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Publicaţia

RO-MD/Moldova în două
scenarii
Textele și proiectele prezentate mai jos sunt extrase din publicația proiectului RO-MD/Moldova în două scenarii.
Publicaţia a totalizat întreaga documentaţie rezultată în urma proiectului: proiectele de artă vizuală realizate de
artiștii din Republica Moldova, România și Olanda; filmele documentare; contribuțiile organizatorilor proiectului,
experților invitați la sesiunile atelierului interdisciplinar de la Chișinău și colocviul de la Iași, precum și textele
curatorilor și experților ce au luat parte la seminarul interdisciplinar din Chișinău.
Detalii despre proiect: www.art.md
Participanți:
-experții:
Igor Caşu, Petru Negură, Flavius Solomon, Sorin Bocancea.
-artiști vizuali:
Dumitru Oboroc, Dan Acostioaei, Lavinia German, Alexandru Grigoraş, Violeta Ioniţă, Tatiana Fiodorova, Gulsun
Karamustafa, Ghenadie Popescu, Igor Scerbina, Lucia Macari, Maxim Cuzmenco, Bik Van Der Pol (Liesbethe Bik și
Jos Van der Pol), Tilmann Meyer-Faje, Iratxe Jaio, Klaas Von Gurcum, Ilya Rabinovich, Aurelia Mihai, Veaceslav Druță,
Tatiana Fiodorova, Denis Bartenev și Vladimir Us.
-curatori:
Matei Bejenaru, Ștefan Rusu, Bina Choi, Cătălin Gheorghe, Yu Yon Kim, Laura Schleussner, Lilia Dragneva.

Despre similitudini ði diferenþe
de Est, în Transnistria, unde separatiştii rusofoni au creat
o republică secesionistă susţinută tacit de Moscova şi
nerecunoscută pe plan internaţional.
Dacă în perioada comunistă relaţiile dintre România şi Republica Sovietică Socialistă Moldovenească
erau foarte reduse şi se făceau doar sub controlul Moscovei, după destrămarea Uniunii Sovietice şi declararea independenţei Republicii Moldova în august 1991,
acestea au cunoscut o dezvoltare semnificativă, însă, nu
lipsită de paradoxuri şi controverse. Schimburile culturale şi facilitarea unui număr mare de burse de studiu
în România pentru tinerii din Basarabia, denumirea provinciei istorice din stânga Prutului, au ajutat la crearea
unei elite pro-româneşti şi pro-europene la Chişinău,
însă care nu are putere economică sau influenţă politică
majoră pe scena politică. Dacă te plimbi pe străzile din
Chişinău, constaţi că majoritatea presei scrise este în
limba rusă, tinerii ascultă, în general, posturi de radio
ce promovează cultura pop occidentală via Moscova. Prezenţa culturală românească este în continuare
limitată.
În ultimii 15 ani, relaţiile economice dintre România şi Republica Moldova nu s-au dezvoltat semnificativ

pe motiv că, economia României încă nu avea puterea
de a susţine dezvoltarea Moldovei. Aceasta din urmă
este în continuare dependentă energetic de Rusia,
fapt care limitează indirect şi deciziile sale politice. Republica Moldova rămâne una din cele mai sărace ţări
ale Europei. RM rezistă economic datorită fluxului de
bani expediaţi de cetăţenii săi care muncesc legal sau
ilegal în Occident. După aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007, moldovenii au nevoie de viză
pentru a călători în România, fapt ce a creat conflicte şi
frustrări la Chişinău. Guvernul comunist de la Chişinău,
care a avut constant o atitudine ostilă faţă de aşa-zisele
pretenţii hegemonice ale României, a acuzat de corupţie Consulatul Românesc,
susţinând că există o reţea de facilitare a obţinerii ilegale a vizelor în
care sunt implicaţi şi funcţionari
români. În ciuda sincopelor
menţionate, există un potenţial
de dezvoltare a relaţiilor economice, tocmai datorită integrării
României în Uniunea Europeană.
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eferindu-ne la semnificaţia aspectului grafic al publicaţiei RO-MD/Moldova în două scenarii
trebuie specificat că atât logica interdisciplinară a proiectului, cât şi cele două sesiuni din
această vară (2008) s-au sincronizat cu evenimentele sportive intens mediatizate - Campionatul
Mondial de Fotbal din Austria şi Elveţia şi Jocurile Olimpice din China. Încărcătura competiţională,
dar şi tensiunea psihologică a evenimentelor nu putea să nu capteze atenţia participanţilor şi a
echipei de proiect care, în final, a influenţat şi identitatea grafică a proiectului (vezi afişul atelierului
interdisciplinar, cărţile poştale şi parţial unele secţiuni din această publicaţie). Concomitent CMF
a creat o foarte bună vizibilitate echipei naţionale a României, care a consolidat sentimentul de
comuniune între participanţii de la Iaşi şi Chişinău, depăşind o solidaritate competitivă. În aceste
circumstanţe imaginea jumătăţii de teren de fotbal cu o singură poartă în cazul interacţiunilor dintre
cele două echipe a proiectului a căpătat multiple conotaţii în contextul aspectelor de ordin politic,
economic şi social, abordate pe parcursul sesiunilor atelierului interdisciplinar.
Totodată, spectacolul de încheiere a Jocurilor Olimpice din Beijing a însemnat un motiv în plus
pentru evocarea ediţiei JO din Seul de către curatoarea Binna Choi (Utrecht) atunci când s-a referit în textul său la mecanismele de manipulare în masă şi crearea unor manifestări şi spectacole
de amploare pentru acumularea capitalului politic. Totodată, şi curatoarea Yu Yeon Kim (Seul) a
comentat contextul Jocurilor Olimpice din Beijing, atunci când s-a referit în textul său la companiile Google, Yahoo şi Skype, care au compromis angajamentul lor de libertate a cuvântului
prin acceptarea monitorizării comunicaţiilor ca o condiţie a activităţii lor în China. În acest mod
poporul chinez, este “protejat” de un gen de informaţie critică care vine din afara teritoriului ţării
– de aşa-numitul “Marele Zid de Foc”1. Alte naţiuni represive folosesc blocuri similare. Dacă poţi
controla accesul la informaţie, poţi controla masele – cel puţin pentru un timp2.
Anterior, în urma mediatizării itinerariului parcurs de flacăra Olimpică peste continente cu
destinaţia finală Beijing, au avut loc manifestări şi proteste vehemente în legătură cu ocuparea Tibetului de către China încă din 1950-51. Incidentele ce s-au produs în vara anului
2008 în Tibet, Franţa, Marea Britanie, SUA şi în alte ţări au amplificat aceste proteste şi au
lansat o critică deschisă în adresa oficialităţilor de la Beijing referitor la politica promovată
în această regiune şi a formelor compromise de mediatizare a Jocurilor Olimpice.
În aceste circumstanţe capătă o semnificaţie aparte şi evocarea traseului torţei olimpice ce a traversat Moldova acum câteva decenii în preajma jocurilor Olimpice de la Moscova
(1980), un parcurs care a legat pentru scurt timp cele două ţări: actuala Republica Moldova (pe
atunci RSSM) şi România. Evident că referindu-ne la acel itinerariu, la fel de bine mediatizat
de agenţiile mass-media din URSS, care a conectat într-un fel cele două regiuni ale Moldovei
nu se putea pune problema solidarităţii transfrontaliere şi a unui protest privind ocuparea şi
sovietizarea forţată a regiunii reieşind doar din divergenţele ideologice, ce-i drept de suprafaţă
existente pe atunci între regimul ceauşist şi cel brejnevist. Drept dovadă a acestui parcurs lipsit
de orice încărcătură simbolică, a pasivităţii politice şi, respectiv, a unei false solidarităţi încă mai
putem contempla monumentul amplasat pe traseul flăcării olimpice, la frontiera cu România
(loc. Leușeni, Republica Moldova) şi torţa Olimpiadei-80, păstrată în colecţia Muzeului de Istorie şi Etnografie din Edineț.

Ştefan Rusu
Artist vizual/curator
Chişinău
Monument dedicat flăcării olimpice situat pe traseul
internaţional Leuşeni-Chişinău la frontiera cu România.
Photo de Stefan Rusu

1 Informaţie reconfirmată de jurnaliştii care au mediatizat Jocurile Olimpice 2008 de la Beijing
2 DMZ(Demilitarised zone)-The Politics of Izolation, Yu Yeon Kim, 2008

Proiectul RO-MD/Moldova în două scenarii a fost
iniţiat de două instituţii artistice independente de la Iaşi
şi Chişinău, Asociaţia Vector şi [KSA:K] – Centrul pentru
Artă Contemporană şi are un caracter interdisciplinar.
Scopul principal este a oferi, prin studii comparative, o
radiografie cât mai obiectivă a situaţiei din cele două
Moldove, aflate în procese de schimbare. Pe lângă artiştii
vizuali, la simpozioane, workshop-uri sau la realizarea
unor proiecte artistice au participat şi specialişti din domeniile istoriei, politologiei sau sociologiei. Alături de
artiştii şi cercetătorii din Iaşi şi Chişinău, au fost prezenţi
şi artişti din alte ţări europene, care au avut un aport
creativ semnificativ asupra subiectelor analizate. Cu
toţii au încercat să răspundă unor întrebări dificile, dar şi provocatoare, gen: care ar fi elementele comune ce caracterizează tranziţia
post-comunistă din România şi Moldova?
Care este situaţia actuală în relaţiile culturale din perspectiva politicilor culturale
oficiale existente în cele două state? Care
este rolul oraşului Iaşi, capitala istorică a
Moldovei, în dialogul Bucureşti-Chişinău?
Care sunt perspectivele de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană?
O parte din proiectele artistice realizate1,
precum şi documentarea video a unui colocviu
interdisciplinar de la Iaşi vor fi prezentate în cadrul Bienalei de Artă Contemporană Periferic
8, celelalte proiecte fiind prezentate sub forma
unor expoziţii tematice la Chişinău în toamna
anului 2008. Faptul că analizarea unor fenomene complexe din domeniul social şi politic
a fost iniţiată de către artiştii din Iaşi şi Chişinău,
este semnificativ pentru modul în care artele
vizuale îşi pot găsi un rol vizibil şi activ în sfera
publică, ele devenind astfel un fin „seismograf”
al schimbărilor din România şi Republica Moldova.

Matei Bejenaru
Artist vizual
Asociaţia Vector, Iaşi

Itinerariul torţei olimpice care a traversat România şi
Republica Moldova în 1980.

stăzi, 11 august 2008, ziua în care scriu acest
text despre un proiect artistic de cercetare
a relaţiilor istorice, culturale, sociale şi politice dintre
România şi Republica Moldova, este probabil momentul de vârf al războiului dintre Rusia şi Georgia: trupele
ruseşti în ofensivă au intrat pe teritoriul georgian din republicile separatiste Osetia de Sud şi Abhazia. Legătura
dintre subiectul cercetării artistice şi tragicele evenimente menţionate este una singura: politica expansionistă a
Rusiei.
Evident, subiectul proiectului artistic nu şi-ar mai
fi găsit rostul dacă Moldova de peste Prut nu ar fi fost
anexată prima dată, în 1812, de către Imperiul Ţarist şi a
doua oară, în 1944, de către Stalin. Astfel, acum în anul
2008 suntem în faţa unei situaţii complexe care face ca
Moldova din partea dreaptă a râului Prut, parte a României, să fie într-un proces complex şi dificil de modernizare şi integrare în Uniunea Europeană, iar Moldova din
stânga Prutului, Republica Moldova, fosta Republică
Sovietică Socialistă Moldovenească, desprinsă din Uniunea Sovietică după puciul eşuat de la Moscova din august 1991, să fie guvernată de un regim comunist ambiguu atât în relaţiile cu Rusia cât şi în cele cu Uniunea
Europeană. Chiar dacă aproape două treimi din populaţia
Moldovei vorbeşte limba română, autorităţile comuniste
de la Chişinău o numesc limbă moldovenească, pentru a
o deosebi de limba română şi a găsi un motiv „serios” împotriva unei posibile uniri cu România într-un viitor mai
apropiat sau mai îndepărtat. Ca rezultat al politicii de
sovietizare a Moldovei, cât şi al unei propagande antiromâneşti care a speculat cu abilitate toate slăbiciunile
şi abuzurile administraţiei româneşti din perioada 19191941, când Moldova din dreapta Prutului a făcut parte
din România, precum şi faptul că armata română a luptat
pe frontul de Est împreună cu armata germană în cel deal Doilea Război Mondial, astăzi majoritatea populaţiei
vorbitoare de limbă română din Republica Moldova
se declară moldovenească, o entitate diferită, în viziunea autorităţilor de la Chişinău, decât cea românească.
Cealaltă treime, populaţia vorbitoare de limbă rusă sau
ucraineană priveşte evident către Est, spre Rusia şi Ucraina. O situaţie extrem de complicată se găseşte la graniţa

Torţa Jocurilor Olimpice Moscova-80 din colecţia
Muzeului de Istorie şi Etnografie din Edineţ,
Republica Moldova
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Muzeotopia
(Chiðinãu - Iaði ), 2008
Un proiect de Ilya Rabinovich
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roiectul elaborat în timpul verii anului 2008, a rezultat într-o investigaţie şi o documentare asupra formelor
de arhivare şi reprezentare a istoriei recente în sfera publică.
Cercetarea mea a constat în fotografierea colecţiilor expuse şi juxtapunerea acestora cu imagini găsite în arhivele
muzeelor. Mai mult decât atât, am căutat informaţii scrise care puteau face lumină asupra schimbărilor survenite în
acele instituţii după 1989.
Cercetările mele au inclus şi fotografierea unor documente din: Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie, Muzeul Naţional de Arte Plastice, Muzeul de Pedagogie, Muzeul Militar,
Muzeul Uniunii Scriitorilor, Muzeul Gloriei Muncii al Sindicatului Lucrătorilor din Transportul public.
De asemenea am fotografiat în vechile clădiri ale unor muzee legate direct de fostul regim sovietic. Desigur că
acestea din urmă şi-au încheiat activitatea la inceputul anilor 90.
Ca rezultat al cercetărilor, mi-am dezvoltat o reflecţie clară şi deranjantă: am urmărit procesul de omitere a istoriei
recente în acele instituţii publice. Fiecare instituţie a încercat să recreeze propriul său concept şi propria strategie
de reprezentare a continuităţii şi existenţei Statului Moldovenesc. Relicve legate de istoria antică a statului au fost
recontextualizate, în timp ce relicvele şi alte exponate arheologice legate de istoria recentă a secolelor XIX-XX au fost
înlăturate şi înlocuite cu altele, care susţin noul discurs naţional.
Reflectând asupra conceptului de “muzeu ca maşină culturală care produce conţinutul identităţii colective”, a
apărut o întrebare ce predispune spre meditaţie: cum poate fi formată identitatea naţională dacă diversele narative
prezentate nu corespund unul cu altul?
Pentru a cunoaşte situaţia din Moldova de pe partea românească, am făcut o călătorie la Iaşi în scopul de a
fotografia instituţii similare. Muzee de Istorie, Artă şi Ştiinţă - Palatul Culturii din Iaşi au fost închise pentru renovări
şi eu am reuşit să fotografiez cinci case ale scriitorilor, Muzeul de Istorie Naturală şi casa Kogălniceanu. Analiza
situaţiei din Iaşi mi-a provocat concluzii similare cu privire la rolul muzeelor în reprezentarea şi recrearea discursului
naţional.
Prin acest proces, doresc să pun unele întrebări referitoare la adevărurile politice care s-au perindat, în regiunea
Moldova, în ultimele decenii. O întrebare mi-a fost inspirată de gravitatea dramei naţionale care face ca societatea din
Moldova să şteargă şi să respingă orice referinţă obiectivă la atmosfera socială şi culturală a istoriei recente. Rolurile
şi responsabilităţile instituţiilor ce conservă moştenirea culturală, cum sunt muzeele, de exemplu, pare ambiguu
în lumina ideologiei negării pe care acestea le-o prezintă publicului. În cele din urmă, se poate lansa o discuţie
mai generală privind intersecția dintre politică, istorie, cultură şi participare socială într-o perioadă a schimbărilor
rapide.

Iniţial s-a numit Muzeul Naţional de Istorie al Moldovei şi a fost fondat în
1983 pe baza fondurilor transferate de la Muzeul Naţional de Etnografie
şi Istorie Naturală a Moldovei şi Muzeul Gloriei Militare. Sediul Muzeului
Naţional de Istorie şi Arheologie al Moldovei se afla în fostul liceu de băieţi
din Basarabia. În perioada 1991- 1992 colecţia muzeului a fost îmbogăţită
prin includerea în fondurile acesteia a câteva foste colecţii din muzee ca:
Muzeul “G. I. Kotovsky şi S. Lazo”, Muzeul de Istorie al Partidului Comunist
al Moldovei, Muzeul Prieteniei Internaţionale, Muzeul Ateismului şi Muzeul
tipografiei ilegale a ziarului “Iskra”. Conform unei hotărâri de Guvern,
în 2005, Muzeul Naţional de Istorie al Moldovei a fost reorganizat şi
transformat în Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie al Moldovei.
Patrimoniul muzeului numără peste 300 000 de exponate. Muzeul deţine
colecţie arheologică reflectând evoluţia culturii materiale a regiunii
începând cu Paleoliticul timpuriu şi terminând cu jumătatea perioadei
medievale. Colecţia numismatică a muzeului include peste 40 de mii de
monete vechi, medievale şi moderne.
Colecţia de armurărie include şi arme albe şi arme de foc împreună cu
uniformele de epocă din secţia militară a fondurilor muzeului.
Colecţia de carte veche, fie manuscrise sau tipărite care include adevărate
rarităţi bibliografice ale secolelor XVII – XIX includ lucrări ştiinţifice şi literare

publicate în editurile din Chişinău, Bucureşti, Sibiu, Iaşi, Lvov, Moscova,
Kiev, St. Petersburg, Viena, Paris şi Berlin. Această colecţie de documente
se referă la evenimente sociale şi culturale care au avut loc pe teritoriul
Moldovei şi care prezintă viaţa şi activitatea oamenilor remarcabili din
regiune. Colecţia de documente se referă la perioada medievală a istoriei
statului feudal moldovenesc, perioada dintre 1812-1918, când Basarabia a
fost sub ocupaţia Imperiului Ţarist Rus, perioada interbelică când regiunea
a făcut parte din România, perioada sovietică şi perioada primului deceniu
de independenţă în 1991. Acele zeci de mii de fotografii din colecţia
muzeului adaugă dimensiune vizuală limbii seci a documentelor de
epocă.
Expoziţia permanentă a muzeului prezintă publicului istoria religiilor
în ordine cronologică şi ocupă 11 camere de mărimi considerabile cu o
suprafaţă totală de circa 2000 de metri pătraţi, fiind împărţit în următoarele
secţii: arheologie şi istorie antică, istoria Evului Mediu, istoria Basarabiei,
istorie modernă, comori şi numismatice, diorame şi expoziţii periodice.
Sursa:
Oficiul Unesco
Colecţii de Artă din Republica Moldova
http://www.unesco.ru/files/cd/clt-museums-mold/EN/mnaim.html

Muzeotopia, Ilya Rabinovich, 2008. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, 2008

Muzeotopia, Ilya Rabinovich, 2008. Muzeul Naţional de Istorie
şi Arheologie

Muzeotopia, Ilya Rabinovich, 2008. Arhiva Muzeului Naţional
de Istorie şi Arheologie

Colecţia muzeului creează o comparaţie vizuală şi pune un semn de ega
litate morală între mai multe evenimente istorice din trecut. Obiectele
expuse reprezintă o perspectivă controversată asupra proceselor istorice
recente. Percepţia generală a acestei expoziţii, cu un design interior moşte
nit din perioada sovietică, care funcţionează ca o fantomă a faptului că
destinaţia iniţială a acestei clădiri a fost cea de Muzeu al Gloriei Militare.
Dacă în perioada sovietică obiectele reflectau monocultura comunistă,
astăzi, situaţia nu diferă cu mult, prezentând istoria dintr-o singură per
spectivă. Auto-victimizarea pune societatea moldovenească într-o poziţie
pasivă cu şanse mici de influenţă asupra propriului viitor.

Secţie dedicată perioadei 1940-1950. În mod surprinzător, nu sunt prezen
tate momente importante legate de Moldova în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial. Alături de uniformă şi o serie de obiecte personale ale
soldaţilor din Armata Roşie sunt expuse obiecte ale soldaţilor din armata
română. În ultima vitrină sunt expuse obiecte care au aparţinut unor pri
zonieri din Auswitz-Birkenau, expuse împreună cu hainele şi obiectele unei
persoane trimise în lagărele staliniste. În partea opusă a sălii pot fi văzute
haine şi obiecte personale ale unor deportaţi în Siberia în anii 1950.

Colaborare regionalã inter-relaþionalã
upă 90, o parte din studenţii basarabeni de la
facultăţile de arte pleacă să-şi continue studiile în România, mulţi dintre care se stabilesc acolo cu
traiul, continuându-şi cariera artistică peste hotarele
Rep. Moldova, dar referindu-se în proiectele sale la contextul „moldovenesc”. În această ordine de idei vreau să
menţionez romanul lui Alex Vakulovski, “Pizdet”, apărut
în 2002 la Bucureşti, care în stil punk, prezintă viaţa studentului basarabean, aflat în mediul universitar românesc. Vasile Ernu, născut la Odesa, în 1971 (din 1990
stabilit cu traiul în România) înregistrează experienţa
comunismului, prin care a trecut, într-o carte apărută
în 2007, cu titlul “Născut în URSS”. O realizare reuşită
în acest sens este proiectul “Planeta Moldova”, iniţiat
de un grup artistic (Mitoş Micleuşanu şi Florin Braghiş
– cetăţeni ai Republicii Moldova), format în România.
Grupul este cunoscut pentru ironia şi sarcasmul pe
care-l promovează, cât şi pentru scenetele, animaţiile
şi muzica în care utilizează un argou ce poate fi numit
„moldovenesc”, însă doar ca aspect al comunicării - limbaj vulgar creat dintr-un amalgam de româna şi rusă.
Grupul a debutat cu un site internet destinat moldovenilor, dar paradoxal, devenit popular şi în România. Din
23 septembrie 2006, pe TVR2, Planeta Moldova prezintă
Planeta România, în fiecare vineri, la 22:30. Emisiunea a
fost o conversaţie între cei doi membri ai trupei pe teme
din cele mai diverse - discuţii filosofice, sofiste, absurde,
care adesea apar sub formă de animaţie. Publicarea piesei Nicoletei Esinencu „Fuck You, Eu.ro.Pa!” în reader-ul
Pavilionului României la cea de a 51-a ediţie a Bienalei de
la Veneţia (2005) a stârnit controverse pe scena politică
atât în Republica Moldova, cât şi în România. În 2006
Esinencu participă la Periferic 7 – Bienala Internaţională
de Artă Contemporană din Iaşi, iar în 2007 este invitată
să participe în proiectul „Spaţiul Public Bucureşti”, lansat
de Marius Babias. Proiectul Nicoletei Esinencu A(II)Rh+
invită la o incursiune în cartierele Bucureştiului printr-o
piesă de teatru despre realitatea discriminării, pe traseele de fiecare dimineaţă ale romilor, antrenaţi în căutare
de fier vechi.
Acestea sunt câteva exemple care, în pofida reuşitei
vădite a realizărilor artistice, sunt direcţionate pe un
singur vector – Rep. Moldova – România şi într-un mod
direct sau indirect (după caz) se reduc la prezentarea
contextului local (moldovenesc) în România. Fluxul invers, însă, lipseşte cu desăvârşire.
Primele tentative de colaborare regională în cadrul proiectelor promovate de Centrul pentru Artă
Contemporană de la Chişinău au avut loc chiar la înce-

putul activităţii acestuia. Atunci s-a mizat pe generaţia
tânără de artişti, invitaţi să participe la taberele de vară
organizate de KSA:K (atunci CSAC)1. Astfel, la cea de-a
doua ediţie a taberei CarbonArt au fost invitaţi să participe artişti din Ucraina (Odesa) şi România. Au fost
prezenţi artişti, critici de artă şi teoreticieni de peste
Prut, Ucraina şi Rusia şi la alte evenimente de acest gen
(Expoziţia şi simpozionul Kilometrul 6, Expoziţia Mesaje
de la Tzara, Festivalul de performance Surâsul Giocondei, etc.).
Bineînţeles, că o colaborare cu ţările vecine era o
cale mai firească în definirea unei identităţi culturale
comune şi în sincronizarea procedeelor de evoluţie a
discursului artistic contemporan autohton prin identificarea unor similitudini de ordin social, geo-politic,
economic şi cultural. Aria de interes era orientată pe
două direcţii, una ar fi fost spre România şi cealaltă spre
Ucraina şi Rusia.
Cu toate că Centrul de Artă de la Chişinău
făcea parte din reţeaua Centrelor Soros pentru Artă
Contemporană2, şi schimbul de informaţii avea o
circulaţie continuă, colaborările regionale se produc
cazual şi mai mult din iniţiativa unor „emisari” veniţi în
Moldova să adune informaţie despre realitatea artistică
locală sau din contacte individuale ale artiştilor sau
curatorilor de aici. Posibil că interesul centrelor SOROS
din Europa de Est era orientat, în special, spre realizarea
unor proiecte cu instituţiile şi iniţiativele din Vest şi nu
cu ţările vecine. Avantajoasă a fost colaborarea cu ţările
vecine în reţeaua Ţărilor Balcanice (BAN), de altfel şi Balcanii în sine prezintă o alteritate tentantă pentru curatorii din Vest. Cu toate acestea, colaborarea regională mai
intensă se produce în interior, în special între ţările fostei
Yugoslavii, unde, după caz, în deosebi în evenimentele organizate de curatorii din Vest, mai apar şi alte Ţări
Balcanice (România, Bulgaria, Turcia, etc.)3. În dihotomia

1 Centrul Soros pentru Artă Contemporană (CSAC) a
apărut în 1996, în cadrul Fundaţiei SOROS, Moldova. În
martie 2000, Centrul iese din componenţa Fundaţiei
şi este înregistrat ca ONG, instituţie independentă,
non-profit cu denumirea Centrul pentru Artă
Contemporană, Chişinău KSA:K..
2 Din 2000 – Reţeaua Internaţională de Artă
Contemporană I_CAN
3 IN SEARCH OF BALKANIA (2002), BLOOD AND HONEY
(2003), IN THE GORGES OF THE BALKANS (2003), IN
THE CITIES OF THE BALKANS (2003), BEYOND THE
BALKANS (2004)

Europa-Balcani, Republica Moldova apare şi mai rar, cu
unele excepţii sau deloc. De altfel, nici „Estul” (Rusia,
Ucraina…) nu este îndeajuns interesat în colaborarea cu
o ţară vecină, fiind mai tentaţi de o relaţie cu Europa de
Vest.
Bunăoară, colaborarea cu artiştii din Ucraina (în
special din Odesa) are o continuitate datorită contactelor directe între artişti, create în timpul taberelor de artă
vizuală.
Prima relaţie cu Rusia s-a produs prin intermediul
Tatyanei Mogilevskaya (critic independent de artă media, stabilită atunci la Moscova), care a sosit la Chişinău
secundată de Gilles Morel pentru a investiga producţia
video locală pentru colecţia de artă video “Vent d’est”
din Rusia, Ucraina şi Moldova.
Tatyana Mogilevskaya a făcut naveta MoscovaChişinău de mai multe ori, participând la evenimentele
Centrului şi prezentând publicului local compilaţii din
colecţia “Vent d’est”. În vara anului 1998, în colaborare cu
Octavian Eşanu şi Vladimir Bulat, realizează un proiect
în ideea participării artiştilor din Moldova la Expoziţia
“Staţia de testare a simţirilor” (curator Gheorghi Nichici) în cadrul Forului Internaţional al Iniţiativelor Artistice

de la Moscova. Acest eveniment a fost o acţiune, care
a întrunit proiecte de artă contemporană din Moscova, de la periferiile Rusiei, din Ţările Baltice şi Moldova.
Expoziţia a fost organizată de Comitetul pentru Cultură
al Municipiului Moscova, Centrul Soros pentru Artă
Contemporană din Rusia, Centrul internaţional muzeistico-expoziţional “Olimp”.
O altă direcţie este explorată prin colaborarea dintre Centrul KSA:K (atunci – CSAC) şi IDEA Design & Print,
Cluj în editarea publicaţiilor Centrului. De aici rezultă
realizarea unui proiect care a presupus o colaborare între KSA:K, Fundaţia IDEA şi Fundaţia TRANZIT, cu genericul „Basarabenii în tranzit la Cluj”, şi a însumat o serie de
expoziţii şi prezentări, în mai multe locaţii ale Clujului,
(Cluj, 1999).
Mediul social din Republica Moldova a fost şi este
suprasaturat de o multitudine de semne şi simboluri
locale, care au creat aşa-numitul topos, perceput şi interpretat atât de băştinaşi, cât şi de vecini în mai multe moduri (diferite unul de celălalt), transformându-se
treptat în nişte banalităţi, atavisme lipsite de încărcătură
semantică.

CarbonArt, Rădenii Vechi, 1997 (Cosmin Păulescu, Hoţul de pământ.
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Un moment de autoidentificare în relaţia Moldova-România şi Moldova-Rusia, organizat de KSA:K, în
anul 2001, a fost lansarea proiectului Semne Identitare
–“Semnul Moldovenesc” (organizat în colaborare de
curatorii: Lucia Macari, Lilia Dragneva (Moldova), Oleg
Petrenko (Russia)). Acest proiect a fost o încercare de
colaborare între artişti invitaţi din România, Rusia şi Moldova4. Tematica – problema identităţii spaţiului dintre
Nistru şi Prut şi impactul simbolurilor naţionale asupra
artei actuale. Astfel, la eveniment au participat atât
“gazdele” (Moldova), cât şi “musafirii” (România, Rusia),
ceea ce a creat un fel de “tensiune ideologică” privind
abordarea totalităţii de semne şi mituri văzute cu “ochii
proprii” şi cu “ochi străin”.
Expoziţia a evoluat pe marginea discutării sintagmei „specific locale”, încercând să fie analizate,
din perspectivă culturală, fundamentele numitei
„specificităţi”5.
Cu toate acestea Centrul de Artă de la Chişinău a
menţinut o relaţie cu caracter colegial, ca între instituţii,
cu Centrele vecine din reţeaua CSAC din Odesa, Kiev
şi cel de la Bucureşti, dar care a rezumat la un schimb
informaţional şi s-a redus la vizite de scurtă durată
şi nişte prezentări ocazionale. Dar şi exemplele unor
colaborări enumerate mai sus nu au avut o continuitate,
periodicitate sau o relaţie de durată. Totuşi, au existat
unele realizări singulare, dar care, din anumite considerente, n-au mai evoluat.
Chiar de la apariţia Centrului s-a pus problema
mediatizării procedeelor artistice noi şi iniţierea unui
discurs critic al mediului/contextului artistic autohton.
Aceasta s-a făcut prin intermediul revistei ART-hoc, editate şi difuzate de Centru. Primul număr al revistei ARThoc a apărut în toamna anului 1996. Scopul propus a
fost de a explora reperele discursului teoretic local, de
a stimula atitudinea critică în arta contemporană, precum şi apariţia noilor idei, concepţii şi proiecte în peisajul artistic local. De asemenea, pentru a ridica nivelul
cunoaşterii artei contemporane internaţionale, s-a pus
accent pe informarea publicului asupra scenei artistice
din Moldova şi din exterior, la fel şi asupra diverselor
discursuri, construcţii teoretice, texte de specialitate şi
interviuri cu teoreticieni şi artişti consacraţi.
Deoarece revista apărea în limba română, distribuţia
se făcea preponderent în Moldova şi România. De altfel,
şi redactorul şef al revistei, criticul de artă Vladimir Bulat,
era stabilit la Bucureşti. În aceste circumstanţe, revista
capătă o identitate dublă, ce deosebeşte o strategie
editorială confuză. În unele cazuri vectorul reprezentativ şi informaţional era îndreptat în sens opus faţă de
punctul de referinţă. Unda „adresării spre public/cititor”
şi conţinutul nu venea din Moldova, ci din România, şi
nu neapărat era adresat spre Moldova, astfel depăşind
4 Pagina web a Centrului pentru Artă Contemporană,
Chişinău, http://www.art.md/mznak/ro.html
5 Catalogul Semne identitare, Editura Civitas, Chişinău,
Rep. Moldova, 2002

proporţia informaţională între Moldova şi România în
cazul unei reviste editate la Chişinău şi pentru mediul
artistic şi cultural din Moldova.
În 2004, în parteneriat cu proiectul relations, Berlin, Centrul KSAK lansează proiectul TV ALTE ARTE – o
emisiune cu o durată de jumătate de oră, despre arta
contemporană, şi care a rulat pe postul TVM de două ori
pe lună. Acesta, chiar de la apariţie, a încercat să creeze
un spaţiu public în care să fie puse în discuţie varii aspecte din sfera culturală şi artistică a ţării. Ţinând cont
de faptul că în cadrul emisiunii erau invitaţi să participe şi artişti din străinătate, expunând propriile lucrări,
acest lucru a stimulat în mare măsură un dialog cultural
şi o ţinută artistică adecvată, în ritmul fluxului de idei
internaţional.
Reportajele din emisiunea ALTE ARTE îmbinau evenimentele locale, regionale şi internaţionale. Aici erau
prezentate diverse instituţii, galerii, evenimente, interviuri cu artişti; au fost realizate reportaje care oglindeau
în profunzime subiecte sociale relevante pentru Republica Moldova.
De regulă, pentru realizarea reportajelor regionale jurnaliştii emisiunii ALTE ARTE plecau în deplasări în
România, Ucraina şi Rusia. Prin aceste contacte directe
şi omniprezenţă a fost creată o platformă regională
comună şi autentică de ordin informativ, dar şi analitic.
Ca şi în situaţia cu revista ART-hoc, nici programul
ALTE ARTE nu a reuşit să obţină o continuitate precum
ar fi fost normal în cadrul şi contextul unor proiecte
mass-media. Revista ART-hoc a fost lansată la apariţia
Centrului (CSAC), şi a fost finanţată integral de Fundaţia
SOROS, iar Programul TV a fost un proiect iniţiat în colaborare cu relations şi finanţat de Fundaţia Federală
Culturală Germană. Ambele au fost proiecte cu o durată
limitată şi odată cu finalizarea termenului este foarte
dificil să fie menţinute cu suportul unui alt finanţator.
Fără nici o şansă de a obţine sprijin financiar local, este,
de asemenea, complicat de găsit o finanţate durabilă
pentru un proiect deja demarat în acest caz. Practic ar fi
imposibil de obţinut finanţare de la o altă fundaţie sau
donator. O şansă de a continua aceste două proiecte ar fi
prin intermediul unei colaborări între Moldova şi România, dar într-o cu totul altă formulă şi format.
În pofida unor colaborări de lungă durată dintre
România şi Moldova în cadrul expoziţiei „Saloanele
Moldovei”, organizate de UAP la Bacău şi Chişinău, din
iniţiativa pictorului Ilie Boca şi muzeografului Geta
Barbu, cu scopul de a reuni artiştii plastici de pe cele
două maluri ale Prutului, acestea au fost reduse în mare
măsură la nişte relaţii formale: artiştii produc şi îşi expun
lucrările, iar juriul ca în vremurile bune, împarte premiile… S-a considerat că este o modalitate de a prezenta
nişte realizări individuale, însă nu este vorba despre nici
un demers artistic şi nici o analiză critică a unui sau altui
context sau a unor relaţii inter-regionale. Mesajul artistic
este lipsit de articulare, nemaivorbind despre modul de
expunere, care este doar o prezentare a lucrărilor, străin
de un concept curatorial articulat.

Expoziţia Semne Identitare/ The Exhibition Identity Signs,
Chişinău, 2001, Grupul Rostopasca, Valahia şi Duşmănia,
Transilvania şi Duşmănia, Moldova şi Duşmănia, Basarabia şi
Duşmănia.

La începutul anilor 2000, la Chişinău, a apărut încă
o iniţiativă artistică – Asociaţia Tinerilor Plasticieni din
Moldova OBERLIHT. Grupul realizează o serie de proiecte
la Chişinău, implicând artiştii tineri, în marea majoritate
studenţi de la facultăţile de arte. Optând pentru o decentralizare şi escapadă din limitele geografice a capitalei, asociaţia iniţiază câteva proiecte care implică zonele rurale şi regiunile din Moldova. Astfel, în 2003 este
organizat proiectul – Al 9-lea pod – care se lansează în
Pinacoteca din Tighina, Galeria de Arte din Dubăsari,
Galeria de Arte şi Şcoala de Arte Plastice pentru copii
din Râbniţa. De asemenea, în 2005 este organizată o
tabără de creaţie, cu genericul „Ruta Măcăreşti”, în care
sunt implicaţi, artiştii din Chişinău şi cei din comunitatea
locală, inclusiv copii şi elevi din satul Măcăreşti. Scopul
organizării acestei tabere este de a explora contextul local, dar şi cel de natură post-conflictuală (Transnistria).
O continuitate a iniţiativelor Oberliht a fost proiectul cu genericul din . A in . B (din punctul A in punctul B),
care a avut ca scop colaborarea între artiştii din România

şi cei din Moldova. În 2006 Asociaţia lansează proiectul
de lungă durată INTERVENŢII „conceput să exploreze
forma, dimensiunea ideatică/conceptuală, contextele în
care poate fi degajat, vizibilitatea/invizibilitatea, temporalitatea actului de intervenţie”6. Proiectul este realizat în
mai multe etape. În special Intervenţii 2 aduce în primplan substratul social. În una din aceste intervenţii un
grup de artişti tineri, ghidaţi de Iosif Kiraly, redescoperă
numeroase zone mai puţin vizibile ale Chişinăului (Stadionul Republican (în reconstrucţie), Lacul Morilor,
Cimitirul Evreiesc, Închisoarea Centrală din Chişinău,
cartierul Pieţei Centrale, Uzina de Televizoare (actualmente abandonată), zonele industriale, etc.). Etapa a
III-a a proiectului INTERVENŢII vizează cunoaşterea şi
valorificarea spaţiului public. Această etapă se extinde
şi implică o colaborare cu artiştii şi teoreticienii din Ţările
Balcanice, în special cu cei din România. Etapa finală
încă aşteaptă să fie prezentată în spaţiile publice din
Chişinău şi Bucureşti.
În 2004, la Chişinău apare o altă grupare artistica „IZM”, formată din 7 artişti tineri, care elaborează proiecte
de grup. Este o formaţie autodidactă şi productivă. În
marea parte, aceştia produc acţiuni şi performance,
orientate spre analiza şi critica situaţiei actuale din societate. Fiind toţi vorbitori de limbă rusă, vectorul este
orientat preponderent spre Rusia şi Ucraina. Astfel ei
participă la mai multe proiecte din Moscova (Bienala de
Tineret), Ecaterinburg, Odesa, etc.
Colaborarea Centului cu Asociaţia Vector a pornit
încă din anii 90. Astfel, artiştii din Moldova participă
la festivalul Periferic 2 (în 1998) şi Periferic 3 (în 1999).
Ulterior, festivalul se transformă în bienală, iar curatorii
vin cu regularitate la Chişinău pentru a selecta artişti
din Moldova. Artiştii de la Iaşi participă la evenimentele
lansate de KSAK. Respectiv, de multe ori artiştii şi curatorii din Moldova sunt invitaţi pentru a face prezentări şi
pentru a ţine prelegeri la Iaşi. Dacă aici e vorba mai mult
de un schimb informaţional la modul general şi artistic,
dar cu un caracter individual, proiectul RO-MD/Moldova în două scenarii, realizat de Centrul pentru Artă
Contemporană, Chişinău în parteneriat cu Asociaţia
Vector de la Iaşi îşi propune o incursiune artistică bine
determinată în contextele socio-politico-economic
din două Moldove: regiunea Moldova din România şi
Republica Moldova. Pentru moment, această iniţiativă
poate fi considerată drept o colaborare bilaterală de
perspectivă, având un caracter de cercetare, aceasta implică mai multe practici şi discipline şi are toate
şansele să capete un caracter dinamic şi o continuitate.

Lilia Dragneva
Artist, curator
Chişinău

6 http://www.oberliht.org.md/interventii3.html
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Un proiect de Dan Acostioaei
„Unirea de la 1859 nu a fost rezultatul unei mişcări consensuale fără rest, cum lasă să se înţeleagă
manualele şi o parte a istoriografiei. Dimpotrivă, a fost o decizie politică luată după lungi şi
tensionate dezbateri. Ideea unirii a stârnit entuziasme, dar şi aprehensiuni. A coagulat forţe
însemnate, dar şi o opoziţie consistentă.” ... „De la un moment dat, naţiunea română nu a mai fost
dispusă să-şi amintească de perioada în care nu era atât de coezivă şi uniformă pe cât îşi imaginează
astăzi. Informaţii obiective despre rezistenţa faţă de proiectul unirii a unei părţi din elita moldoveană
se găsesc cu greu chiar şi în studiile de specialitate, ca să nu mai vorbim de muzee, manuale sau alte
surse de (in)formare publice. Evocarea separatismului stârneşte inconfort până şi în mediile cultivate,
semn că naţionalismul şi-a pus apăsat amprenta asupra culturii politice româneşti.”

Adrian CIOFLÂNCĂ, Ziarul de Iaşi, 24/01/2008

A

Harta principatelor Unite, 1859

ctul de la 24 ianuarie 1859 nu a încheiat unirea Principatelor, ci abia a început-o. Aceasta pentru că, pe plan
intern unirea era o uniune personală, cele două ţări româneşti având acelaşi domnitor, iar in plan extern
alegerea aceluiaşi domnitor crease o situaţie juridică nouă, care venea în contradicţie cu dispoziţiile Convenţiei de
la Paris, din 1858.
La acestea se adaugă activitatea reformatoare ce trebuia susţinută pentru ca Unirea să reprezinte într-adevăr un
factor de coeziune politică, socială şi economică a celor două Principate.
Domnia lui Alexandru Ioan Cuza poate fi privită ca având două etape: cea a realizării unirii definitive (1859 –
1862) şi cea reformatoare, pentru consolidarea noului Stat român. Dubla alegere a lui Cuza a pus Puterile europene
în faţa unui fapt împlinit, dar nu neapărat şi acceptat imediat.

Portretul lui Alexandru Ioan Cuza

Grup din monumentul lui Cuza-Vodă din
Iaşi: Negri, Kogălniceanu, Creţulescu,
Florescu

Imediat după alegere, Austria îşi manifestase ostilitatea fată de acest act, iar Turcia ceruse convocarea unei noi
conferinţe a Puterilor europene, pentru a lua în discuţie noua situaţie creată în Principate. În aceste condiţii a început
o susţinută activitate diplomatică românească pentru obţinerea recunoaşterii internaţionale a stării de fapt. În capitalele Puterilor europene domnitorul a trimis emisari pentru a purta tratative cu cercurile conducătoare. [...] Problema
dublei alegeri a lui Cuza a fost luată în dezbaterea Conferinţei de la Paris, ale cărei lucrări au început pe 26 martie
1859. După două şedinţe ale acesteia Franţa, Rusia, Anglia, Prusia şi Sardinia au recunoscut dubla alegere (la 1 aprilie
1859), Turcia şi Austria tergiversând recunoaşterea până la 1 august 1859. Pentru a fi de acord cu investitura lui Cuza,
Poarta a formulat condiţii inacceptabile, la care însă a renunţat în final. La 21 si 26 septembrie 1859, sultanul a trimis
firmanele de investitură a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al ambelor principate.
Consolidarea actului de unire a principatelor depindea însă de măsurile adoptate pe plan intern. [...] În afară de
problema recunoaşterii dublei alegeri, era aceea a unificării administrative, cea a reorganizării şi completării aparatului de stat, în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Paris, cea a adoptării unei noi legi electorale, apoi problema mănăstirilor închinate - spre a opri scurgerea unei bune părţi din venitul naţional peste hotare, în sfârşit problema
agrară, de o deosebită însemnătate şi gravitate, rămasă nerezolvată la 1848. [...] Conform convenţiei de la Paris s-a
creat Comisia Centrală de la Focşani ce avea ca scop adoptarea de legi comune în cele două Principate. În cei trei ani
cât şi-a desfăşurat activitatea (1859-1862), comisia a elaborat un proiect de Constituţie şi de lege electorală, a adoptat dispoziţii şi legi privind funcţionarea justiţiei, organizarea serviciului de statistică, impozitul funciar (căpitănia) şi
organizarea judecătoriilor săteşti. Erau legi care deschideau drumul marilor reforme din anii următori. În condiţiile
stabilite prin Convenţia de la Paris aceste legi nu puteau deveni eficiente, iar administrarea ţării era greoaie. Existenţa
celor două guverne şi adunări legiuitoare întârzia aplicarea legislaţiei adoptate. Domnitorul era nevoit să se deplaseze continuu de la Iaşi la Bucureşti, conlucrând cu fiecare adunare şi guvern în parte. [...] La 22 noiembrie 1861
Poarta emitea “Firmanul de organizare administrativă a Moldovei şi Valahiei”, prin care Puterile suzerane şi garante
erau de acord cu schimbarea Convenţiei şi admiteau unificarea instituţiilor legislative şi administrative ale celor două
principate. Rezerva asupra noului statut venea tot din partea Turciei, aceasta acceptând schimbarea numai pentru
perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza.
La 11 decembrie 1861, Cuza adresează naţiunii o proclamaţie, anunţând mesajul său: “Unirea este îndeplinită,
naţionalitatea română este întemeiată”. Ca urmare, s-a trecut la unificarea guvernelor şi a Camerelor celor două Principate. La 22 ianuarie 1862 s-a format primul guvern unic al Principatelor Unite, condus de Barbu Catargiu; Parlamentul unic îşi va deschide lucrările la 24 ianuarie 1862, în care Al. I. Cuza proclama Unirea definitivă a Principatelor, iar
oraşul Iaşi devenea capitala acestora. Comisia Centrală de la Focşani îşi va înceta activitatea.
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>RO-MD/Moldova în două scenarii

Valorile economice
Socialiştii sperau nu doar să ridice blestemul genezei legat de muncă, ci să şi găsească împlinire colectivă
şi creativă în muncă. Şi dacă flacăra care a aprins această speranţă pare să lumineze slab la locul de muncă,
lumina ei discretă poate fi reaprinsă în literatură şi în operele de artă care rămân.
–Charity Scribner Recviem Comunismului

Peggy Meinfelder/Bani de “Bine aţi venit”

P

e măsură ce ne apropiem de cea de-a 20-a aniversare de la căderea Zidului de la Berlin, a apărut
o generaţie a germanilor care n-au cunoscut niciodată
existenţa separată a RDG şi RFG. Cu toate acestea, mai
persistă încă percepţia celor două Germanii, a divizării culturale dintre “Ossis” şi “Wessis”, precum şi a celor care au avut
de câştigat şi de pierdut de pe urma consecinţelor de reunificare a economiei. În realitate, disparitatea economică dintre
aşa-numitele state “vechi” şi “nou” ale Germaniei nu poate fi
ignorată. În pofida faţadelor proaspete şi centrelor comerciale noi, care au înviorat fostul veşmânt cenuşiu al oraşelor
Germaniei de Est, mulţi simt că peisajul înfloritor, promis

şi marea expoziţie retrospectivă Kunst in der DDR (Arta în
RDG), organizată la Neue Nationalgalerie din Berlin.
După cum sugerează unii, Ostalgia este un rezultat al
lipsei forurilor publice pentru germanii din Est, unde aceştia
şi-ar vocifera experienţele în reunificare prin care au trecut în anii 1990, şi, desigur, ar putea fi trasate similitudini
în domeniul artei contemporane. Cea mai mare expoziţie
dedicată privirii retrospective asupra artei germane din secolul trecut, Deutschlandbilder, care a avut loc la Berlin, în
anul 2001, a eşuat, în cea mai mare parte, în intenţia de a
arunca o privire serioasă asupra operelor create în RDG sau
să ridice problematica artei oficiale faţă de cea neoficială din
perioada celor 45 ani de guvernare a SED, precum s-a întâmplat şi în cazul expoziţiei Depozit Adânc (Deep Storage), care
a făcut înconjurul Germaniei în 1997, fiind dedicat temelor
de arhivă şi memorie, care a ignorat de asemenea cu succes tema RDG, în pofida stivelor de mobilă, îmbrăcăminte,
mărfuri industriale, etc., care au umplut dintr-odată depozitele la începutul anilor 1990. În afară de aceasta, s-au făcut
surprinzător de puţine eforturi pentru a examina cum a fost
reflectată problema reunificării în cultura contemporană a
anilor 1990. Este interesant faptul că două lucrări semnificative, publicate în acest subiect au fost scrise de savanţi din
exteriorul Germaniei. Acestea sunt Recviem Comunismului
de Charity Schribner, care reprezintă o examinare socialculturală a sfârşitului epocii respective din punct de vedere

Susanne W. (n.1961) “Am cumpărat radioul pentru bucătărie.
După aceia a fost mutat în camera copiilor, iar astăzi stă în
şopronul din grădină, bineînţeles că încă mai este folosit”.

de Helmut Kohl Germaniei de Est la începutul reunificării,
încă nu a ajuns să dea roade, iar generaţia mai tânără a
nemţilor din Est, fiind pusă în faţa unei astfel de inegalităţi,
este forţată să se împace cu moştenirea părinţilor săi. Spre
exemplu, după cum demonstrează unele studii, de fapt, vor
trece generaţii întregi până când gospodăriile casnice din
aşa-zisele state “noi“ vor atinge acelaşi nivel al bunăstării de
care se bucură omologii lor din Occident.1
În cealaltă parte a ţării, germanii din Vest încă se mai
indignează când văd cum aşa-numitul impozit de “solidaritate” se varsă în ceea ce pare a fi o groapă fără fund a proiectului Aufbau Ost (reconstrucţia părţii de Est). Aceasta i-a
lăsat adeseori pe nemţii a căror istorie îşi trage rădăcinile
din RDG, să se lupte cu stabilirea surselor pozitive de identitate şi indignându-se faţă de stereotipurile negative extrase
din titlurile de fond despre rata înaltă a şomajului, atacurile
neonaziştilor asupra străinilor, oraşelor depopulate sau beneficiarilor de asistenţă socială.
Multe s-au scris despre fenomenul socio-cultural Ostalgie - neologism format din cuvintele Ost (est) şi Nostalgie
(nostalgie), pe care sociologul Thomas Ahbe îl descrie drept
răspuns la deziluziile Germaniei de Est în privinţa procesului
de reunificare—şi, finalmente – drept simptom al integrării.
Ceea ce a început a se construi ca partide şi evenimente de
bază, organizate în mod privat la sfârşitul anilor 1990, s-a
contopit în scheme de afaceri bazate pe profit, variind de la
reintroducerea produselor RDG pe piaţă până la o serie de
show-uri televizate dedicate memoriei Germaniei socialiste.
În anul 2003, Ostalgia se pare că a atins punctul culminant
cu filmul popular Adio Lenin, aparenţa controversată a Katarinei Witt în uniformă de tânăr pioner în Show-ul DDR, RTL

1 Statisticile din 1996 indicau că familiile din „noile“ state germane se bucurau doar de o treime din bunăstarea familiilor din ţările „vechi“, în mediu. Ahbe p. 37

al teoriei psiho-analitice şi lucrarea lui Paul Cooke Reprezentarea Germaniei de Est din momentul unificării: de la colonizare la nostalgie, care utilizează teoria post-colonizării
pentru a sugera că germanii din vest au colonizat şi orientalizat Estul.
Regrete, pierdere, pustietate, nostalgie, viaţă în ruine – toate aceste teme sunt luate din imaginile evocative
ale reprezentanţilor şcolii artiştilor plastici din Leipzig, care
a căpătat faimă la începutul anilor 2000. O generaţie mai
tânără decât deja faimosul Neo Rauch, maestru al pastişei
în imaginea sa ireală, provenită din inconştienţa colectivă a
muncitorului şi visul socialist utopic, aceşti pictori şi fotografi, precum Rebecca Wilton, Ricarda Roggan şi Thomas Neumann, atât din Est, cât şi din Vest, sunt adeseori preocupaţi
de sensul pierderii omniprezent în atâtea opere de artă în
care abordează sfârşitul modernismului şi idealurilor moderniste.
Însă spre deosebire de începutul anilor 1990, astăzi
RDG este probabil mai puţin o ruină, şi mai degrabă o
fantomă, fiind, exact ca şi fenomenul Ostalgie, predominată
de opere ce ne bântuie cu imagistica lor a acţiunilor incoerente, spaţiilor abandonate şi interioarelor întunecate ce
reprezintă în mod esenţial un proces emoţional, un proces
neistoric, sau, după cum scrie Scribner – o “negare“ a isto-
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a cumpărat un perforator Black and Decker, care e “util pentru întreaga familie.” Banalitatea şi elementarul practicism al
unor articole constituie o reflecţie a mărfurilor deficitare în
RDG şi un portret al modestiei multor dorinţe iniţiale.
Castele din nisip / Navă aeriană pusă pe uscat
(eşuată)
Premiat pentru expoziţia Verpasste Gelegenheiten,
filmul lui Judith Siegmund „Annelie Kubicek“ este o privire fictivă, din interior, asupra scopului aproape incredibil
al unei idei de afaceri conform căreia se intenţiona a ridica marca State O’ Brandenburg de la pământ, proiectul de
dezvoltare a navelor aeriene CargoLifter AG. Prevăzut de carismaticul Carl von Gablenz, Cargo Lifter a primit subvenţii
în valoare de 42 milioane DM de la guvernul german pentru
a dezvolta o navă aeriană masivă, care ar fi folosită drept mijloc eficient din punct de vedere al consumului de energie
pentru transportarea cargourilor grele, fără a utiliza piste de
decolare mari. Filmul lui Siegmund este un amestec de succes enorm al personajului imaginar Annelie Kubicek – inginer instruit în Rusia şi reprezentant în marketing, căreia faptele îi sunt uneori puse la dispoziţie în mod secret de către
persoanele implicate în organizarea încurcată a companiei
CargoLifter. Ca şi grupul principal al acţionarilor, care au
creat organizaţia Zukunft in Brand (Viitorul în Brand, oraşul
din aproprierea locului unde este amplasată compania CargoLifter), Annelie aduce argumente în favoarea continuării
dezvoltării proiectului, deşi compania a eşuat şi a ars odată
cu declararea falimentului, în anul 2002, luând cu sine peste
350 milioane de euro. În anul 2004, hangarul mare, construit pentru proiectul planificat de dezvoltare a aeronavelor,
a fost cumpărat de o companie britanică - malaieziană şi

Lothar R. (n.1927) “La acea vreme aveam nevoie de o pereche
de bretele noi.“.

“... şi cel moldovean”

Publicația conține un DVD insert cu filmele “…şi cel
moldovean” de Aurelia Mihai, “La cumpărături” de Veaceslav Druță și “MALLdova” de Tatiana Fiodorova, Denis
Bartenev și Vladimir Us realizate în cadrul proiectulu.
Filmele “…şi cel moldovean” de Aurelia Mihai, “La
cumpărături” de Veaceslav Druță au fost prezentate la
Bienala PERIFERIC 8 (Art as Gift, 3-18 Octombrie) de
la Iași.

riei. Dar ce putem spune despre cealaltă Germanie, foarte
reală? Sau Germanii? Despre oraşele şi vieţile omeneşti care
au trecut în ultimii douăzeci de ani prin transformări socialeconomice dramatice? Operele pictorilor care îşi expun
lucrările pe plan internaţional şi care au examinat în mod
critic noţiunea dezvoltării economice propagată de Vest
pentru Est includ: Hito Steyrl’s Die Leere Mitte – privire asupra Pieţei Potsdam din Berlin şi Sophie Calles – documentarea simbolurilor, semnelor şi statuilor demontate în RDG.
Expoziţii dedicate imaginii contemporane a reunificării sau
a RDG au fost în general organizate de institutele regionale
amplasate în noile state germane, cum ar fi Überreichweiten – Zur Wahrnehmung der DDR in der aktuellen Kunst
(Propagarea – percepţia RDG în arta contemporană) la ACC
Galerie din Weimar în anul 2004 şi Verpasste Gelegenheiten (Oportunităţi Pierdute) la Kunstverein Brandenburg în
2005. Aici aş vrea să acordăm atenţie câtorva opere produse
de artişti plastici sau instituţii, care provin din RDG, şi care
aruncă o privire asupra elementelor uneori destul de fantastice ale transformărilor economice traumatice în societăţile
post-comuniste.
Mai întâi, vom oferi câteva statistici succinte pentru
a ilustra ce a reprezentat imprevizibilitatea şi radicalitatea
schimbărilor care au avut loc pentru germanii din Est cu
subsumarea fostei RDG în RFG şi tranziţia, peste noapte, la
o economie capitalistă. În iulie 1990, odată cu introducerea
mărcii germane de vest, pe întreg teritoriul statelor noi, produsele de consum, de obicei disponibile în RDG, practic au
dispărut de pe tejghele, fiind instantaneu înlocuite cu produse din Vest.2 Cu introducerea mărcii din vest, exporturile
întreprinderilor industriale din RDG au devenit costisitoare
pentru alte ţări din Europa de Est care anterior constituiau
50% din piaţa de export a RDG, iar companiile se ruinau la
stânga şi la dreapta. Rata şomajului, care era practic 0% în
anul 1990, a crescut până la 30% în
Germania de Est. Şi, odată cu pierderea locurilor de muncă, a venit
şi pierderea structurilor sociale,

Publicația reprezintă ultima fază a proiectul RO-MD/
Moldova în două scenarii realizat în parteneriat de
Centrul KSA:K și Asociația VECTOR, care s-a ținut
la Chișinău și Iași în perioada Mai – Decembrie 2008.
Proiectul a fost posibil cu suportul financiar al Programului CANTEMIR/ICR București, Programului PATTERNS/Fundația ERSTE, Vienna, Fundația MONDRI
AAN, Amsterdam.
Lansarea publicației RO-MD/Moldova în două scenarii va avea loc la o dată care va fi anunțată ulterior
prin intermediul mass-media, deasemenea va putea fi
consultată pe adresa web a Centrului KSAK: www.art.
md
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Corinna T. (n.1975) “În 1989 serialul
“Janna” a fost în vogă la TV şi am fost total
captivată. Ulterior am folosit banii de
“bine aţi venit” pentru a cumpăra cartea
ca un supliment al serialului, care a devenit cartea mea favorită la acea vreme.”

Horst G. (n.1952) “Cu nişte bani de
“bine aţi venit” ai soţiei şi fiului meu
am cumpărat această bormaşină.
Este un instrument folositor pentru
întreaga familie, care bineînţeles
funcţionează până astăzi.”

instituţiilor cu îngrijire de zi, cluburilor şi a rutinei vieţii de
zi cu zi. După descrierea sociologului Thomas Ahbe, “Paradoxul transformării ce a avut loc în Est constă în faptul că
outsiderii - i.e. germanii din Vest care ajutau la reconstrucţie
- au fost acei care cunoşteau regulile scrise şi nescrise, pe
când nativii ştiau doar ce era exclusiv, pe de o parte, şi ce era
complet inutil în această cultură nouă, pe de altă parte”3.
Valorile economice
În anul 1980, i.e. în acelaşi an în care a cofinanţat Partidul celor Verzi (Green Party), Joseph Beuys a instalat opera
sa Wirtschaftswerte (Valorile Economice) creată cu ocazia
expoziţiei Arta Europeană după 1969 de la Muzeul Hedendaagse Kunst din Ghent. Pe rafturi metalice erau expuse
produse fabricate în RDG, Rusia şi din alte ţări ale fostului
bloc sovietic. Pe fundalul pereţilor atârnau picturi istorice din colecţia muzeului. Beuys a fost aparent fascinat de
etichetarea răzleţită — un contrast izbitor cu lumea intenscolorată a marketingului occidental — dar şi de deteriorarea
“naturală” a produselor, care aparent nu aveau conservanţi.
Astfel, ambalajele, fiecare din ele etichetate de Beuys “1
Wirtschaftswert” (Valoare Economică 1) au fost reumplute
de pictor cu un amestec de cretă şi nisip când conţinutul
acestora a început să se altereze. Pe de o parte, Beuys credea
în puterea subversivă a însăşi prezenţei obiectelor din RDG,
însă, pe de altă parte, lucrarea sa are un efect de critică, cu
aglomerarea produselor prăfuite şi în proces de putrefacţie,
retrogradate pe rafturile unei arhive metafizice.
Wirtschaftswerte reprezintă cu certitudine o viziune,
chiar dacă şi complet antipatică, a Germanie de Vest faţă de
cea de Est.
Un fel de imagine în oglindă a realizării lui Beuys o constituie lucrarea efectuată de Peggy Meinfelder, întitulată Begrüssungsgeld (Bine aţi venit, Bani). Începând cu anul 1987,
în timpul guvernării lui Helmut Kohl, guvernul Germaniei
de Vest a creat un program în cadrul căruia fiecare vizitator
din Germania de Est primea o sumă de 100 DM pentru o
vizită pe an. În 1989, când au fost deschise hotarele dintre
cele două Germanii, această primă Begrüssungsgeld a fost
iniţial unica cale prin care germanii din Est puteau obţine
mărci germane din Vest, deoarece RDG redusese recent valuta maximală schimbată în mărci din Vest până la 15 DM pe
an. În toamna anului 1989, băncile din apropierea hotarelor,
care au fost autorizate să elibereze cele 100 DM, se confruntau cu un deficit financiar dramatic atunci când la case se
formau cozi lungi.4
Pentru germanii din Est, primirea sumei Begrüssungsgeld se asocia deseori cu prima călătorie în Germania de
Vest şi cu primul lor acces la mărfurile occidentale dorite. Producând atât efectul de arhivă on-line (www.100westmark.
de), cât şi de realizare, şirul de obiecte oferă o viziune atât
personală, cât şi colectivă a primei întâlniri a consumatorului cu Vestul. Muzica, echipamentul stereo, un pulover – sunt
toate însoţite de comentariile succinte ale cumpărătorului.
Iată cumpărătorul de maiouri polo deziluzionat de cineva:
“În acelaşi timp, am crezut că o ofertă de două bucăţi trebuie să fie o cumpărătură deosebit de avantajoasă” Altcineva a cumpărat pentru unica dată în viaţă trei concerte: John
Cale, Rezidenţii şi “fenomenalul” Sugar Cubes. Un alt bărbat

2 Ahbe p.16
3 Ahbe p.35
4 Vezi Süddeutsche Zeitung, luni, 13 noiembrie1989,
pagina 6.

Sabine E. (n.1965) “La acea vreme
aveam nevoie de bani. Astfel lângă
Checkpoint Charlie am schimbat 100
de DM pe piaţa neagră pe 600 Mărci
Est Germane.”

transformat în parcul de distracţii
Tropical Island, care a generat de
asemenea pierderi dramatice, în pofida subvenţiilor din partea statului:
10 - 20 milioane euro în primele 10

luni5.
Oraşe în descreştere - Halle Neustadt
Marele proiect de construcţie a locuinţelor Halle Silberhöhe, implementat între 1979 – 1989, şi anume finisarea
ultimului bloc de zgârie nori, a coincis cu căderea Zidului.
Din anul 1990, regiunea a pierdut jumătate din populaţia
sa. În vara anului 2003, la iniţiativa teatrului Thalia Theater
din Halle, un bloc locativ pustiu a fost transformat temporar
în hotel. Directorul artistic şi “arhitectul de spectacol“ Benjamin Baldenius a transformat coridoarele şi puţul scării în
piste de ciclism montan, grupurile teatrale inventând spectacole spontane, iar locatarii şi actorii devenind aceleaşi persoane antrenate într-o activitate semi-orchestrată festivă de
vară.
Alergând cu lupii
Sven Johne, născut în anul 1976 pe Insula Baltică Rügen, este un artist care a reuşit să transmită impactul psihologic al dispariţiei RDG cu o elocvenţă critică unică. Lucrările
sale — fie o combinaţie de fotografie şi text sau lucrări video
— deseori ilustrează aspectele mai ireale şi mai fantastice
ale experienţei de pierdere şi eşec. O serie din cinci episoade, întitulate Wanderung durch die Lausitz (O plimbare în
Lutasia) sunt filmate cu camera infra-roşie. Urmând calea a
ceea ce ziarele locale au declarat a fi o haită de lupi, care au
intrat în Germania prin Polonia, Johne a mers pe jos în total 80 kilometri prin sălbătăcia regiunii din sudul Berlinului,
aproape de hotarul cu Polonia. În loc să întâlnească animale
sălbatice, el a filmat imagini de locuri stranii şi abandonate
pe unde trecea în timpul rătăcirilor sale nocturne. Un text
scurt adăposteşte istoria locurilor pe care el mai apoi le-a
studiat. Acestea includ Satul din Pădure (Forest Village),
unde toţi cei 34 locuitori cu drept de vot ai unui mic orăşel,
care au pierdut locurile de muncă la o mină locală au hotărât
să transforme satul lor într-un sat occidental, în care să existe oficiul şerifului, să se desfăşoare concerte de muzică
country şi sesiuni de săpături pentru căutarea aurului în
lacul orăşelului. Fiind iniţial o atracţie a turiştilor, numărul
vizitatorilor oraşului s-a redus la zero. Cu toate acestea “Ei
se plimbă jur împrejur, purtând pălării de cowboy, chiar şi
locuitorii mai în vârstă.”
Mai apoi, urmează Trunke, fosta staţie de alimentare militară, unde în anul 1992, a fost efectuată o evacuare
majoră pentru parcul industrial Trunke, din care au fost construite doar un depozit pentru aparate electrice şi fundaţia
unei staţii de epurare a apei, care au fost mai apoi demolate
în anul 1998. “Nu demult, cineva a vopsit cele trei ţevi de
petrol, redându-le un aspect proaspăt.” Or mai există şi povestea cu Vierchen, o parcare, unde anterior fusese o fabrică
de producere a materialelor de construcţii, care, în anul
2004, a fost cărată bucată cu bucată tocmai nu departe de
Moscova, unde proprietarul, un mare producător european
de ciment, a hotărât să-şi transfere afacerea.
Laura Schleussner
Curator
Berlin
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