contemporary art,” Kunstmuseum Thun, Thun
(2009), 5th Berlin Biennial (2008), KW Institute for
Contemporary Art, Berlin (2008), 6. Gyumri
Biennial, “Transformation of History or Parallel
Histories,” Gyumri (2008), Art as Gift, Periferic
Biennial 8, Iași (2008).

Judi Werthein
Judi Werthein (b. in Argentina), received an MA in
Architecture and Urbanism from the Universidad de
Buenos Aires.  Now lives and works in Buenos
Aires and New York.  Currently the co-director
together with Graciela Hasper and Roberto Jacoby
of El Centro de Investigaciones Artisticas or better
known by C.I.A. (Center for Intelligencia in the Arts)
in Buenos Aires, Argentina. Werthein is an artist
that works across media engaged in an ongoing
artistic investigation into the process of individual
and collective subject formation, pursuing an inter-
est in interpreting identities not as static or fixed,
but rather as flexible and untranslatable. Her work
has been shown at the Tate Modern, London, UK;
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Expressive Power in Contemporary Cultural Production - 
a scripted discussion 

Performance: Alexandru Dima and Nicoline van Harskamp 

Venue: National University of Arts, 28 Calea Griviței - in the lecture hall.

Featuring Daniel Popa as Alexandru Dima and Nicoline van Harskamp as herself
Script by Nicoline van Harskamp and Silvia Ceauscu
Co-produced by Tudor Bratu
Based on conversations with Nina Yuen, Maarten Overdijk, Ilse van Rijn, Cosmin Costinaș,
Studium Generale Rietveld Academy Amsterdam, Partners Foundation for Local Development
Bucharest, Foundation for Democratic Change Bucharest, British Council Bucharest, Association
Pro Democratia Bucharest.
Nicoline van Harskamp is a participating artist in BB4.

Cu Daniel Popa în rolul lui Alexandru Dima și Nicoline van Harskamp în rol propriu
Scenariu de Nicoline van Harskamp și Silvia Ceauscu
Co-produs de Tudor Bratu
Bazat pe conversații cu Nina Yuen, Maarten Overdijk, Ilse van Rijn, Cosmin Costinaș, Studium
Generale Rietveld Academy Amsterdam, Fundația Parteneri pentru Dezvoltare Locală București,
Fundația pentru Schimbări Democratice București, British Council București, Asociația Pro
Democrația București.
Nicoline van Harskamp este artist participant în BB4.

Parallel events of bucharest biennale 4

Opening events
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Rhizomic Structures of Art Institutions. 
Neo-politics of culture

Live Talk : Răzvan Ion in dialogue with Vasif Kortun

Venue: National University of Arts, 28 Calea Griviței - in the lecture hall.

"Rhizomic Structures of Art Institutions. Neo-politics of culture" is a series of lectures, live discus-
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sions and debates connected to the book with the same title edited by Răzvan Ion and sched-
uled for publishing in February 2011. The live talks will be recorded and published in the book.

"Moving fast in different directions is the most important criteria for an institution today - the insti-
tution should be a temporary structure like a rhizome, to quote Gilles Deleuze and Felix Guattari
and their book “Milles Plateaux”. A rhizome is sort of a stem cell that puts out lateral shoots in
any directions, without having a dichotomous structure, but instead a pluralistic structure. A rhi-
zome is a temporary structure insofar that it can spread out from every point within the rhizome
to every other point in - or outside of the rhizome, having the possibility to grow new shoots and
also to mortify old shoots - a structure, which is necessary for a cultural institution today - tem-
porary and moving in every possible direction.

Only this temporary structure, the rhizoid structure, allows us to intervene in the “society of the
spectacle”, exactly analyze recent issues and their power structures and to finally turn the spec-
tacle upside down. We have the possibility to re-think processes and to redirect them." (excerpt-
ed from the introductory text of the book)

Vasif Kortun is a curator, writer and teacher in the field of contemporary visual art, its institutions and
exhibition practices. He was the founding director of the museum of the Center for Curatorial Studies,
Bard College, New York, the short-lived Proje4L, Istanbul Museum of Contemporary Art.
He   was the co-curator of the  Taipei Biennial  in 2008, one of the curators of the 24th  Sao Paolo
Biennial in 1998, Tirana Biennial, and 2nd Ceramics Biennial in Albisola, 2003. He curated the Turkish
pavilions for the 1994 and 1998 Sao Paolo Biennials and the 2007 Venice Biennial for which he worked
with artist Huseyin Alptekin. Presently is the director of Platform Garanti Contemporary Art Center. Lives
and works in Istanbul.

Răzvan Ion (b. 1970) is a theoretician, curator, cultural manager and political activist. He is the co-edi-
tor (with Eugen Radescu), of PAVILION - journal for politics and culture, co-director of Bucharest
Biennale and in 2008 he was appointed as director of PAVILION UNICREDIT- center for contemporary
art & culture. He lectured at University of California -Berkeley, Headlands Center for the Arts-California,
Political Science Faculty - Cluj, Art Academy - Timisoara, La Casa Encedida - Madrid, Calouste
Gulbenkian - Lisbon, etc. He writes in different magazines and newspapers. He recently curated
"Exploring the Return of Repression" at Pavilion, Bucharest and rum46, Aarhus. Now he is working on
the book projects "Rhizomic Structures of Art Institutions. Neo-politics of culture" and "Exploring the
Return of Repression". He is preparing his new curatorial project “Smash the Church! Smash the
State!” dealing with anarchist and collective activism and social-political movements in art. Lives and
works in Bucharest.

"Structuri rizomice ale instituțiilor de artă. Neo-politici culturale" este o serie de confer-
ințe, discuții și dezbateri legate de cartea cu același nume editată de Răzvan Ion și programată
pentru publicare în februarie 2011. Discuțiile vor fi înregistrate și publicate în carte.

"A te mișca rapid, în direcții diferite, este criteriul cel mai important al unei instituții, în
ziua de azi - instituția ar trebui să fie o structură temporară, ca un rizom, pentru a-i cita pe Gilles
Deleuze și Felix Guattari și cartea lor ''Milles Plateaux''. Un rizom este un fel de celulă stem care
face trimiteri laterale în orice direcție, fără a avea o structură dihotomică, dar având o structură
pluralistică. Un rizom este o structură temporară, astfel încât se poate întinde din orice punct din
rizom către orice punct din interiorul sau în afara rizomului, având posibilitatea de a crește bobo-
ci și de a-i distruge pe cei vechi - o structură care este necesară pentru o instituție, în ziua de azi
- temporară și mișcându-se în orice direcție posibilă.

Numai această structură temporară, structura rizomului, ne permite să intervenim în
"societatea spectacolului", pentru a analiza exact probleme recente și structurile lor de putere și
în cele din urmă a întoarce spectacolul cu capul în jos. Avem posibilitatea de a regândi procese-
le și a le redirecționa". (extras din textul introductiv al cărții)

Vasif Kortun este curator, scriitor și profesor în domeniul artei vizuale contemporane, ale instituțiilor sale
și expozițiilor. A fost directorul fondator al muzeului Centrului pentru Studii Curatoriale de la Bard
College, New York și al Proje4L, Muzeul de Artă Contemporană Istanbul. A fost co-curator la Bienala
de la Taipei în 2008, unul din curatorii celei de-a 24-a Bienale de la Sao Paolo în 1998, Bienala de la
Tirana și a doua Bienală de Ceramică din Albisola, în 2003. A curatoriat pavilioanele Turciei pentru
Bienalele din 1994 și 1998 de la Sao Paolo și în 2007, la Bienala de la Veneția, pentru care a lucrat cu
artistul Huseyin Alptekin. În prezent este directorul Centrului pentru Artă Contemporană Platform
Garanti. Trăiește și lucrează în Istanbul.

Răzvan Ion (b. 1970) este teoretician, curator, manager cultural și activist politic. Este co-editorul (ală-
turi de Eugen Rădescu) al PAVILION -journal for politics and culture, co-director al Bienalei București,
iar în 2008 a fost numit director al PAVILION UNICREDIT - centrul pentru artă și cultură contemporană.
A susținut conferințe la University of California - Berkeley, Headlands Center for the Arts - California,
Facultatea de Științe Politice - Cluj, Academia de Artă - Timișoara, La Casa Encedida - Madrid,
Calouste Gulbenkian - Lisabona, etc. Scrie în diferite reviste și ziare. Recent, a curatoriat "Exploring
the Return of Repression" la Pavilion, București și rum46, Aarhus. Momentan lucrează la proiectele de
cărți "Rhizomic Structures of Art Institutions.  Neo-politics of culture" și "Exploring the Return of
Repression". Pregătește noul său proiect curatorial “Smash the Church! Smash the State!” care
tratează activismul anarhist și colectiv și mișcările socio-politice în artă. Trăiește și lucrează în
București.

Handlung. On Producing Possibilities

Live talk: Felix Vogel and the artists of BB4

Venue: National University of Arts, 28 Calea Griviței - in the lecture hall.

Handlung. On Producing Possibilities
Live talk between the participating artists of BB4 and the curator Felix Vogel.
The talk will explore the production of the concept and the responses of the artists.

Handlung. Despre producția posibilităților
Discuție între artiștii participanți la BB4 și curatorul Felix Vogel. 
Discuția va explora producerea conceptului și răspunsurile artiștilor.



Notes on documentary realism", în: Hito Steyerl. Catalog de expoziție, Henie Onstad Art Center, Oslo,
2010; “Anna Artaker. History and Infamy”, în: Camera Austria, No. 109, 2010; Eine Genealogie der
Biopolitik. Zum Begriff des Lebens bei Foucault und Canguilhem, Bielefeld 2008.

What is aesthetic realism? 
From Chris Marker to the Medwedkin Groups

Lecture: Maria Muhle

Venue: National University of Arts, 28 Calea Griviței - in the lecture hall.

The talk will outline the notion of an aesthetic realism and its potential within a political aesthet-
ics. Aesthetic realism is defined by the end of the imperative of resemblances and emerges in
the rupture with the traditional hierarchies of representation, a rupture that Erich Auerbach has
analyzed for the European literature. The talk relates the notion of aesthetic realism to the doc-
umentary film, especially the militant worker's films (film ouvrier) of the 1960 and 70s. Through a
confrontation between Chris Marker's "A bientôt j'espère" shot in collaboration with Mario Marret
in 1967 on the strikes in Besançon and the films of the Medwedkin Group of Besançon, namely
Classe de Lutte from 1967/68 shot by the factory workers, the talk will outline the continuities but
also differences between the forms of description and the forms of auto-description of the work-
ers and their struggle in order to challenge the classical notion of the documentary as the alleged
realist and political image.

Maria Muhle is Academic Assistant at the Chair for History and Theory of Artificial Worlds, Institute for
Media Studies, Bauhaus-University Weimar. Her research focuses on contemporary political and aes-
thetical theory, and especially on the notion of “aesthetic realism” in the context of a political aesthet-
ics. Latest publications include:  "Zweierlei Vitalismus", in: Friedrich Balke, Marc Rölli (ed.), Gilles
Deleuze: Philosophie und Nicht-Philosophie. Aktuelle Diskussionen, Transcript Verlag, Bidelefeld (im to
be published); "Hito Steyerl. Notes on documentary realism", in: Hito Steyerl. Exhibition Catalogue,
Henie Onstad Art Center, Oslo, 2010; “Anna Artaker. History and Infamy”, in: Camera Austria, No. 109,
2010; Eine Genealogie der Biopolitik.Zum Begriff des Lebens bei Foucault und Canguilhem, Bielefeld
2008.

Discuția va examina noțiunea de realism estetic și potențialul său într-o estetică
politică. Realismul estetic este definit de sfârșitul imperativul asemănării și apare în ruptura cu
ierarhiile tradiționale ale reprezentării, ruptură pe care Erich Auerbach a analizat-o pentru liter-
atura europeană. Discuția leagă noțiunea de realism estetic cu filmul documentar, în special
filmele militante ale muncitorilor (film ouvrier) ale anilor '60 și '70. Printr-o confruntare între "A
bientôt j'espère" a lui Chris Marker, filmat în colaborare cu Mario Marret în 1967 despre grevele
din Besançon și filmele Grupului Medwedkin din Besançon, și anume "Classe de Lutte" din
1967/68, filmat de muncitorii din fabrică, discuția va sublinia continuitățile, dar și diferențele din-
tre formele de descriere și formele de auto-descriere ale muncitorilor și lupta lor pentru provo-
carea noțiunii clasice asupra documentarului ca așa-zisa imagine realistă și politică.  

Maria Muhle este asistent academic la Catedra de Istorie și Teorie a Lumilor Artificale, Institutul de
Studii Media, Bauhaus-Universitatea Weimar. Cercetarea sa se concentrează pe teoria contemporană
estetică și politică, în special pe noțiunea de "realism estetic" în contextul esteticii politice. Ultimele
pubicații includ: "Zweierlei Vitalismus", în: Friedrich Balke, Marc Rölli (ed.), Gilles Deleuze: Philosophie
und Nicht-Philosophie. Aktuelle Diskussionen, Transcript Verlag, Bidelefeld (în pregătire); "Hito Steyerl.

Agonistic Politics in the Age of Post-Fordism

Lecture: Chantal Mouffe

Venue: National University of Arts, 28 Calea Griviței - in the lecture hall.

Chantal Mouffe will examine  different interpretations of the transition from Fordism to Post-
Fordism and their consequences for envisaging democratic politics. After contrasting her hege-
monic approach to the post-operaist one of Hardt and Negri, she will discuss different forms of
agonistic politics, bringing to the fore their points of disagreement.

Chantal Mouffe is Professor of Political Theory at the Centre for the Study of Democracy at the
University of Westminster in London. She has taught and researched in many universities in Europe,
North America and South America and she is a corresponding member of the Collège International de
Philosophie in Paris. She is the editor of Gramsci and Marxist Theory (Routledge and Kegan Paul,
London, 1979), Dimensions of Radical Democracy. Pluralism, Citizenship, Community (Verso, London,
1992)  Deconstruction and Pragmatism (Routledge, 1996)and The Challenge of Carl Schmitt, (Verso,
London, 1999);the co-author with Ernesto Laclau of Hegemony and Socialist Strategy . Towards a
Radical Democratic Politics (Verso, London, 1985) and the author of The Return of the Political ( Verso,
London, 1993) The Democratic Paradox (Verso, London, 2000) and On the Political  (Routledge.
London, 2005).

Chantal Mouffe va examina interpretările diferite asupra tranziției de la fordism la post-
fordism și consecințele pentru elaborarea politicilor democratice. După ce va pune în contrast
propria sa abordare a hegemoniei cu cea post-operaistă a lui Hardt și Negri, va discuta forme
diferite de politici agonistice, subliniind viziunile lor divergente. 

Chantal Mouffe este profesor de Teorie Politică la Centrul de Studiu al Democrației la Universitatea
Westminster din Londra. A predat și a făcut cercetare în numeroase universități din Europa, America
de Nord și America de Sud și este membru corespondent al Collège International de Philosophie din
Paris. Este editoarea "Gramsci and Marxist Theory" (Routledge and Kegan Paul, London, 1979),
"Dimensions of Radical Democracy. Pluralism, Citizenship, Community" (Verso, London, 1992),
"Deconstruction and Pragmatism" (Routledge, 1996) și "The Challenge of Carl Schmitt" (Verso,
London, 1999); co-autor cu Ernesto Laclau al "Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical
Democratic Politics" (Verso, London, 1985) și autorul "The Return of the Political" ( Verso, London,
1993), "The Democratic Paradox" (Verso, London, 2000) și "On the Political" (Routledge. London,
2005).
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Narrative spaces, Contemporary art and the shaping of
Identity.

Lecture: Göran Björnberg

Venue: PAVILION UNICREDIT, Șos. Nicolae Titulescu nr. 1 (Piața Victoriei).
www.pavilionunicredit.org

Contemporary art with its multimodal and dynamic features offers a narrative space which works
well as a starting point for practices which are experimental and art pedagogical. By understand-
ing the exhibition as a meeting place for learning, a social arena for meaning making through
active participation and collaboration, great opportunities open up when working with youth.
Through its diversity contemporary art has a unique possibility to contribute to open-ended reflec-
tions and discussions on themes, subjects and narratives which in their turn contribute to the
shaping of identity.  The creation of the own self, the identity, is central in all people´s develop-
ment. For the youth of today this process seem more complicated than ever. Media and commer-
cials offer stereotypes which are hard to shake off. Studies also show that youth is more open to
contemporary art than other target groups. This lecture focuses on how contemporary art can
work as a tool for the shaping of identities - the construction of I-TOPIA. 

Göran Björnberg is head of learning at Swedish Travelling Exhibitions and leader of the unit working
with tour production and learning. He is also on the board of FUISM (The Swedish Association of
Museum Teachers) and UKM (Young Culture Meet), a national network of regions with the objective to
develop cultural meeting places and methods in order to involve youth in every-day life. Above all Göran
Björnberg is focused on the development of a pedagogy accommodated to certain young target groups
making children and youth participants in art based learning processes and exhibition making. He also
wants to develop the theoretical perspective in learning practices in museums and galleries in order to
enhance the quality in their pedagogical mission.

Arta contemporană cu trăsăturile sale multimodale și dinamice oferă un spațiu narativ
ce funcționează ca un punct de plecare pentru practicile experimentale și artistic-pedagogice.
Înțelegând expoziția ca un loc de întâlnire pentru educare, o arenă socială pentru crearea de
înțeles prin participarea activă și colaborare, oportunități extraordinare apar în lucrul cu tinerii.
Prin diversitatea sa arta contemporană are posibilitatea unică de a contribui la reflecții deschise
și discuții despre teme, subiecte și narațiuni care la rândul lor contribuie la formarea identității.
Crearea sinelui, a identității, este esențială în dezvoltarea tuturor oamenilor. Pentru tinerii din

Simultaneus parallel events
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ziua de azi acest proces pare mai complicat decât niciodată. Media și reclamele oferă
stereotipuri care sunt greu de ignorat. Studiile arată că tinerii sunt mai deschiși la arta contem-
porană decât alte grupuri țintă. Această conferință se concentrează pe felul în care arta contem-
porană poate funcționa ca un instrument de formare a identităților - construcția I-TOPIA.

Göran Björnberg is head of learning at Swedish Travelling Exhibitions and leader of the unit working
with tour production and learning. He is also on the board of FUISM (The Swedish Association of
Museum Teachers) and UKM (Young Culture Meet), a national network of regions with the objective to
develop cultural meeting places and methods in order to involve youth in every-day life. Above all
Göran Björnberg is focused on the development of a pedagogy accommodated to certain young target
groups making children and youth participants in art based learning processes and exhibition making.
He also wants to develop the theoretical perspective in learning practices in museums and galleries in
order to enhance the quality in their pedagogical mission.

My Beautiful Dacia / Dacia, dragostea mea
Directed by: Julio Soto & Stefan Constantinescu

Screening

Venue: Cinema Union, Strada Ion Câmpineanu 21

My Beautiful Dacia is a light hearted and humoristic portrayal of the evolution of Romania from
Communism to Capitalism, seen through the eyes of its most emblematic symbol, the Dacia
automobile. 
"In our film, we will follow different generations of Romanians - from the old nostalgic to the young
entrepreneurs - showing the present transformation of Romanian society. The connecting point
between the different stories is always the Dacia car: first, a symbol of the ambitions of
Communist technology and now a reflection of the new global economy. "(Julio Soto și Ștefan
Constantinescu)
Julio Sote is a Spanish film director and producer. Ștefan Constantinescu is a well known Romanian
artist living in Sweden.

"Dacia, dragostea mea", un film coprodus de Hi Film (Romania) și The Thinklab (Spania), a avut
premiera la Montreal, fiind selecționat de Festival des Films du Monde, (27 august-7 septembrie).
Documentarul de 75 minute, intitulat în engleză "My Beautiful Dacia", este un portret comic şi

degajat al evoluției României din perioada comunistă până în prezent, făcut prin intermediul celui
mai emblematic simbol al său - automobilul Dacia. 
"În filmul nostru, urmărim diferite generaţii de români, de la cei mai în vârsta, mai nostalgici, până
la cei mai tineri şi ambiţioşi, arătând transformările ce se petrec în societatea română de astăzi.
Ceea ce leagă toate poveştile este întotdeauna maşina Dacia: prima oară un simbol al comunis-
mului, iar în prezent reflecţia noii pieţe capitaliste de consum." (Julio Soto și Ștefan
Constantinescu)
Filmul este regizat de Julio Soto, regizor și producător spaniol, și de Ștefan Constantinescu, artist și
realizator român care locuiește în Suedia.
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Trop tôt, trop tard | Too early, too late. Activating the pres-
ent, now.

Conference + guided tour/ conferinta + tur ghidat:

Haute école d’art et de design, HEAD Genève, Switzerland
(installation department and work.master, contemporary art practices)

Venue: Public space in Bucharest; meeting point for tour (May, 29, 12.00pm) will be
announced closer to the date. Please check www.bucharestbiennale.org for updates.

From 20th of May to 30th of May, 13 students from the installation department and work.master,
contemporary art practices, Haute école d’art et de design, HEAD Genève, Switzerland, will join
Bucharest and work on site specific interventions around the housing area of Rahova-Uranus.
The idea is to produce singular views on what the term of „Handlung“, as Felix Vogel makes it
accessible for his concept on the public sphere in Bucharest,  can mean in terms of an ephemer-
al art production. Trop tôt, trop tard | Too early, too late. Activating the present, now. is also ask-
ing about the conflict of being elsewhere than in the right place at the right time, of missed oppor-
tunities, and a possible change. The 13 different approaches - between installation, performance,
writing, sound- and video art, as well as a conference - will be presented to the public on May,
29th at 12.00 with a conference and a guided tour.
Participants: Sonia Kacem, Stephan Freivogel, Hadrien Rossier, Olga Kokcharova, Roxana
Sima, Violetta Perra, Stéphanie Giorgis, Emeline Vitte, Ceel Mogami de Haas, Laurent Peter,
Vincent de Roguin, Natalia Comandari, Florent Meng
A project by:  Katharina Hohmann, professor at the Installation, Sculpture and Space depart-
ment, accompanied by Laurent Schmid, professor at the work.master programme, both HEAD
Genève in collaboration with Felix Vogel.

De pe 20 mai până pe 30 mai, 13 studenți din departmentul de instalații și work.mas-
ter, practici artistice contemporane, Haute école d’art et de design, HEAD Genève, Elveția, se
vor alătura Bucureștiului și vor lucra asupra unor instalații site-specific în jurul zonei rezidențiale
din Rahova-Uranus. Ideea este de a produce viziuni singulare despre ceea ce termenul de
"Handlung", așa cum Felix Vogel l-a exprimat privind conceptul său asupra sferei publice în
București, poate însemna în termenii unei producții artistice efemere. "Prea devreme, prea târz-
iu. Activând prezentul, acum" ridică întrebări și despre conflictul de a fi altundeva decât la locul
potrivit în momentul potrivit, despre oportunități ratate și o posibilă schimbare. Cele 13 abordări
diferite - între instalație, performance, text, sound și video art, precum și o conferință - vor fi
prezentate publicului pe 29 mai, la ora 12.00 printr-o conferință și un tur ghidat.

Participanți: Sonia Kacem, Stephan Freivogel, Hadrien Rossier, Olga Kokcharova, Roxana
Sima, Violetta Perra, Stéphanie Giorgis, Emeline Vitte, Ceel Mogami de Haas, Laurent Peter,
Vincent de Roguin, Natalia Comandari, Florent Meng.
Un proiect de: Katharina Hohmann, profesor la departamentul de Instalație, Sculptură și Spațiu,
însoțită de Laurent Schmid, profesor la programul work.master,  ambele la HEAD Genève  în
colaborare cu Felix Vogel. 

Kapitalism – Our Improved Formula

Directed by Alexandru Solomon
Screening

Venue: Noul Cinema al Regizorului Român, Muzeul Țăranului Român (Romanian Peasant
Museum), Şoseaua Kiseleff 3

Solomon invites Ceausescu to revisit Romania, 20 years after he has been executed. The dicta-
tor haunts present-day capitalist society, emerged in the Wild East and often deeply rooted in its
communist past. The film offers incredible access to top magnates – at home, in their offices and
in their minds – building a bitter-sweet portrait of a new ruling class. Capitalism with a K – an
Eastern European cocktail of power and money.This is now part of Greater Europe.
Alexndru Solomon is one of the most appreciated Romanian film directors. He have directed more then
10 documentaries until today and won many awards.

Au trecut 20 de ani de la Revoluție. Oare am ajuns unde trebuie ? “Kapitalism - rețeta noastră
secretă” descrie drumul nostru de la un comunism cu față urâtă la o democrație originală de
piață. Și cine știe mai bine cum a fost drumul decât câștigătorii ? Filmul îi adună laolaltă pe cei
mai mari magnați din România și încearcă să afle ce i-a mânat pre ei în luptă. Urmăriți-i la ei
acasă, în reuniuni de afaceri sau în croazieră cu iahtul - și aflați care e rețeta lor. La noi,
Capitalismul începe cu litera K - un cocteil exotic în care se amestecă banii, puterea și trecutul
comunist.
Alexandru Solomon este unul dintre cei mai apreciați regizori de filme documentare din România. A
regizat peste 10 documentare și a primit numeroase premii.

August 23rd 1944 - Performing Recent History

Performance: tangaProject

Venue: Old People Asylum "Moses Rosen", str. Jimbolia nr. 105

The project proposes the performative investigation of history from the perspective of a relevant-
ly major event both from the collective and individual sides. The event generated significant
changes at the level of private and also public existence.
A breakthrough year in the history of the Jewish communities in Romania is the starting point of
the performative research developed by tangaProject group together with the inhabitants of
Moses Rosen residence for seniors. 1944, august 23rd - Ion Antonescu, prime minister of
Romania, is arrested and a new government established. Romania exits the war against Soviet
Union, joining the Allies. Soviet occupation/ Involvement in the war against nazi Germany/
Communist invasion/ A new beginning/ Betrayal of the war allies/ Abolishment of Antonescu’s dic-
tatorial regime. What were you doing? The event is focused on the performative archive of mem-
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Comparative Art History: The Biennale Principle
A conference on the history, present and future of art biennales

Panel discussion

Venue: National University of Arts, 28 Calea Griviței - in the lecture hall.
In cooperation with the Swiss Institute for Art Research in Zurich (SIK-ISEA), Bucharest Biennale
will host an international conference on the ›Biennale Principle‹. The agenda will address the
genealogical aspects of Art Biennales by discussing the history of the Venice Biennale, as well

ory, oral archive - testimony, written archive - documents, fictional archive. The personal histo-
ries of the residents are documented and mixed with factual historical material, using several
techniques - photography/film/video material/audio recording/music/testimonies.
The goals of the performance are: sharing information and creative experiences between
tangaProject group and the community of the residents; researching/revaluing of the historical
event.  The performance is part of  4th Age community art programme developed by tangaProject
together with the inhabitants of Moses Rosen residence for seniors, since 2009. The major goal
of the programme is changing the attitude towards agedness in the Romanian society. 

The team: Paul Dunca, Cinty Ionescu, Monica Marinescu, Mihaela Michailov, Ioana Păun, David
Schwartz, Constantin Vică, Bianca Brif.

Evenimentul îşi propune investigarea performativă a istoriei din perspectiva relevanţei
unui eveniment major în plan colectiv şi individual, eveniment care a generat mutaţii semnifica-
tive la nivel de existență privată şi publică.

Un an-cheie în istoria comunităţilor evreieşti din România devine pilonul cercetării per-
formative pe care echipa tangaProject o realizează împreună cu rezidenţii Căminului de vârstni-
ci Moses Rosen. 1944, 23 august - Prim-ministrul României, Ion Antonescu este arestat şi se
formează un nou guvern. România părăseşte războiul împotriva Uniunii Sovietice şi se alătură
forţelor aliate. Ocupaţie sovietică/Implicarea în lupta contra Germaniei naziste/Venirea comu-
niştilor/Un nou început/Trădarea aliaţilor de război/Înlăturarea regimului dictatorial al lui
Antonescu. Tu ce faceai? Evenimentul este axat pe arhivarea performativă a memoriei, arhivă
orală - mărturii, scrisă - documente, ficţională. Istoriile personale ale rezidenţilor sunt documen-
tate si mixate cu materiale istorice factuale, folosind diverse medii - fotografie/film/material
video/înregistrare audio/muzică/mărturii.

Obiectivele evenimentului sunt schimbul de informaţii şi experienţe creative între
echipa tangaProject şi comunitatea rezidenţilor şi cercetarea/redimensionarea evenimentului
istoric. Evenimentul face parte din proiectul tangaProject Vârsta 4 - proiect de artă comunitară,
început în 2009 şi desfăşurat împreună cu rezidenţii căminului Moses Rosen, al cărui obiectiv
major este schimbarea receptării asupra bătrâneţii în societatea românească. 

Echipa Vârsta 4 : Paul Dunca, Cinty Ionescu, Monica Marinescu, Mihaela Michailov, Ioana Păun,
David Schwartz, Constantin Vică, Bianca Brif.

as the present and future conditions of Art Biennales such as the Bucharest Biennale. The con-
ference is based on the assumption that Art Biennales are foremostly Janus-faced. On one hand,
they are part of the globalized art market and perpetuate its structures, rites and conventions -
the homogenizing effect of Biennales. On the other hand, they often highlight local, regional or
national idiosyncrasies - the heterogenizing effect of Biennales. 
At SIK-ISEA, a team of international researchers is currently exploring the history of the Venice
Biennale with a focus on the Swiss and various Middle-European pavilions. As the first Art
Biennale ever, the Venice Biennale is a promising case study for the above implied dialectics of
universalism -  exceptionalism. Since its beginnings, the exhibition at the Giardini in Venice has
served as an arena for bringing various nations together and engaging them in discourse. At the
same time, it shed light on or even ignited rivalries between nations. As a heir of the World Fairs
in the field of art, the Venice Biennale displays the same simultaneity of competition/mutual
exchange, universalism/exceptionalism, inclusion/exclusion as its predecessors.
While curators, artists and politicians often pursued quite different or even incommensurable
objectives, depending on their respective cultural backgrounds, the Venice Biennale was and is
altogether a more or less conservative, consensus-oriented event. In most cases, the art nations
involved follow(ed) the dominant narratives of art history and the dominant international artistic
styles in order to adapt to the cultural lead currencies. Marginal progressivist avant-garde move-
ments were hardly ever considered, whereas in recent times, the label ›avant-garde‹ has become
institutionalized, pacified and absorbed in mainstream discourse.
On a structural level, the Venice Biennale was (and to this day is) based on a comparative
scheme, realized through national pavilions, thus allowing for the association and disassociation
of cultural policies and aesthetic programmes. However, the assembly of national pavilions does
not provide insight into the ›nature‹ or ›essence‹ of nations, but rather into the manifold ways of
constructing, inventing and representing concepts of (inter-, trans-)national or (inter-, trans-)cul-
tural identities.
One of the most promising research methods for exploring the Venice Biennale and its various
contemporary successors is »Comparative Art History«. This methodological approach has
recently been coined by Piotr Piotrowski (Uniwersytet im. Adama Mieckiewicza, Poznan, Poland)
who also speaks of »horizontal art history« as opposed to »vertical art history«. The latter implies
a certain dominance of the Western cultural centers over the so called ›peripheries‹ or ›margins‹
in East-Central Europe. Comparative Art History seeks to abolish such implicitly judgmental hier-
archies by highlighting the specific modes of local and regional art reception and art production.
It allows for the analysis of unity and diversity at the same time.
Precisely looking behind the curtains of the ›Biennale Principle‹ casts universalist notions of art
history into doubt and demands the renunciation of homogenizing, self-contained narratives of
art history. The question is not only: who and what was shown at this Biennale or that Biennale?
But also: what was not shown? And why was it not shown? Moreover, it is evident that certain
styles and discourses indeed have transcended - and more than ever do transcend - national
boundaries, but nevertheless take on different meanings in different social, political and cultural
contexts.
In summary, the conference will address and discuss the potentials of Comparative Art History in
the field of Biennale studies, starting from the Swiss pavilion in Venice, continuing with lectures
on further national pavilions (see below) and finally tracing the modifications and variations of the
›Biennale Principle‹ by the example of more recent Biennales such as the Istanbul Biennale or
the Bucharest Biennale.

Speakers:  
Zdenka Badovinac (SLO, curator and art historian, keynote lecture), Natasha Becker (USA, art
historian), Marcus Graf (D/TR, art historian), Annika Hossain (CH, art historian), Regula
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Small Potatoes Make Big Noise

Potato talk and distribution: artist Åsa Sonjasdotter and biologist Dana
Constantinovici

Venue: Geology Museum, 2 Sos. Kiseleff

During the exhibition period, micro samples of old, nearly extinct, varieties of potato plants have
been growing in special in vitro preparations as part of the installation Small Potatoes make Big
Noise by artist Åsa Sonjasdotter in collaboration with artist and theorist Nicolas Siepen. 
The micro plants have developed very small tubers that now will be ready for planting in soil. In
order to help securing these varieties from not becoming extinct, please join the planting session
and take with you samples of potatoes for further growing in gardens, in fields, on balconies and
windowsills… 
Biologist Dana Constantinovici from the Suceava Gene Bank will participate and talk about her
work with endangered plant varieties. 
Åsa Sonjasdotter is a participating artist in BUCHAREST BIENNALE 4.

În timpul expoziției, micro-mostre de soiuri vechi de cartofi, aproape dispărute, au cres-
cut în preparații in vitro speciale, ca parte din instalația "Cartofii mici fac mult zgomot" de artista
Åsa Sonjasdotter în colaborare cu artistul și teoreticianul Nicolas Siepen. 

Plantele microscopice s-au dezvoltat în tuberculi foarte mici, iar acum sunt gata de a
fi plantați în pământ. Pentru a ne asigura că aceste soiuri nu vor dispărea, alăturați-vă sesiunii
de plantare și luați cu voi mostre de cartofi pentru cultivarea ulterioară în grădini, câmpuri, bal-
coane sau pervazuri… 

Biologul Dana Constantinovici de la Banca de Gene din Suceava va participa și va
vorbi despre munca ei cu soiurile de plante pe cale de dispariție. 

Åsa Sonjasdotter este artist participant în BUCHAREST BIENNALE 4.

Krähenbühl (CH, art historian), Li Zenhua (CN, art historian), Jan May (D, art historian), Jörg
Scheller (CH, art historian), Felix Vogel (D, curator of Bucharest Biennale), Razvan Ion (RO,
curator, co-editor of PAVILION - journal of politics and culture), Beat Wyss (CH, art historian)

The conference is supported by the Goethe Institut Bukarest.

În colaborare cu Institutul Elvețian de Cercetare în domeniul Artei din Zurich (SIK-
ISEA), Bienala de la București va găzdui o conferință internațională despre "Principiul bienalei".
Agenda va analiza aspectele genealogice ale bienalelor de artă, discutând istoria Bienalei de la
Veneția, precum și condițiile prezente și viitoare ale bienalelor de artă cum ar fi cea de la
București. Conferința se bazează pe ideea că bienalele de artă sunt în primul rând ambivalente,
asemeni lui Janus. Pe de o parte, fac parte din piața de artă globalizată și îi perpetuează struc-
turile, riturile și convențiile - efectul omogenizator al bienalelor. Pe de altă parte, subliniază de
multe ori idiosincrasiile locale, regionale sau naționale - efectul eterogenizator al bienalelor. 

La SIK-ISEA, o echipă de cercetători internaționali explorează în prezent istoria
Bienalei de la Veneția, cu un accent pe diverse pavilioane central-europene și pe cel elvețian.
Fiind prima bienală de artă, Bienala de la Veneția este un promițător studiu de caz pentru dialec-
tica sugerată a universalismului - excepționalismul. De la începuturile sale, expoziția de la
Giardini din Veneția a servit ca o arenă pentru aducerea împreună a diverse națiuni și angajarea
lor într-o discuție. În același timp, a pus în lumină sau chiar a generat rivalități între națiuni. Ca
moștenitoare a expozițiilor mondiale în domeniul artei, Bienala de la Veneția afișează aceeași
simultaneitate a competiției/schimbului mutual, universalism/excepționalism, includere/exclud-
ere, asemeni predecesorilor săi. 

În timp ce curatorii, artiștii și politicienii au urmărit scopuri diferite sau chiar incomen-
surabile, în funcție de moștenirea culturală specifică, Bienala de la Veneția a fost și încă este
mai mult sau mai puțin un eveniment conservator, orientat pe consens. În majoritatea cazurilor,
națiunile implicate au urmărit narațiunile dominante ale istoriei artei și stilurile artistice inter-
naționale dominante pentru a se adapta monedei de schimb culturale principale. Mișcările mar-
ginale progresive, de avangardă, au fost rareori luate în considerare, în timp ce în prezent,
eticheta de "avangardă" a devenit instituționalizată, pacificată și absorbită în discursul de masă.
La un nivel structural, bienala de la Veneția a fost (și încă este) bazată pe o schemă compara-
tivă, realizată prin pavilioanele naționale, permițând astfel asocierea și disocierea politicilor cul-
turale și programelor estetice. Cu toate acestea, adunarea pavilioanelor naționale nu oferă o
analiză a "naturii" sau "esenței" națiunilor, ci mai degrabă o înțelegere a multiplelor moduri de
construcție, inventare și reprezentare a conceptelor de (inter-, trans-)național sau de identități
culturale (inter-, trans-)naționale.

Una din cele mai promițătoare metode de a explora Bienala de la Veneția și
numeroasele sale succesoare este  "Istoria Artei Comparată". Această abordare metodologică a
fost recent concepută de Piotr Piotrowski (Uniwersytet im. Adama Mieckiewicza, Poznan,
Polonia) care vorbește de o "istorie a artei orizontală", în opoziție cu "istoria artei verticală". Acest
ultim termen implică o anume dominanță a centrelor culturale occidentale asupra așa-ziselor
"periferii" sau "margini" în Europa Centrală și de Est. Istoria Artei Comparată încearcă să anuleze
aceste ierarhii prestabilite prin sublinierea modurilor specifice de receptare și producție a artei la
nivel local și regional. Permite analiza unității și a diversității în același timp.

În special examinând ceea ce se află în spatele "principiului bienalei" noțiunile univer-
saliste despre istoria artei sunt puse sub semnul întrebării și revendică renunțarea la narațiunile
omogenizatoare, autonome ale istoriei artei. Întrebarea este nu numai: cine și ce a fost expus la
bienala asta sau cealaltă? Ci de asemenea: ce nu a fost expus? Și de ce nu a fost expus? Mai
mult, este evident că anumite stiluri și disursuri au transcens - și mai mult decât niciodată tran-
scend - granițele naționale, dar capătă înțelesuri diferite în contexte sociale, politice și culturale.

În concluzie, conferința va aborda și discuta potențialul Istoriei Artei Comparate în
domeniul studiilor asupra bienalelor, începând cu pavilionul elvețian de la Veneția, continuând cu
dezbateri asupra pavilioanelor naționale (vezi mai jos) și în final trasând modificările și variațiile
"principiului bienalei" prin exemplul bienalelor mai recente precum Bienala de la Istanbul sau
Bienala de la București.

Lectori: Zdenka Badovinac (SLO, curator și istoric de artă, lector principal), Natasha Becker
(USA, istoric de artă), Marcus Graf (D/TR, istoric de artă), Annika Hossain (CH, istoric de artă),
Regula Krähenbühl (CH, istoric de artă), Li Zenhua (CN, istoric de artă), Jan May (D, istoric de
artă), Jörg Scheller (CH, istoric de artă), Felix Vogel (D, curator al Bucharest Biennale), Răzvan
Ion (RO, curator, co-editor al PAVILION-journal of politics and culture), Beat Wyss (CH, istoric de
artă)

Conferința este susținută de Goethe Institut Bukarest.



Free Academy wishes to be an informational platform, an informal alternative to the Romanian
educational system (unsatisfying) without the intent of placing it in an official context. Focusing
on a neo-liberal manner of teaching we would like, through this project, to attain individual ben-
efits rather than group ones.

Each individual has the opportunity to culture/culturalization and, in extenso, an opportunity to an
alternative that can determine the growth of his value. We don’t believe that a diploma can offer
an example of competence and, especially, of individual quality and that is precisely why Free
Academy doesn’t offer any diplomas and other types of papers.

Being the adversaries of the “accreditation society” we believe that there aren’t any remarkable
similarities between a diploma and the professional competence of an individual. What makes
the difference between the formal system proposed by the official state power network through
the ministry and informal education, proposed by the Free Academy project, is the creation of
what appears in the educational discourse as an “active citizen”- that type of citizen that partici-
pates in the social debate, that is an agent of change, that proposes the terms of development,
that has the attitude resources and competences to get involved.

If it’s true that man becomes what he is through education, then the courses proposed by Free
Academy must sustain, model and spiritualize the being in order to make it fit to participate and
take action. We propose as adequate subject for our project, action, the only activity that unfolds
unconditioned between people, without the mediation of objects or matter, that corresponds to
the human condition of pluralism, the fact that people and not Man, live on Earth and populate
the world (H. Arendt).

We propose action in the space of information to the detriment of accumulation of information
that, most of the time, doesn’t involve knowledge. Knowledge is one of the defining processes,
fundamental for the human spirit. The prime process through which reality consciousness and
self-awareness appear in the subject relating one to the self and one’s world. A reality in which
one can take action, experiment, evaluate and draw conclusions on the consequences. The pro-
cessing state of an informational system connected to a reality ambient, that can build modal rep-
resentations and predictive strategies on the ambient dynamics and can develop transforming
actions, utilized and evaluated in the modeled ambient. Through this interactive perspective,
knowledge can be a perceptual, gestural, linguistic or mixed relation to reality. Reality can be
defined as an object-interactive space, defined by structure, causal correlation, property and
event. Human knowledge entails intentionality, rationality and evaluation. Intentionality defines
the predetermination of action in reality through the construction of an action model in the mind
of the subject. Rationality defines the search, the identification, the causal expression and utiliza-
tion of all forms, properties and relations between properties, that enable the subject to deter-
mine a certain transformation of state in reality or to causally explain a certain state experimen-
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tally observed or constructed. Valorization is a consequence of evaluating the utility of the
obtained results through certain knowledge, through a configuring action or causally explaining
modality. The quality of knowledge depends on the conceptual and experiential instruments uti-
lized in gaining and using it. Each field of knowledge has its own objects, own generating rules
and own evaluating and utilizing strategies, some accessible to the majority and others extreme-
ly formal from a technical point of view or realized aesthetically in a subtle way. Cultural knowl-
edge operates with ambiguous variables such as values, attitudes, emotions, contacts, cooper-
ations and human conflicts. 

The last step of reason and rationalization being abstraction, Free Academy wishes to sort out
information on subjective grounds, elaborated by those that call themselves teachers. We differ-
entiate ourselves clearly through the teaching method, as well as through the principles that
should govern a good example of education, from the formal status of the teacher, that of mag-
istro. We exclude indoctrination, idiotizing and projecting the personality of the magister onto his
disciples, the students that involuntarily assume the incapacity of the teacher to think and
express himself freely. We are neither against the system, nor we support it.

Untill now our lectors were Felix Vogel, Adrian Majuru, Eugen Radescu, Razvan Ion, Anca
Mihulet, Andreea Grecu, Corneliu Porumboiu.

Project founded by Eugen Radescu. Project assistant: Silvia Vasilescu.

Free Academy își dorește să fie o platformă informațională, o alternativă
informală/nonformală la sistemul educațional românesc (neperformant) fără pretenția de a fi
pusă într-un context oficial.  Plusând pe o maniera neoliberală de predare ne dorim prin acest
proiect să urmărim beneficiile individuale și mai puțin cele de grup. Fiecare individ are șansa la
cultură/culturalizare și, în extenso, șansa la o alternativă ce-i poate determina creșterea valorică.
Nu credem că o diplomă poate oferi un exemplu de competență și, mai ales, de calitate a indi-
vidului care o posedă și de aceea cursurile structurate în Free Academy nu oferă diplome și alte
tipuri de hârtii. 

Fiind adversarii "societății acreditarilor" credem că nu există tangențe remarcabile între
o diplomă și competența profesională a unui individ. Ceea ce face diferența între sistemul formal
propus de pârghiile oficiale ale statului prin ministerul de resort și educația informală, propusă de
proiectul Free Academy, este făurirea a ceea ce apare în discursul despre educație ca fiind
"cetățeanul activ" - acel tip de cetățean care participă la discursul social, care este agent al
schimbării, care propune termenii dezvoltării, care are resursele atitudinale și competențele de a
se implica. 

Dacă este adevarat că omul devine ceea ce este prin educație atunci cursurile pro-
puse în Free Academy trebuie să însoțească, să modeleze și să spiritualizeze ființa făcând-o
aptă să participe și să acționeze. Propunem ca subiect adecvat al proiectului nostru acțiunea sin-
gura activitate care se petrece de-a dreptul între oameni, fără mijlocirea obiectelor sau a
materiei, corespunde condiției umană a pluralității, faptului că oamenii și nu Omul, trăiesc pe
pământ și populează lumea (H. Arendt).

Propunem acțiunea în spațiul informațiilor în detrimentul acumulării de informații care,
de cele mai multe ori, nu presupune cunoașterea. Cunoaşterea este unul din procesele defini-
torii, fundamentale ale spiritului uman. Procesul prim prin care conștiența de realitate și de sine
apare în subiect raportându-l la sine și la lumea sa... O  realitate în care poate acționa, experi-



menta, evalua și conclude asupra consecințelor. Starea procesantă a unui sistem informaţional
cuplat cu un ambient realitate, care îşi poate construi reprezentări modale și strategii predictive
asupra dinamicii ambientului şi poate dezvolta acţiuni transformante, utilizante si evaluante în
ambientul modelat. În această perspectivă interactivă, cunoaşterea poate fi o relaţie perceptuală,
gestuală, lingvistică sau mixtă a sistemului cu realitatea. Realitatea poate fi definită ca spaţiu
obiectual-interactiv, caracterizat prin alcătuire, corelare cauzală, proprietate și eveniment....
Cunoaşterea de tip uman presupune intenţionalitate, raționalitate și evaluare. Intenționalitatea
definește predeterminarea acțiunii în real prin construcția unui model de acțiune în mintea
subiectului, Raționalitatea definește căutarea, identificarea, explicitarea cauzală și utilizarea
tuturor formelor, proprietăților și relațiilor între proprietăți, care permit subiectului să realizeze o
anume transformare de stare în realitate, sau să explice cauzal o anume stare observată ori con-
struită experimental. Valorizarea este consecința evaluării utilității rezultatelor dobândite printr-o
anume cunoaștere, printr-o acțiune configurantă sau explicantă cauzal de modalitate. Calitatea
cunoaşterii depinde de instrumentele conceptuale și experiențiale utilizate pentru dobândirea şi
folosirea ei... Fiecare domeniu al cunoașterii are obiecte proprii, reguli generative proprii și strate-
gii evaluante și utilizante proprii, unele accesibile majorității, altele extrem de tehnice formal, sau
subtil realizante estetic... Cunoașterea culturală operează cu variabile ambigue precum valori,
atitudini, emoții, contacte, cooperări și conflicte umane.

Ultima etapă a rațiunii și raționalizării fiind abstractizarea Free Academy dorește
sortarea informațiilor pe principii subiective, elaborate de către cei care se erijează în profesori.
Ne delimităm clar prin modalitatea de predare precum și prin principiile ce ar trebui să guverneze
un bun exemplu de educație de poziția formală a profesorului, cea de magistro. Exludem indoc-
trinarea, imbecilizarea și proiectarea personalității magistrului către discipolii săi, studenții, care
preiau involuntar din incapacitatea profesorului de a se exprima și gândi liber. Nu suntem împorti-
va sistemului însă nici nu-l susținem.

Până acum lectorii noștri au fost Felix Vogel, Adrian Majuru, Eugen Rădescu, Răzvan Ion, Anca
Mihuleț, Andreea Grecu, Corneliu Porumboiu.

Proiect ințiat și realizat de Eugen Rădescu. Project assistant: Silvia Vasilescu. 
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The Realism Question - Epilogue to Bucharest Biennale 4

Exhibition

Participants: Kalle Brolin (Gothenburg), Ion Grigorescu (Bucharest),
The Medvedkine Groups (Besançon/Sochaux), Asier Mendizabal
(Bilbao), Paul Neagu (Bucharest/London), Lina Selander (Stockholm)
and Mona Vătămanu & Florin Tudor (Bucharest), among others.

Curator: Felix Vogel (Berlin)

Venue: Romanian Cultural Institute, Skeppsbron 20, Gamla Stan, Stockholm, Sweden

The Realism Question has its starting point in the hypothesis that a new form of realism emerged
at the end of the 1960s and in the 1970s on both sides of the Iron Curtain in Europe. In Great
Britain and France, for instance, independent film groups such as The Medvedkine Groups pro-
duced militant films where members of the working class were given a degree of power over the
act of representation. Turning against the established hierarchies of representation of the time,
they were taking on the challenge of combining aesthetics and politics to generate innovative
films.

At roughly the same time, in former socialist Romania, artists like Paul Neagu and Ion Grigorescu
attempted to distance themselves from the dominant artistic practice known as Socialist Realism.
Not only through their actions, but also through their position outside the mandatory system of
representation of the time, they were able to make visible what was obscured. These artistic
practices not only interrupted the sanctioned structures and established a form of disagreement,
but they also articulated a new way of addressing the real by creating the possibility for a
prospective reality.

The Realism Question follows these traces from the past into the present, searching for today’s
descendants of those early endeavours with works by Kalle Brolin, Asier Mendizabal, Lina
Selander, and Mona Vătămanu & Florin Tudor, among others. In an experimental set-up, and by
exhibiting artworks in a wide range of different media dealing with different contexts and times,
The Realism Question examines conceptions and practices tangent to the notion of realism.
Rather than coming with some definitive answers, the exhibition will breed questions emerging
from the central one: What is at stake if we talk about realism today?

Out of Town Parallel Events



“Chestiunea realismului” are ca punct de plecare ipoteza că o nouă formă de realism a apărut la
sfârșitul anilor ’60 și ’70 de ambele părți ale Cortinei de Fier în Europa. În Marea Britanie și
Franța, de exemplu, grupuri independente de film cum ar fi grupurile Medvedkine au produs filme
militante unde membrilor clasei muncitoare li s-a acordat un anumit nivel de autoritate asupra
actului reprezentării. Întorcându-se împotriva ierarhiilor stabilite ale reprezentării în acea epocă,
au acceptat provocarea de a combina estetica și politica pentru a genera filme inovatoare.

În jurul aceluiași moment, în fosta Românie socialistă, artiști precum Paul Neagu și Ion
Grigorescu au încercat să se distanțeze de practica artistică dominantă cunoscută sub numele
de realism socialist. Nu numai prin acțiunile lor, dar și prin poziția lor în afara sistemului impus de
reprezentare al epocii, au fost capabili să facă vizibil ceea ce era ascuns. Aceste practici artis-
tice au întrerupt structurile sancționate și au stabilit o formă de dezacord, dar au și articulat o
nouă modalitate de a aborda realul prin crearea posibilității unei realități probabile.

“Chestiunea realismului” urmărește aceste urme ale trecutului în prezent, căutând succesorii
actuali ale acelor eforturi cu lucrări de Kalle Brolin, Asier Mendizabal, Lina Selander și Mona
Vătămanu & Florin Tudor, printre alții. Într-un cadru experimental și prin expunerea unor lucrări
într-o gamă largă de medii ce tratează contexte și epoci diferite, “Chestiunea realismului” exam-
inează concepții și practici tangente noțiunii de realism. În loc să vină cu răspunsuri definitive,
expoziția va genera interogații ce reies din cea centrală: Ce este în joc atunci când vorbim azi
despre realism?

Educational Program/ Guided Tours

For the 4th BUCHAREST BIENNALE  (2010), a set of programs has been designed
to engage audiences with the exhibition. The programs include workshops, guided
tours, to facilitate community engagement with contemporary arts.

Guided tours will be organized by request. Admission is free.

For more information please e-mail silvia.vasilescu@pavilionmagazine.org or 
call (+4) 031 103 4131.

Pentru BUCHAREST BIENNALE 4 (2010), a fost conceput un program educațional
dedicat publicului general, grupurilor de elevi și studenți. Programul include ateliere,
tururi cu ghid, pentru a facilita implicarea comunității în arta contemporană. 

Tururile cu ghid sunt organizate la cerere. Accesul este gratuit.

Pentru pentru mai multe informatii, trimiteti un e-mail la 
silvia.vasilescu@pavilionmagazine.org sau sunați la (+4) 031 103 4131.
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Special thanks (in alphabetical order):
Mulțumiri speciale (în ordine alfabetică):

Oana Ailenei - Dima
Andrei Alexandrescu
Ana-Maria Androne
Cătălin Avramescu
Zdenka Badovinac
Anne Barlow
Petra Bauer
Lidia Bălan
Ramona Bălășcuță
Natasha Becker
Daniel Béland
Marinela Berbec
Göran Björnberg
Friederike Böckmann
Helle Brons
Julia Brotea
Fritzie Brown
Lia Burghelea
Maria Helena Cardoso
Anja Casser
Karin Cervenka
Dana Chiriac
Claudiu Cobilanschi
Ana Colin
Dana Constantinovici
Chiara Costa
Silvia Dauder
Andra Dănăilă
Ruxandra Demetrescu
Katharina Domokosch
Ann-Cathrin Drews
Didier Dutour
Kim Einarsson
Suzi Ersahin
Charles Esche
Octavian Evghenide
Ruth Ewan
Ștefan Ghenciulescu
Constantin Goagea
Mónica Castellano Gónzalez
Marcus Graf
Ioana Grafenhorst-Dinescu
Felicity Grobien
Wiebke Gronemeyer
Marina Gržinić

Katharina Hohmann
Helena Holmberg
Annika Hossain
Andreas Huber
Alexandra Ionescu
Vlad Iorga
Christina Irrgang
Samuel Korn
Vasif Kortun
Regula Krähenbühl 
Marta Kuzma
Camilla Larsson
Bruno Latour
Diana Lorentz
Ioana Macoveiciuc
Ștefan Marincea
Jenny Marketou
Reinhold Martin
Jan May
Max Mayer
Ștefania Mărmureanu
Liesbeth Melis
Markus Miessen
Elke aus dem Moore
Jørn Mortensen
Jean-Claude Mosconi
Natalia Mosor
Chantal Mouffe
Maria Muhle
Cosmin Năsui
Elfida Nebi
Alina Nechifor
Sina Najafi
Antonio Negri
Anca Nuță
Lois Olmstead
Peter Osborne
Florin Oslobanu
Francesca Pagliuca
Antoine Parmentier
Ioana Păun
Alexandra Peltan
Dan Perjovschi
Doina Petrescu
Ana Maria Pipera

Anna-Maria Post
Cristian Preda
Răzvan Radu
Călin Ricman
Marta Rincón
Ioana Roescu
Alecsandra Roman
Cătălin Rulea
Corina Scheianu
Jörg Scheller
Friedolf Schiek
Laurent Schmid
Ludger Schwarte
Caroline Seebregts
SIK-ISEA
Dan Shafran
Denis Soriot
Mike Sperlinger
Robert Stasinski
Dana Stănică
Hito Steyerl
Mats Stjernsted
Tomas Svoboda
Marta Szymaniska
Alina Șerban
Simona Șercan
Corina Șuteu
Renaud Thiers
Transmission Glasgow
Richard Unwin
Mateo Urquijo
Cecilia Widenheim
Beata Wiggen
Wu Ming
Beat Wyss
Giorgiana Zachia
Ana Maria Zahariade
Li Zenhua

We wish to express our 
gratitude to the artists
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HANDLUNG. ON PRODUCING POSSIBILITIES 

Felix Vogel - Handlung. On Producing
Possibilities.

Maria Muhle - Aesthetic realism, fictional
documents and subjectivation. Alexander
Medwedkin. The Medwedkin Groups. Chris
Marker

Ludger Schwarte - Performative
Architecture: Setting a Stage for Political
Action

Bruno Latour - From Realpolitik to
Dingpolitik or How to Make Things Public

Chantal Mouffe - Agonistic Democracy and
Radical Politics

Reinhold Martin - Financial Imaginaries:
Toward a Philosophy of the City

Hito Steyerl - The language of things

Eugen Rădescu - What we produce is
always way ahead of what we think

Wu Ming - Notes For A Declaration Of The
Rights And Responsibilities Of Story-Tellers

Julia Brotea and Daniel Béland - “Better
Dead than Communist!”. Contentious
Politics, Identity Formation, and the
University Square Phenomenon in Romania

Andrei Crăciun - The Women from APACA

Antonio Negri - Metamorphoses

Doina Petrescu - Tactics of Faux Migration

Răzvan Ion - Exploring the Return of
Repression

Peter Osborne - Imaginary Radicalisms:
Notes on the Libertarianism of
Contemporary Art




