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LA SERAL ıı
Curatoriatul: între educaţie și
construcţie instituţională
Această sesiune de prezentări, ateliere și seminarii ce se desfășoară pe
durata a două luni constituie un nou capitol al programului educaţi‑
onal La seral, program demarat de Salonul de proiecte în octombrie
2014. De această dată vor fi urmărite teme legate de curatoriat, o prac‑
tică înţeleasă nu doar prin prisma dimensiunii ei educative, ci și prin
posibilităţile pe care ea le generează de a crea platforme ce încurajează
iniţiative artistice și tipuri de gândire care nu pot fi articulate în alte
tipare instituţionale. Intervenţiile din cadrul programului aduc în aten‑
ţie exemple/studii de caz care chestionează, pe de o parte, actul educaţi‑
onal, iar pe de altă parte oferă un cadru de discuţie și cunoaștere a unor
modele inovatoare de susţinere a artei contemporane în contexte cultu‑
rale și socio‑politice care sunt de multe ori ostile premiselor și moduri‑
lor ei de manifestare. Programul are o marcată componentă regională,
axându‑se pe problematici relevante spaţiului central și est‑european,
fără a se limita însă la acesta. Setul de probleme identificate la nivel
regional pot fi cu ușurinţă extrapolate unui context mai larg, de unde
și nevoia de a vorbi despre auto‑organizare și deschidere instituţio‑
nală, despre noi moduri de a construi viitorul, extinzând în permanenţă
spectrul de interogaţii de la nivelul local la cel regional și global.
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EVENING CLASSES ıı
The Curatorial: Between Education and
Institution Building
This session of presentations, workshops and seminars, stretching over
the course of two months, represents a new chapter in the Evening
Classes program launched by Salonul de proiecte in October 2014.
This time the subjects tackled will be connected to curating, a prac‑
tice understood not only in terms of its educative dimension, but also
through its potential to create platforms to encourage artistic initiatives
and types of thinking that can’t be articulated using other institutional
moulds. The contributions to the program bring to attention examples/
case studies that question the educational act, on the one hand, and, on
the other, provide a framework to discuss and get to know innovative
models to support contemporary art in cultural and socio‑political con‑
texts that are more often than not hostile to its premises and modes of
manifestation. The programme has a markedly regional component,
focusing on issues relevant to the central‑ and east‑European space, but
without limiting itself to it. The set of issues identified at the regional
level can easily be extrapolated to a wider context, whence too the need
to talk about self‑organisation, institutional openness, new ways of con‑
structing the future, continuously expanding the spectrum of questions
from the local to the regional and global level.
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Prezentări, ateliere și
seminarii

Talks, workshops &
seminars

aprilie–mai 2016
București

April–May 2016
Bucharest

Prezentări publice:

Public presentations:

Amfiteatrul UNArte
Calea Griviţei 28

Amfiteatrul UNArte
Calea Griviţei 28

UNAgaleria
Str. General Constantin
Budișteanu 10

UNAgaleria
Str. General Constantin
Budișteanu 10

Ateliere și seminarii:

Workshops and seminars:

UNArte
Str. General Constantin
Budișteanu 19
Etajele 3 și 4

UNArte
Str. General Constantin
Budișteanu 19
Floors 3 and 4

Mona Vătămanu & Florin Tudor
Prezentare
Marţi, 5 aprilie, 18.00
Amfiteatrul UNArte
Calea Griviţei 28
Prezentarea se concentrează asupra unor filme și instalaţii timpu‑
rii, puţin cunoscute publicului local—Il Mondo Novo (2004), Procesul
(2004–05), Palatul (2004), Manifestul (2005)—ajungând și la produc‑
ţii mai recente—Land distribution (2011) sau Dance of the Earth (2013),
Le soleil et son double (2014), Prăpădenia pământului (2014)—care des‑
chid către o perspectivă globală temele explorate în cadrul primu‑
lui grupaj de lucrări. Mona Vătămanu și Florin Tudor „nu impun asu‑
pra privitorului un cadru preexistent de citire. Practica loc constă într‑o
observare atentă a elementelor materiale ale realităţii. Ei se concen‑
trează adeseori asupra a ceea ce este efemer, modest, marginal, lucrând
cu materii precum praful, rugina, puful de plop, pământul. Lucrul lor cu
aceste materii precipită întrebări cu privire la relaţii sociale, schimbări
economice, conflicte politice. În lucrările lor ei discută transformările
prin care a trecut România postcomunistă, urmărind totodată aspec‑
tele distructive ale transformărilor care marchează relaţiile globale, pre‑
cum și spectrul revoluţiilor trecute și viitoare. Reflecţia despre arta lor
se bazează, pe de o parte, pe o atentă observare a detaliilor, iar pe de altă
parte pe stârnirea unor asocieri de natură poetică.” Joanna Sokolowska
Mona Vătămanu & Florin Tudor, n. 1968/1974, lucrează împreună din 2000.
Expoziţii solo (selecţie): Flying Utopia, Tranzit.sk, Bratislava, 2015; Le monde et
la dette, D+T Project, Bruxelles, 2015; I Do Not Know the Real Story Which Happens
There, Argos Centre for Arts and Media, Bruxelles, 2014; 46°19’41”N 23°12’44”E
Geamana, Andreas Huber Gallery, Viena, 2014; All That Is Solid Melts Into Air,
Extracity, Antwerp, 2013; I Dreamt the Work of Another Artist, Kunsthalle Lisabona,
2013; Powerlessness, a Situation. Revolutie, Frankfurter Kunstverein, 2013; The Order
of Things, DAAD Galerie, Berlin, 2012; Geometric Analogies, D+T Project, Bruxelles,
2012; Land Distribution, Lombard Freid Projects, New York, 2011; All Power to the
Imagination!, Secession, Grafischess Kabinett, Viena, 2009; Mona Vătămanu & Florin
Tudor, Surplus Value, BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht, 2009; August, Andreiana
Mihail Gallery, București, 2008; Living Units, Project Room, Ludwig Museum,
Budapesta, 2003.
Expoziţii de grup (selecţie): Still (the) Barbarians, EVA Biennial, Limerick,
2016; All Men Become Sisters, Muzeum Sztuki ms2, Lodz, 2015; Ortstermin mit Leoni
Wirth, Kunsthaus Dresden, 2015; What It Is to Come Has Already Arrived, MUSAC,
Museo de Arte Contemporaneo de Castilla y Leon, 2015; A Luxury We Cannot Afford,
Para Site, Hong Kong, 2015; Social Factory, 10th Shanghai Biennale, Power Station
of Art, Shanghai, 2014; A History, Centre Pompidou, Paris, 2014; Something in Space
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Escapes Our Attempts at Surveying, Württembergischer Kunstverein Stuttgart, 2014;
Report on the Construction of a Spaceship Module, New Museum, New York, 2014;
Atlas of Modernity, The 20th and 21st Century Art Collection, ms2 Muzeum Sztuki,
Lodz, 2014; Sights and Sounds, Global Film and Video, The Jewish Museum, New
York, 2014; Meeting Points 7, Ten Thousand Wiles and a Hundred Thousand Tricks,
M hka, Antwerp, 2013; Videonale.14, Kunstmuseum Bonn, 2013; Untitled, Bienala de la
Istanbul, 2011; Call the Witness, Roma Pavilion Collateral Event, Bienala de la Veneţia,
2011; Shockworkers of the Mobile Image, 1st Ural Industrial Biennial, Ekaterinburg,
2010; Over the Counter, Műcsarnok Kunsthalle, Budapest, 2010; 5th Berlin Biennial,
When Things Cast No Shadow, KW Institute for Contemporary Art, Berlin, 2008; Art
as Gift, Bienala Periferic 8, Iași; Pavilionul României la a 52‑a Bienală de la Veneţia,
Low‑Budget Monuments, 2007.

Atelier

Miercuri, 6 aprilie, 10.00
UNArte
Str. General Constantin Budișteanu 19
Etaj 4, sala 53
Atelierul implică discuţia și lucrul la un banner dintr‑o serie ce are ca
temă ideea de utopie si zbor, Flying Utopia. Concepţia și producţia ban‑
ner‑ului are ca punct de plecare o imagine a planului urbanistic al ora‑
șului Brasilia, gândit de Lucio Costa și Oscar Niemeyer.
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Mona Vătămanu & Florin Tudor
Artist talk
Tuesday, 5 April, 18.00
Amfiteatrul UNArte
Calea Griviţei 28
The presentation will start by focusing on early films and installa‑
tion, little known to the local public—Il Mondo Novo (2004), The Trial
(2004–05), The Palace (2004), The Manifesto (2005)—and extends the
discussion to more recent productions—Land Distribution (2011), Dance
of the Earth (2013), Le soleil et son double (2014), Prăpădenia pământului
(2014)—which open the themes explored in the first cycle of works to a
global perspective. Mona Vătămanu & Florin Tudor “do not impose on
the viewer any preconceived social framework. Their practice consists

of attentive observation and taking notice of material elements of real‑
ity. They often choose from it that which is ephemeral, small, marginal
as dust, rust, fluff, soil. The work of the artists with such material can
be a starting point for questioning social relations, economic changes,
political conflicts. In their work they consequently take up the issues of
the post‑communist changes in Romania following also in the global
relations the destructive aspects of transformations and spectres of
the past and the future revolutions. Thinking of questions provoked
by their art requires, on one hand, a careful observation of details,
and, on the other hand, the setting in motion of poetic associations.”
Joanna Sokolowska
Mona Vătămanu & Florin Tudor, born 1968/1974, work together since 2000.
Selected Solo Exhibitions: Flying Utopia, Tranzit.sk, Bratislava, 2015; Le monde
et la dette, D+T Project, Brussels, 2015; I Do Not Know the Real Story Which Happens
There, Argos Centre for Arts and Media, Brussels, 2014; 46°19’41”N 23°12’44”E
Geamana, Andreas Huber Gallery, Vienna, 2014; All That Is Solid Melts Into Air,
Extracity, Antwerp, 2013; I Dreamt the Work of Another Artist, Kunsthalle Lissabon,
2013; Powerlessness, a Situation. Revolutie, Frankfurter Kunstverein, 2013; The Order
of Things, DAAD Galerie, Berlin, 2012; Geometric Analogies, D+T Project, Brussels,
2012; Land Distribution, Lombard Freid Projects, New York, 2011; All Power to the
Imagination!, Secession, Grafischess Kabinett, Vienna, 2009; Mona Vătămanu & Florin
Tudor, Surplus Value, BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht, 2009; August, Andreiana
Mihail Gallery, Bucharest, 2008; Living Units, Project Room, Ludwig Museum,
Budapest, 2003.
Selected Group Exhibitions: Still (the) Barbarians, EVA Biennial, Limerick,
2016; All Men Become Sisters, Muzeum Sztuki ms2, Lodz, 2015; Ortstermin mit Leoni
Wirth, Kunsthaus Dresden, 2015; What It Is to Come Has Already Arrived, MUSAC,
Museo de Arte Contemporaneo de Castilla y Leon, 2015; A Luxury We Cannot Afford,
Para Site, Hong Kong, 2015; Social Factory, 10th Shanghai Biennale, Power Station
of Art, Shanghai, 2014; A History, Centre Pompidou, Paris, 2014; Something in Space
Escapes Our Attempts at Surveying, Württembergischer Kunstverein Stuttgart,
2014; Report on the Construction of a Spaceship Module, New Museum, New York,
2014; Atlas of Modernity, The 20th and 21st Century Art Collection, ms2 Muzeum
Sztuki, Lodz, 2014; Sights and Sounds, Global Film and Video, The Jewish Museum,
New York, 2014; Meeting Points 7, Ten Thousand Wiles and a Hundred Thousand
Tricks, M hka, Antwerp, 2013; Videonale.14, Kunstmuseum Bonn, 2013; Untitled, 12th
Istanbul Biennial, 2011; Call the Witness, Roma Pavilion Collateral Event, 54th Venice
Biennale, Venice, 2011; Shockworkers of the Mobile Image, 1st Ural Industrial Biennial,
Ekaterinburg, 2010; Over the Counter, Műcsarnok Kunsthalle, Budapest, 2010; 5th
Berlin Biennial, When Things Cast No Shadow, KW Institute for Contemporary Art,
Berlin, 2008; Art as Gift, Periferic Biennial 8, Iasi; 52nd Venice Biennial, Romanian
Pavilion, Low‑Budget Monuments, Venice, 2007.
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Land Distribution, Institut d’art contemporain, Villeurbanne/Rhone‑Alpes, 2012. Courtesy the artists

Workshop

Wednesday, 6 April, 10.00
UNArte
Str. General Constantin Budișteanu 19
Floor 4, studio 53
The workshop consists of discussions and collaborative work around
the production of a banner which is part of a series of works enti‑
tled Flying Utopia. The conception and production of the banner
starts from an image of the masterplan of the city Brasilia designed by
Lucio Costa and Oscar Niemeyer.

Grupul h.arta
Despre limitele libertăţii
Marţi, 12 aprilie, 18.00
Amfiteatrul UNArte
Calea Griviţei 28
Folosind exemple din proiectele lor, fragmente de amintiri si reflec‑
ţii personale, întrebări și idei despre renunţare, potenţial și pierdere, cât
și fragmente scrise pe parcursul ultimilor ani în legătură cu practica lor
artistică, grupul h.arta ne invită să reflectăm asupra relaţiei dintre artă
și viaţa cotidiană, să vorbim despre speranţă și deznădejde, energie și
depresie, despre putere sau despre cum e să fim lipsiţi/te de ea.
Grupul h.arta este format din trei artiste (Maria Crista, Anca Gyemant
și Rodica Tache) interesate de subiecte cum ar fi producerea cunoaș‑
terii, modele de educaţie alternativă care au o perspectivă femi‑
nistă, de crearea unor noi spaţii pentru exprimare și acţiune politică.
Proiectele lor sunt, de cele mai multe ori, bazate pe colaborare, artis‑
tele lucrând adesea împreună cu alţi artiști/te, activiști/te, școli etc.
Metodologia grupului se bazează pe prietenie, înţeleasă ca o negociere
zilnică a diferenţelor, ca o modalitate de a învăţa, ca o declaraţie despre
puterea solidarităţii.
www.hartagroup.ro

Atelier

Miercuri, 13 aprilie, 10.00
UNArte
Str. General Constantin Budișteanu 19
Etaj 4, sala 53

Reţeta succesului
Cum te‑ai decis sa devii artist/ă? Care erau speranţele, așteptările și
motivaţiile tale în momentul deciziei? Ce poate fi arta în actuala situ‑
aţie globală de extremă urgenţă, care ar putea fi rolul ei? Ce înseamnă
autonomia artei și faţă de ce ar trebui să fie/poate fi arta autonomă?
Cum analizezi poziţia complexă și contradictorie a artistului/ei care
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este conștient/ă de responsabilitatea lui/ei și care știe că trebuie să
găsească un echilibru între a fi artist/ă (și parte a unui sistem de artă
cu toate compromisurile sale ) și a fi cetăţean/ă? Când e strategic să
renunţi să numești ceea ce faci artă? Și, în același timp, cum te rapor‑
tezi la faptul că „arta”, în sensul creativităţii neoliberale infuzează
toate nivelurile vieţii de la felul „creativ” în care îţi întocmești CV‑ul
până la nesfârșita muncă de curatoriat și performare a vieţii private în
mediile sociale.
Folosind un format pe care grupul h.arta îl consideră o bună metaforă
pentru limitele libertăţii și pentru rebeliunea prescrisă în neoliberalism,
formatul caietului de lucru (a workbook‑ului), care va fi completat împre‑
ună cu participanţii la atelier, artistele își propun să dezvolte într‑o
formă ludică și serioasă, personală și teoretică, o discuţie despre artă și
potenţialul ei în contextul amestecat, complex, adesea neclar și deza‑
măgitor, al vieţii reale.
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h.arta
The Boundaries of Freedom
Tuesday, 12 April, 18.00
Amfiteatrul UNArte
Calea Griviţei 28
Using examples from their projects, fragments of personal memories
and reflections, questions and ideas about letting go, potential and loss,
as well as fragments written in connection to their artistic practice, the
h.arta group will reflect on the relation between art and everyday life
and will speak about hope and hopelessness, energy and depression,
power and powerlessness.
h.arta is a group of 3 women artists (Maria Crista, Anca Gyemant and
Rodica Tache) whose projects focus on knowledge production and
alternative educational models in a feminist frame. They are using
different forms and formats, such as events, discussions, publica‑
tions, everyday objects attempting to create new spaces for political

expression and action. Their projects are most of the time based on col‑
laboration and they frequently work together with other artists, activ‑
ists, schools, etc. Their methodology is based on friendship, which
they understand as an everyday negotiation of differences, as a way of
learning from each other, and as a political statement about the power
of solidarity.
www.hartagroup.ro

Workshop

Wednesday, 13 April, 10.00
UNArte
Str. General Constantin Budișteanu 19
Floor 4, studio 53

Recipe for Success
How did you decide to become an artist? What were your hopes,
expectations and motivations for being an artist? What could art be in
the present global situation of extreme urgency, what could be its role?
What does the autonomy of art mean and from what could/should be
art autonomous? What could be an analysis of the complex and con‑
tradictory position of the politically involved artist, an artist who is
aware of her responsibility and who knows that she needs to find a bal‑
ance between being inside an art system with all its inherent contradic‑
tions and compromises and being a citizen? When is it strategic to stop
calling your work art? And also, how can you relate to the fact that, “art”
in the neoliberal sense of creativity infuses every level of life from the
“creative” way of writing your CV to the endless work of curating and
performing your private life on social media?
Using a format that the h.arta group considers to be an efficient meta‑
phor for the boundaries of freedom and for the prescribed rebellion in
neoliberalism, the format of a workbook that will be filled in together
with the participants, the artists will develop a playful and serious, per‑
sonal and theoretical discussion about art and its potential in the mixed,
complex and often unclear and disappointing context of the everyday.
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h.arta, Rezistenţa e inutilă / Resistance Is Pointless

Jelena Vesić
Cercetarea curatorială și
politicile istoricizării
Miercuri, 20 aprilie, 18.00
UNAgaleria
Str. General Constantin Budișteanu 10
Tema auto‑organizării a devenit foarte populară în contextul interna‑
ţional al artei contemporane. În reţeaua culturală configurată în urma
absorbţiei criticii instituţionale se discută deseori despre o nouă pro‑
ducţie culturală ce se poate naște prin cooperare și sharing, în cadrul
unor platforme și reţele care activează în afara instituţiilor guvernamen‑
tale văzute ca fiind izolate și conservatoare și având ca funcţii socio‑po‑
litice reprezentarea și represiunea. Valoarea auto‑organizării este recu‑
noscută de un număr din ce în ce mai mare de (așa‑ziși) actori culturali
„independenţi” care trec cu vederea legăturile lor materiale cu instituţii
culturale guvernamentale. În ciuda acestor declaraţii, vechea întrebare
marxistă rămâne de actualitate: Este vreo șansă ca acest tip de indepen‑
denţă cooperativă să ne elibereze cu adevărat în ceea ce privește munca,
distribuţia puterii și responsabilitatea socială?
Pe parcursul prezentării, Vesić va analiza câteva exemple de cercetări
curatoriale contemporane din spaţiul fostei Iugoslavii care au fost cen‑
trate pe moștenirea socialistă a artei „non‑conformiste” a anilor ’60 și
’70 și care au discutat informaţiile istorice în contextul dezbaterilor
contemporane despre auto‑organizare, practici colective și munca în
câmpul artei. Expoziţia colectivă Political Practices of (post‑) Yugoslav
Art: RETROSPECTIVE 01 va reprezenta principalul studiu de caz pen‑
tru examinarea legăturilor dintre politicile istoricizării și cercetările și
proiectele expoziţionale contemporane. Această expoziţie reunea cer‑
cetări curatoriale contemporane bazate pe analiza concretă a unor situ‑
aţii, încercând să prezinte o viziune istorică asupra producţiei de artă
contemporană și, în același timp, ridicând probleme legate de politicile
istoricizării ce ne configurează contemporaneitatea.
Jelena Vesić este o curatoare independentă, scriitoare, editoare și profesoară ce
trăiește și activează în Belgrad. Ea a fost co‑editoare a revistei Prelom—Journal
of Images and Politics (2001–09) și co‑fondatoare a organizaţiei independente
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Prelom Collective (2005–10). Ea cercetează, publică texte și organizează expoziţii
la intersecţia dintre teoria politică și arta contemporană. În textele ei, Vesić
explorează relaţiile dintre artă și ideologie în geo‑politica configurării istoriei artei,
concentrându‑se pe arta experimentală și expoziţiile anilor ’60 și ’70 în spaţiul fostei
Iugoslavii și a celui est‑european. De asemenea, ea scrie despre munca în câmpul
artistic și despre practicile de auto‑organizare în epoca capitalismului cognitiv.
În proiectele curatoriale recente, ea experimentează cu exponate imateriale, cu
formatul lecture‑performance sau storytelling: Oktobar XXX: Exposition–Symposim–
Performance (2012–13); On Undercurrents of Negotiating Artistic Jobs—Between
Love and Money, Between Money and Love (2013–14); Exhibition on Work and
Laziness (2012–15).

Seminar

Joi, 21 aprilie, 10.00
UNArte
Str. General Constantin Budișteanu 19
Etaj 3, sala 43

Octombrie XXX—Galeria ca fabrică
În anul 1973 SKC (Centrul cultural al studenţilor—Belgrad) l‑a avut ca
invitat pe Lutz Becker, regizorul de origine germană stabilit în Anglia,
care a realizat filmul despre avangarda sovietică Art in Revolution. La
acea vreme, și în estul și în vestul Europei, arta avangardei din Rusia
revoluţionară era puţin cunoscută și explorată. Becker a lucrat mulţi ani
la producţia acestui film, acompaniind‑o pe Camilla Gray care se docu‑
menta pentru prima carte despre avangarda rusă publicată în contextul
occidental, The Great Experiment: Russian Art—cartea care a influenţat
neoavangarda europeană și americană. Filmul a fost prezentat pentru
prima dată la Centrul cultural al studenţilor din Belgrad, la câţiva ani
după ce a fost produs. În vest el fusese perceput ca propagandă pro‑co‑
munistă iar în est ca progagandă pro‑capitalistă.
Doi ani mai târziu Becker revine la SKC și realizează un film despre ati‑
tudinile artistice prezente în noua paradigmă a practicilor conceptu‑
ale și performative. În acest documentar vertovian numit Cinema Notes,
Becker portretizează artiștii, curatorii și criticii de artă ca pe niște mun‑
citori culturali care își exprimau atitudinile prin cuvinte sau gesturi
performative. Filmul vorbește despre galeria‑ca‑fabrică ce, în loc de o
imagine idealizată a modernizării și industrializării, cu glorificarea pro‑
ducţiei și ideologia muncii hiper‑productive, produce cu entuziasm o
ideologie a ne‑muncitului—un fetiș al contemplării.

Seminarul va începe cu proiecţia filmului Cinema Notes (cu o scurtă
introducere/contextualizare), ce va fi urmată de o discuţie despre para‑
lele istorice si analogii contemporane ale subiectului principal al filmu‑
lui în contextul Iugoslaviei și al României, dar și în cel internaţional.
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Jelena Vesić
Curatorial Research and Politics
of Historicization
Wednesday, 20 April, 18.00
UNAgaleria
Str. General Constantin Budișteanu 10
The theme of self‑organisation has acquired wide currency in contem‑
porary international art. Critical practitioners, working in a network
culture in the wake of the absorption of institutional critique, often talk
about producing new culture through cooperation and sharing, through
platforms and networks and through working outside “isolated” and
“traditional” state‑run institutions and their representative and repres‑
sive socio‑political functions. Declarations of the value of self‑or‑
ganisation proliferate from an ever‑increasing number of (so‑called)
“independent” cultural actors, regardless of their actual material ties
to institutions of culture and governance. Despite such self‑assur‑
ing claims of independence, the old Marxist question remains to be
addressed: Do these newly won cooperative freedoms truly liberate us
within the field of labour, power distribution and social responsibility?
The lecture will present and analyze few examples of contempo‑
rary curatorial researches taking place in former Yugoslav space and
dealing with the socialist heritage of the so‑called ’non‑conform‑
ist’ art of the 1960s and 1970s, and situating this historical knowledge
within the cluster of contemporary debates on self‑organisation, col‑
lective practice and artistic labour. The main resource of examination
of the links between the politics of historicisation and research‑based
contemporary exhibition projects will be the collective exhibition
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Political Practices of (post‑) Yugoslav Art: RETROSPECTIVE 01 com‑
prising of a number of contemporary curatorial researches based on
the method of a concrete analysis of a concrete situation, trying to pres‑
ent a historical view of contemporary art production and, at the same
time, raising issues pertaining to the politics of historisation that create
our contemporaneity.
Jelena Vesić is an independent curator, writer, editor, and lecturer. She was co‑editor
of Prelom—Journal of Images and Politics (2001–09) and co‑founder of independent
organization Prelom Collective (2005–10). She is active in the field of publishing,
research, and exhibition practice that intertwines political theory and contemporary
art. In her writing, Vesić explores the relations between art and ideology in the
field of geopolitical art history writing, focusing on experimental art and exhibition
practices of the 1960s and 1970s in former Yugoslavia and Eastern Europe. She also
writes on artistic labour and practices of self‑organization in the age of cognitive
capitalism. Her latest curatorial projects are based on experiments with the form of
lecture‑performance, immaterial quality of the exhibits and story telling, and include:
Oktobar XXX: Exposition–Symposim–Performance (2012–13); On Undercurrents
of Negotiating Artistic Jobs—Between Love and Money, Between Money and
Love (2013–14); and Exhibition on Work and Laziness (2012–15). Vesić lives and
works in Belgrade.

Seminar

Thursday, 21 April, 10.00
UNArte
Str. General Constantin Budișteanu 19
Floor 3, room 43

October XXX—The Gallery as a Factory
In the year 1973 the guest of SKC (Student Cultural Centre—Belgrade)
was Lutz Becker, UK based director of German origin, who made the
film Art in Revolution dedicated to Soviet avant‑garde. The knowl‑
edge about the avant‑garde art in revolutionary Russia was relatively
vague and underexplored in both the West and the East. Becker worked
on this film for years, accompanying Camilla Gray who was making
the first book about Russian avant‑garde published in Western con‑
text, The Great Experiment: Russian Art—the book which influenced
neo‑avant‑garde art movements in Europe and US. The film was pre‑
sented for the first time in the Student Cultural Center—Belgrade, sev‑
eral years after its making due to its proscription as pro‑communist
propaganda in the West and as pro‑capitalist propaganda in the East.
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Lutz Becker, Cinema Notes, SKC, Belgrade 1975, photo: Mario Gazic

Two years later Becker returns to SKC and records a film on artis‑
tic attitudes as the part of new paradigms of conceptual and performa‑
tive art practice. In his Vertovian documentary, entitled Cinema Notes,
Becker portrays the artists, curators, and art critics as cultural work‑
ers, expressing their attitudes in verbal statements or performative
gestures. The film speaks of the gallery‑as‑a‑factory that, instead of an
idealistic picture of modernization and industrialization with its glorifi‑
cation of production and its ideology of hyper‑productive work, enthu‑
siastically produces the ideology of not‑doing and not‑working—the
fetish of contemplation.
The seminar will start with the screening of the film Cinema Notes (with
a short introduction/contextualization), which will be followed by a col‑
lective discussion on historical parallels and contemporary analogies of
the main topic of the film in the Yugoslav, Romanian and international
art context.
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Eszter Szakács
„Esenţialismul geopolitic” și
proiectul Dicţionarului
Curatorial: studii de caz
din Ungaria
Miercuri, 4 mai, 18.00
UNAgaleria
Str. General Constantin Budișteanu 10
Prezentarea de faţă se va concentra, pe de o parte, asupra unor studii de
caz ce reprezintă iniţiative artistice, curatoriale, culturale din ultimii doi
ani din Ungaria, iniţiative care răspund proactiv și într‑un mod angajat
situaţiei socio‑politice din această ţară. Proiectele respective pun în evi‑
denţă noi misiuni și strategii experimentale ale unui mod de operare
într‑un context cultural care este definit, reglat și polarizat de stat și de
guvernul de dreapta din Ungaria. Pe de altă parte, discuţia pune în evi‑
denţă dilemele și paradoxurile unui cadru mai larg de existenţă a artei
contemporane pe care Eszter Szakács îl numește „esenţialism geopo‑
litic” (pornind de la conceptul de „esenţialism strategic” al lui Gayatri
Spivak). Preocuparea pentru probleme acute și complexe la nivel local/
regional riscă oare să producă izolarea faţă de de discursul internaţio‑
nal? De asemenea, dacă dominarea și omogenizarea sunt inerente pro‑
cesului globalizării, mai poate oare exista o perspectivă egalitară trans‑
naţională care ar putea să reflecte și particularităţile prezente în lume?
Acestea sunt și întrebările care animă noua etapă a unui proiect colabo‑
rativ de lungă durată, Curatorial Dictionary (http://tranzit.org/curatori‑
aldictionary/), demarat în 2012 la tranzit.hu, Budapesta. Cum se poziţi‑
onează un astfel de proiect care investighează practicile și discursurile
curatoriale dintr‑o regiune geopolitică, în acest caz Europa de Est,
într‑un context internaţional mai larg?
Eszter Szakács este curatoare la tranzit.hu Budapesta, organizaţie ce face parte din
reţeaua central și est‑europeană tranzit.org. Începând din 2011 ea a fost curatoare a
proiectului Liberagility realizat de The Pseudo Race Group, a expoziţiei lui Theodoros
Zafeiropoulos (2014), iar începând din 2012 este curatoare‑editoare a platformei
colaborative de cercetare intitulată Curatorial Dictionary care a luat forma unui
dicţionar online (http://tranzit.org/curatorialdictionary/), a unei expoziţii (în 2013)

și a unor scurte eseuri publicate în volumul Curating Research (eds. Paul O’Neill și
Mick Wilson, Londra: Open Editions, Amsterdam: de Appel, 2014). Această platformă
a generat și o sesiune de workshopuri grupate sub numele de Free School for
Art Theory and Practice (2015). Szakács este co‑editoare a cărţii IMAGINATION/
IDEA. The Beginning of Hungarian Conceptual Art. The László Beke Collection, 1971
(Budapesta: tranzit.hu, Zurich: JRP|Ringier, 2014). A lucrat la Műcsarnok/Kunsthalle
în calitate de curatoarr asistent între 2008 și 2010. Din 2013 este lector asociat la
Departamentul de Studii Curatoriale și Teoria Artei de la Universitatea Naţională
de Arte din Ungaria. Din 2013 colaborează cu artistul Theodoros Zafeiropoulos
(Atena) în cadrul proiectului Quest of Query, fiind curatoarea unei serii de expoziţii
care s‑au desfășurat la tranzit.hu, Budapesta (2014); Deák Erika Gallery, Budapesta
(2014); Centrul de Artă Contemporană, Thessaloniki (2015) și Nitra Gallery,
Thessaloniki (2015).

Seminar

Joi, 5 mai, 10.00
UNArte
Str. General Constantin Budișteanu 19
Etaj 3, sala 43

Discurs curatorial ≠ Practica expoziţională.
Concepte și studii de caz ale Dicţionarului curatorial
Seminarul își ia ca punct de plecare investigarea conceptului de „tur‑
nură educatională” prin invocarea studiului de caz The Fourth Model?
Documents/Reflections/Discussions (Labor, Budapest, 2013), regăsi‑
bil și în Dicţionarul curatorial. Pornind de la conceptul de „turnură edu‑
catională”, seminarul analizează specificităţile și problemele discursu‑
lui curatorial internaţional, așa cum s‑a dezvoltat acesta în contextul
anglo‑saxon; mai exact, pune în discuţie provocările pe care le implică
faptul de a vorbi și de a scrie despre curatoriat. Sunt invocate dilemele
generate de traducere, traducere culturală, relaţiile dintre local și global,
dintre discurs și practică. În a doua parte a seminarului va avea loc o dis‑
cuţie deschisă în care participanţii sunt îndemnaţi să reflecteze asupra
relevanţei conceptului de „turnură educatională” în contextul artei con‑
temporane din România și să prezinte pe scurt expoziţii/proiecte care
au avut loc în România și care pot fi puse în legătură sau interpretate
prin prisma acestui concept.
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Eszter Szakács
“Geopolitical Essentialism” and
the Curatorial Dictionary Project:
Case Studies in Hungary
Wednesday, 4 May, 18.00
UNAgaleria
Str. General Constantin Budișteanu 10
The talk sets out, on the one hand, to discuss as case studies art, curato‑
rial, and cultural initiatives in Hungary from the last two years that pro‑
actively respond to and engage with the current socio‑political situa‑
tion in Hungary. These project examples also foreground new kinds
of missions and experimental strategies of modus operandi in a cul‑
tural context that is defined, regulated, and polarized by the state and
its right‑wing government. On the other hand, the talk also consid‑
ers within the field of contemporary art the dilemmas and paradoxes
of the larger framework at work when taking such a position, which I
describe—drawing also on Gayatri Spivak’s concept of “strategic essen‑
tialism”— as “geopolitical essentialism.” Does preoccupation with the
acute and complex local/regional issues run the risk of getting isolated
from international discourses? Also, if domination and homogeniza‑
tion are inherent in the universalizing attitude of globalization, is there
a truly egalitarian and transnational perspective that can account for all
the particularities present in the world? These are some of the ques‑
tions that the long‑term, collaborative research project, the Curatorial
Dictionary (http://tranzit.org/curatorialdictionary/), ongoing since 2012
at tranzit.hu in Budapest, also currently examines when embarking on
its next phase: how to position a project that attempts to investigate
curatorial practices and discourses of a specific geopolitical region, in
this case, Eastern Europe, in a broader international context?
Eszter Szakács is a curator at the contemporary art organization tranzit.hu in
Budapest, which is part of the East‑Central European network tranzit.org. At tranzit.
hu, since 2011, she curated the project of The Pseudo Race Group Liberagility (2012),
Theodoros Zafeiropoulos’s exhibition (2014), and since 2012 she is the curator‑editor

of the ongoing collaborative research project Curatorial Dictionary that has been
realized as an online dictionary (http://tranzit.org/curatorialdictionary/) and an
accompanying exhibition (2013), a series of short essays published in Curating
Research (eds. Paul O’Neill and Mick Wilson, London: Open Editions, Amsterdam: de
Appel, 2014), as well as a tranzit.hu Free School for Art Theory and Practice workshop
(2015). She is co‑editor of IMAGINATION/IDEA. The Beginning of Hungarian
Conceptual Art. The László Beke Collection, 1971 (Budapest: tranzit.hu, Zurich:
JRP|Ringier, 2014). Previously she worked at Műcsarnok/Kunsthalle, Budapest as
an assistant curator (2008–10). Since 2013 she is a guest lecturer at the Art Theory
and Curatorial Studies Department at the Hungarian University of Fine Arts. Since
2013 she has been collaborating with Athens‑based artist Theodoros Zafeiropoulos
on the Quest of Query project and has curated its exhibition chapters at tranzit.hu,
Budapest (2014); Deák Erika Gallery, Budapest (2014); Center of Contemporary Art,
Thessaloniki (2015); and Nitra Gallery, Thessaloniki (2015).

Workshop

Thursday, 5 May, 10.00
UNArte
Str. General Constantin Budișteanu 19
Floor 3, room 43

Curatorial Discourse ≠ Curatorial Practice.
Concepts and Case Studies in the Curatorial Dictionary
The seminar, as a point of departure, examines the concept of the
“educational turn” and its case study The Fourth Model? Documents/
Reflections/Discussions (Labor, Budapest, 2013) in the Curatorial
Dictionary. Based on the “educational turn,” the seminar looks into the
specificities and issues of international, mostly Anglophone curato‑
rial discourse; that is, the challenges of talking and writing about curat‑
ing. Considering the example of The Fourth Model?, the seminar also
touches upon the dilemmas of translation, cultural translation, the rela‑
tions of the global and the local and of discourse and practice. In the
second half of the seminar, as an open discussion, participants are asked
to reflect on the relevancy/currency of the concept of the “educational
turn” in the context of contemporary art practices in Romania, and/or
briefly present exhibitions/projects that took place in Romania and that
can be connected to, or that interpret, the dominant understanding of
the “educational turn.”
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Vlad Morariu
Revoluţii în școala de artă:
1968–2016
Miercuri, 11 mai, 18.00
UNAgaleria
Str. General Constantin Budișteanu 10
În 1968 un val de ocupaţii, închideri de școli, revolte, și programe edu‑
caţionale ad‑hoc au bulversat, timp de câteva săptămâni la rând, învă‑
ţământul universitar de artă și design britanic. Începând cu Colegiul de
Artă Hornsey, continuând cu universităţile din Guildford și Brighton, și
exinzându‑se până în nord, la Leeds, corpul studenţesc cerea ca meto‑
dele pedagogice depășite, calitatea și relevanţa programei, structurile și
ierarhiile autoritare din școală și lipsa de reprezentare a studenţilor în
deciziile instituţionale să fie urgent puse în discuţie. Cu siguranţă, fer‑
mentul acestui avânt mini‑revoluţionar trebuie legat de mișcările inter‑
naţionale împotriva războiului din Vietnam sau a ameninţării unei
catastrofe nucleare, de mișcările anti‑rasiste și anti‑coloniale. Totuși
ceea ce este interesant de obsevat în contextul britanic este maniera
în care organizarea colectivă împotriva status‑quo‑ului se întâlnește
cu expresia artistică, culminând, poate, cu stabilirea Anti‑Universităţii
din Londra, având în centru figuri proeminente precum artiștii John
Latham și Jeff Nuttall.
Pentru câmpurile sociale, economice, culturale și politice ale Marii
Britanii, 1968 deschide un interval de transformări profunde, marcate
de dezmembrarea statului asistenţial, privatizarea proprietăţii publice
în timpul guvernării Thatcher, reformarea sistemului universitar care a
înglobat colegiile de artă independente, apariţia New Labour și intro‑
ducerea taxelor de școlarizare care au condus la îndatorarea excesivă
a populaţiei studenţești în timpul guvernării conservatoare actuale.
Începând cu un comentariu asupra câtorva secvenţe din Hornsey Film
(1970, UK, regie Patricia Holland), Vlad Morariu va cartografia perioada
post‑1968 din perspectiva școlilor de artă și design. El este în mod par‑
ticular interesat să răspundă următoarelor întrebări: care a fost soarta
educaţiei de artă și design după 1968 și care este forma sa actuală? Ce
potential există în revizitarea practicilor radicale demarate de studenţii
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școlilor superioare de artă? Și ce paralele pot fi trasate cu sistemul aca‑
demic românesc de artă?
Vlad Morariu (n. 1983) este cercetător, lector și curator. Are un doctorat în Istoria și
Teoria Artei Contemporane la Universitatea din Loughborough, unde predă din 2014.
Cercetează practicile contemporane de critică instituţională și istoriile lor recente,
și este interesat să exploreze conexiunile dintre filosofie, psihiatrie, teoria artei și
practicile artistice și curatoriale. Recent a publicat „Transitory Erasures: Subjects
of Institutional Critique” (în Subjectivation in Political Theory and Contemporary
Practices, Palgrave Macmillan, 2016) și Parerga: Frames of Art/Institutional
Critique, un reader publicat cu ocazia expoziţiei Dissent and Certainty, Künstlerhaus
Büchsenhausen, Innsbruck, 2014.

EN

Vlad Morariu
Revolutions in the Art School:
1968–2016
Wednesday, 11 May, 18.00
UNAgaleria
Str. General Constantin Budișteanu 10
In 1968 a wave of college occupations and closures, riots, and teach‑ins
disrupted, for weeks in a row, the establishment of UK’s higher educa‑
tion in art and design. Beginning with the Hornsey College of Art, con‑
tinuing with Guildford and Brighton, and extending to the north up to
Leeds, the student body demanded that outdated teaching methods, the
quality and relevance of the curricula, the schools’ authoritarian struc‑
tures and hierarchies, and the lack of student representation in college
decisions were to be urgently addressed. The ferment of this mini‑rev‑
olutionary impetus should be certainly connected to the international
movements against the war in Vietnam and the nuclear threat or to
anti‑racist and anti‑colonial struggles. What is interesting to observe in
the British context, however, is the manner in which collective organi‑
zation against the existing status‑quo meets artistic expression, which
culminates, perhaps, with the establishment of the Anti‑University
of London, with such notorious artistic figures as Jeff Nuttall and
John Latham.
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For the UK’s social, economic, cultural and political arenas, 1968 opens
an interval of profound transformations, marked by the demise of the
welfare state, the privatization of national assets under the Thatcherite
government, the reformation of the higher education system which
would see art colleges swallowed by universities, New Labour and the
introduction of tuition fees, and finally, an indebted student popula‑
tion under the current Conservative government. Beginning with a
commentary on excerpts of the Hornsey Film (1970, UK, dir. Patricia
Holland), Vlad Morariu aims to look back at the post 1968 period from
the perspective of art and design schools. He is particularly interested
in investigating these questions: What was the fate of and design educa‑
tion in the UK after 1968 and what is its current shape? What potential
holds the revisiting of the legacy of those radical practices spearheaded
by art and design students? And what parallels can be drawn with the
Romanian academic system of teaching art and design?
Vlad Morariu (b. 1983) is a researcher, lecturer and curator. He gained his PhD in
Contemporary Art History and Theory at Loughborough University, where he has
been teaching since 2014. His work focuses on contemporary configurations of
art practices of institutional critique, and he is interested in exploring connections
between philosophy, psychiatry, art theory, and curatorial and artistic practices.
Recent publications include “Transitory Erasures: Subjects of Institutional Critique”
(in Subjectivation in Political Theory and Contemporary Practices, Palgrave Macmillan,
2016) and Parerga: Frames of Art/Institutional Critique, a reader published on the
occasion of Dissent and Certainty, Künstlerhaus Büchsenhausen, 2014.
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Antonia Alampi
Povești despre dorinţe, globuri de
cristal și despre muzeu.
Manual de instrucţiuni—a institui.
Miercuri, 18 mai, 18.00
UNAgaleria
Str. General Constantin Budișteanu 10
Cândva între 2012 și 2015, în ani marcaţi de dificultăţi dar și de
împliniri, au fost fondate câteva instituţii care au hrănit o serie de
nevoi și fantezii—de natură politică, artistică, intelectuală și lingvis‑
tică. Prezentarea are ca punct de plecare câteva dintre aceste iniţia‑
tive: Beırut—un spaţiu de expoziţie din Cairo care a funcţionat în egală
măsură ca centru de producţie, punct de întâlnire între oameni și idei
și școală temporară. Făcând recurs la proza și poezia lui Italo Calvino
și Sonallah Ibrahim, la gândirea politică a lui Antonio Gramsci și
Moustapha Safouan, această poveste trasează genealogia și dezvoltarea
uneia sau a mai multor instituţii. Sunt aduse în discuţie noţiuni precum
legalitate și legitimitate, implicare emoţională și supra‑identificare, cer‑
cetare și educaţie, iluzie, conflict și eșec permanent.
Vezi site‑ul Beırut, http://beirutbeirut.org/en/, unde poate fi accesat și
Imaginary School Program.
Antonia Alampi (b. 1983) este istoric de artă, curatoare, pedagog și scriitoare, născută
în sudul Italiei. Este tutor în cadrul masteratului de studii curatoriale la Alchimia
în Florenţa și predă în diverse contexte educaţionale alternative precum MASS
Alexandria în Egipt. Este director co‑fondator al proiectului educaţional The Imaginary
School Program care în 2014/2015 s‑a concentrat asupra unor forme de organizare
și construcţie instituţională radicală în Cairo, implicând mai mult de 50 de participanţi
și 20 de organizaţii. În prezent ea concepe la Atena un experiment educaţional care
va începe în primăvara lui 2017. Între 2012 și 2015 a trăit la Cairo, fiind curatoare la
centrul de artă Beırut și lector de istoria artei la Azza Fahmy Design Studio. Între 2009
și 2011 a fost director co‑fondator al iniţiativei Opera Rebis, iar înainte a lucrat pentru
Studio Stefania Miscetti (Roma), Manifesta 7 și Galleria Civica di Arte Contemporanea
din Trento.
Alampi a curatoriat o serie de proiecte în instituţii precum: Palais de Tokyo,
Fondation D’Entreprise Ricard și Kadist Art Foundation (Paris); Stedelijk Museum
și de Appel Arts Centre (Amsterdam); Beırut, Universitatea Americană din Cairo,
Townhouse Gallery și CIC (Cairo); Centre for Contemporary Art (Derry); 98weeks
(Beirut); Camera Austria și Sterischers Herbst (Graz); CoCA (Torun); Studio Stefania
Miscetti (Roma); și Galleria Astuni (Bologna). Textele ei au apărut în reviste, între

care pot fi amintite Art‑Agenda, Arte e Critica, Flash Art International și în numeroase
publicaţii precum Journal des Laboratoires (ed. Les Laboratoires d’Aubervillers);
Réalités du commissariat d’exposition (ed. C.E.A.); Palais de Tokyo Magazine
(ed. PDT); Performing the Insitutional III (ed. Kunsthalle Lissabon); Active Withdrawal
(ed. Guangdong Times Museum). Alampi a studiat la Universitatea La Sapienza din
Roma și a absolvit programul curatorial de Appel din Amsterdam.

Seminar

Joi, 19 mai, 10.00
UNArte
Str. General Constantin Budișteanu 19
Etaj 3, sala 43

Spaţii pentru gândire.
Despre instituţii și forme de organizare
Seminarul va începe prin a analiza instituţia Beırut ca studiu de caz,
punctând diverse aspecte, de la statutul său legal la relaţia cu fondato‑
rii, de la organizarea internă, programul public, modurile de colaborare
până la utilizarea limbajului. Discuţia va evolua apoi către problema
construirii unor instituţii independente și provocările pe care le implică
regândirea instituţiilor și implementarea unor moduri noi de lucru și de
organizare. Seminarul va consta în discuţii și constituirea unor grupuri
de lucru, aducând în prim plan experienţele fiecărui participant în ceea
ce privește instituţiile. Vor fi lansate întrebări și vor fi discutate idei pe
măsură ce sunt ascultate înregistrări și citite texte.
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Antonia Alampi
Stories of desires, crystal balls and
the museum.
Instruction Manual—Instituting.
Wednesday, 18 May, 18.00
UNAgaleria
Str. General Constantin Budișteanu 10
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Somewhere between 2012 and 2015, in difficult yet compelling years,
some organizations were build providing care for special needs and
fantasies—be those political, artistic, intellectual, linguistic. This talk
takes as a starting point the biography of one of those initiatives:
Beırut—an exhibition space, a production center, a gathering of people
and ideas, and a temporary school in Cairo. With the prose and poetry
of Italo Calvino and Sonallah Ibrahim, and the use of some of the polit‑
ical thoughts of Antonio Gramsci and Moustapha Safouan, this story
wants to trace the genealogy of the growing of one or many institutions,
involving notions of legality and legitimacy, of emotional involvement
and of over‑identification, of research as education, of wishful thinking
and conflict, and of ongoing failure.
See the website of Beırut (http://beirutbeirut.org/en/) and its
Imaginary School Program.
Antonia Alampi (b. 1983) is an art historian, curator, pedagogue and occasional
writer born to southern Italy. She tutors on curatorial studies at the MFA program of
Alchimia in Florence, and teaches in various alternative educational settings such
as at MASS Alexandria in Egypt. She is the co‑founding director of the educational
project The Imaginary School Program, which in 2014/2015 focused on forms of
organizing and radical institution building in Cairo involving more than 50 contributors
and 20 organizations, and she is currently conceiving a new educational experiment in
Athens, seing life in Spring 2017. From 2012 to 2015 she lived in Cairo, where she was
curator of Beırut and art history lecturer at Azza Fahmy Design Studio. Between 2009
and 2011 she was the co‑founding director of the art initiative Opera Rebis and prior to
this she has worked for the Studio Stefania Miscetti (Rome), Manifesta 7 (South Tyrol)
and the Galleria Civica di Arte Contemporanea of Trento.
She curated a variety of projects in institutions including: Palais de Tokyo,
Fondation D’Entreprise Ricard and Kadist Art Foundation (Paris); Stedelijk Museum
and de Appel Arts Centre (Amsterdam); Beırut, American University in Cairo,
Townhouse Gallery and CIC (Cairo); Centre for Contemporary Art (Derry); 98weeks
(Beirut); Camera Austria e Sterischers Herbst (Graz); CoCA (Torun); Studio Stefania
Miscetti (Rome); and Galleria Astuni (Bologna). Her writings have appeared in
journals such as Art‑Agenda, Arte e Critica, and Flash Art International and in
publications such as Journal des Laboratoires (ed. Les Laboratoires d’Aubervillers);
Réalités du commissariat d’exposition (ed. C.E.A.); Palais de Tokyo Magazine
(ed. PDT); Performing the Insitutional III (ed. Kunsthalle Lissabon); Active Withdrawal
(ed. Guangdong Times Museum). Alampi holds a BA and MA in art history from
La Sapienza University in Rome and has participated to the de Appel curatorial
program in Amsterdam.

Seminar

Thursday, 19 May, 10.00
UNArte
Str. General Constantin Budișteanu 19
Floor 3, room 43
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Malak Helmy, Records from the Excited State—Chapter 3: Lost Referents of Some Attraction, 2012, HD video, sound,
6min 54sec, still. Courtesy the artist

Spaces for thought.
On some institutions and organizational forms
This seminar will begin by analyzing Beırut as an institutional case
study, looking into aspects ranging from its legal registration, to its rela‑
tionship to funders, internal governance, public program, ways of col‑
laborating with other institutions and its use of language. The dis‑
cussion will revolve around independent institution building and the
challenges implied in rethinking institutions and in imagining and
implementing new ways of working and organizing. The session will
consist of active discussions and group work, therefore the participants’
experiences with institutions will be really important for the group.
Questions and thoughts that emerge by listening to the talk or by read‑
ing the suggested texts, will be shared and discussed collectively.
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Kate Fowle
Muzeul reflexiv: cum să creezi
o instituţie de artă contemporană
în Moscova
Miercuri, 25 mai, 18.00
UNAgaleria
Str. General Constantin Budișteanu 10
Fondat în 2008, Garage este prima instituţie filantropică din Rusia înfi‑
inţată cu mandat public pentru susţinerea artei contemporane. Iniţial,
Garage a avut drept scop prezentarea unor expoziţii internaţionale,
însă în ultimii patru ani muzeul și‑a extins operaţiunile devenind un loc
de întâlnire între oameni, artă și idei pentru a scrie istoria. Având drept
scop crearea unor posibilităţi pentru producţia de dialog și lucrări de
artă prin favorizarea colaborărilor între artiști, specialiști și public, un
program cuprinzător de expoziţii și evenimente, de educaţie, cercetare,
mediere și publicaţii a fost pus în aplicare. În prim planul acestor activi‑
tăţi se află colecţia muzeului care reprezintă singura arhivă publică din
Rusia ce documentează arta contemporană din această ţară începând
din 1950 până în prezent.
„Între educaţie și construcţie instituţională” poate constitui un motto
și pentru Garage, o instituţie care își dezvoltă programul în mod con‑
tinuu, fiind interesată să ofere acces la cunoaștere, să devină un forum
activ care să genereze întrebări și dezbateri publice într‑un context în
care aceste drepturi nu sunt de la sine înţelese. Prezentarea se va con‑
centra asupra unor studii de caz extrase din programul Garage, exem‑
ple ce evidenţiază provocările și întrebările care ghidează construcţia
unui muzeu de la zero.
Kate Fowle este directoarea programului curatorial la Muzeul de Artă Contemporană
Garage din Moscova și director asociat al organizaţiei Independent Curators
International (ICI) din New York. Între 2009–13 a fost director executiv al ICI. A fost
curator la Ullens Center for Contemporary Art în Beijing între 2007–08 și șef de
departament al masteratului de practică curatorială la California College of the Arts din
San Francisco, program pe care l‑a co‑fondat în 2002. Înainte de a locui în SUA, Fowle
a fost co‑director la Smith + Fowle în Londra. Între 1994–96 a fost curator la Towner
Art Gallery and Museum în Eastbourne, East Sussex.

Expoziţiile recente curatoriate de Fowle includ: Rashid Johnson. Within Our Gates
(2016), Louise Bourgeois. Structures of Existence: The Cells (2015–16), Rirkrit
Tiravanija: Tomorrow Is The Question (2015), The New International (2014) și John
Baldessari: 1+1=1 (2013). Recent, ea a scris texte în cataloage dedicate unor artiști
precum Doug Aitken, John Baldessari, Harrell Fletcher, Ilya Kabakov, Robert Longo,
Ari Marcopoulos, Sterling Ruby, Althea Thauberger și Qiu Zhijie. Este autoarea a
numeroase texte dedicate curatoriatului și practicii expoziţionale, texte publicate în
reviste precum Parkett, Modern Painters, Mousse, Art in America, Manifesta Journal,
The Exhibitionist și Frieze.
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Founded in 2008, Garage is the first philanthropic institution in Russia
to create a comprehensive public mandate for contemporary art.
Originally established to present international exhibitions, in the last
four years the Museum expanded its operations to become a place
where people, art, and ideas connect to make history. Through a focus
on providing opportunities for the production of dialog and new work
in collaboration with artists, creative specialists, and the public, a com‑
prehensive program of exhibitions, events, education, training, research,
mediation, and publishing has now been set in motion. Central to these
activities is the Museum’s collection, which is the only public archive in
the country related to the development of Russian contemporary art
from the 1950s through to the present.
“Between education and institution building” could describe the mantra
for Garage as it continues to develop its program, continuously watch‑
ful of providing pragmatic access to knowledge, the agency to ask ques‑
tions, and the forum for public debate in a place where all three rights
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cannot be taken for granted. This lecture will focus on case studies
taken from Garage Program that demonstrate the challenges and ques‑
tions that arise in building a reflexive museum from scratch.
Kate Fowle is chief curator at Garage Museum of Contemporary Art in Moscow and
director‑at‑large at Independent Curators International (ICI) in New York. From 2009–
13 she was the executive director of ICI. Previously she was the inaugural international
curator at the Ullens Center for Contemporary Art in Beijing (2007–08) and chair
of the Master’s Program in Curatorial Practice, which she co‑founded in 2002 for
California College of the Arts in San Francisco. Before moving to the United States
Fowle was co‑director of Smith + Fowle in London. From 1994–96 she was curator at
the Towner Art Gallery and Museum in Eastbourne, East Sussex.
Fowle’s recent exhibitions at Garage include Rashid Johnson. Within Our
Gates (2016), Louise Bourgeois. Structures of Existence: The Cells (2015–16),
Rirkrit Tiravanija: Tomorrow Is The Question (2015), The New International (2014),
and John Baldessari: 1+1=1 (2013). Her recent writing includes catalogue texts on
Doug Aitken, John Baldessari, Harrell Fletcher, Ilya Kabakov, Robert Longo, Ari
Marcopoulos, Sterling Ruby, Althea Thauberger, and Qiu Zhijie. She has written on
curating and exhibition practices for numerous publications and magazines, including
Parkett, Modern Painters, Mousse, Art in America, Manifesta Journal, the Exhibitionist,
and Frieze.
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Pentru înscrierile la ateliere și seminarii vă rugăm
să ne scrieţi în prealabil la adresa:
salonuldeproiecte@gmail.com

To register for the workshops and seminars
please email us at:
salonuldeproiecte@gmail.com

Participarea se va face în limita locurilor disponibile.

Participation is limited to available seats.

prezentare publică—marţi, 5 aprilie • 18.00
UNArte Griviţei, Amfiteatru
atelier—miercuri, 6 aprilie • 10.00
UNArte Budișteanu, Etaj 4, Sala 53

prezentare publică—marţi, 12 aprilie • 18.00
UNArte Griviţei, Amfiteatru
atelier—miercuri, 13 aprilie • 10.00
UNArte Budișteanu, Etaj 4, Sala 53

prezentare publică—miercuri, 20 aprilie • 18.00
UNAgaleria
seminar—joi, 21 aprilie • 10.00
UNArte Budișteanu, Etaj 3, Sala 43

prezentare publică—miercuri, 4 mai • 18.00
UNAgaleria
seminar—joi, 5 mai • 10.00
UNArte Budișteanu, Etaj 3, Sala 43

prezentare publică—miercuri, 11 mai • 18.00
UNAgaleria

prezentare publică—miercuri, 18 mai • 18.00
UNAgaleria
seminar—joi, 19 mai • 10.00
UNArte Budișteanu, Etaj 3, Sala 43

prezentare publică—miercuri, 25 mai • 18.00
UNAgaleria

public presentation—Tuesday, 5 April • 18.00
UNArte Griviţei, Amfiteatru
workshop—Wednesday, 6 April • 10.00
UNArte Budișteanu, Floor 4, Studio 53

public presentation—Tuesday, 12 April • 18.00
UNArte Griviţei, Amfiteatru
workshop—Wednesday, 13 April • 10.00
UNArte Budișteanu, Floor 4, Studio 53

public presentation—Wednesday, 20 April • 18.00
UNAgaleria
seminar—Thursday, 21 April • 10.00
UNArte Budișteanu, Floor 3, Studio 43

public presentation—Wednesday, 4 May • 18.00
UNAgaleria
seminar—Thursday, 5 May • 10.00
UNArte Budișteanu, Floor 3, Studio 43

public presentation—Wednesday, 11 May • 18.00
UNAgaleria

public presentation—Wednesday, 18 May • 18.00
UNAgaleria
seminar—Thursday, 19 May • 10.00
UNArte Budișteanu, Floor 3, Studio 43

public presentation—Wednesday, 25 May • 18.00
UNAgaleria

