
Mergi şi nu te gândi despre sfârşit / Go and don’t think about the end 
Performance de  Anastasia Trifan 
Durata: 1,30 min. 
Locaţie: camerele şi culoarele Muzeului Zemstvei 

 

 
 
Concept 
Ce este un scop? Rezultatul dorit. Ce este drumul parcurs pentru atingerea acestui scop? Acesta este timpul şi 
efortul. Dar ce este mai important? Aceasta este întrebarea de bază în performance-ul meu. Fiecare persoană, în 
parte, îşi are un răspuns al său. Performance-ul meu - este un răspuns, pe care l-am găsit eu pentru mine, în 
timp ce lucram la el. Mi-am propus să-i ofer publicului percepţia mea personală a timpului, care ni este dat, a 
sensului vieţii şi, desigur, importanţa acestui traseu, pe care îl parcurgem noi toţi şi faptul că aceasta, de fapt este 
mai important decât ceea la ce vom ajunge în cele din urmă. În opinia mea, nu este nimic mai frumos şi mai 
incitant decât să învingi şi să te auto-formezi, depăşind obstacolele, fără a te gândi la timp şi la ceea ce va fi în 
final, doar să mergi inexorabil spre scopul tău. 
 
Acţiune 
Sensul performance-ului meu este mersul. Mă voi deplasa, începând cu camera Nr. 8., voi merge foarte încet, 
prin toate camerele şi coridoarele clădirii, în direcţia camerei Nr.25. În acelaşi timp, spontan voi accelera mersul 
şi iarăşi îl voi încetini sau, chir mă voi opri, dar totul va avea un tempo extrem de lent. Fiecare pas va fi egal cu 
circa 18 secunde. Spectatorii pot merge cu mine din cameră în cameră, dar pot şi imediat pleca. Este alegerea 
lor, şi reacţia lor la ceea ce se va întâmpla. Eu cred că acest lucru este modul în care pot pune în aplicare ideea 
mea, ca un pas prea lent - este metafora pentru drumul greu pe care îl parcurgem noi toţi. 

Marele obstacol - suntem noi înşine, aşa dar, în performance nu am nevoie de elemente suplimentare. Totul este 
absolut simplu, nimic mai mult. Scopul meu este, în primul rând, să transmit această idee, şi pe de altă parte, 
astfel, să comunic publicului ce fel de drum eu parcurg prin modul în care merg, pentru ce o fac şi de ce o fac atât 
de lent? Răspunsul se poate găsi chiar în titlu: "Mergi şi nu te gândi despre sfârşit ". Şi eu voi merge, accentuând 
acest  proces, atribuindu-i importanţa maximă, deoarece acest fapt este lucrul principal: să sesizezi cu tot corpul 
şi mintea fiecare moment al drumului, să priveşti la tot ceea ce este în jur, să auzi fiecare sunet, să respiri 
mirosuri. La sfârşitul performance-ului meu, lent am să accelerez viteza, reducând treptat numărul de secunde 
atribuite unui pas, în aşa fel, că pe final voi merge ca o persoană normală. Acesta va fi un semn că obiectivul 
este atins, precum şi că aşteptările au fost realizate, şi în acelaşi timp – un simbol al aşteptării unui nou scop. 

 


