


"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata



"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata



"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 
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mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 
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Exhibition / Expoziție / Kiállítás
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Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

"One of the defining characteristics of the modem era has been the increasing significance 
given to the archive as the means by which historical knowledge and forms of remembrance 
are accumulated, stored and recovered. (...) [it] constitutes a repository or ordered system of 
documents and records, both verbal and visual, that is the foundation from which history is 
written." 1

The Târgu-Mureș based B5 Studio is an artist-run space which celebrates its 10 year 
anniversary this year. It is managed by the ARTeast Foundation (lead by Bartha József), which 
holds an archive encompassing nearly 30 years of cultural activity2 (exhibitions, workshops, 
artist-in-residence programmes, artist talks, presentations, roundtables, film screenings 
etc. ). The InSitu project is centered on this archive (which, beyond the usual documentations 
of the events themselves – photos, catalogues, posters, handouts, prints etc. – contains all 
sorts of traces of the curatorial process, from visual material through fragments of artworks, 
letters, texts, descriptions, aborted plans and ideas, to the more mundane documents 
containing administrative records). 

The project started with a series of residency programmes in which the topic and source of 
inspiration was the archive itself; the invited artists got acquainted with the archive, delving 
into the local context at the same time. They held talks on their previous work, and some of 
them organized other kinds of events as well (performances, mini-exhibitions, workshops). The 
finalized works were then exhibited. The material of the InSitu exhibition is made up of three 
parts: the first is a representative selection of works from the archive, the second contains 
the works of the artists-in-residence considering the archive, and the third, an addition of one 
artwork each fromby the B5 Studio administrating artists (Bartha József and the Monotremu 
artist duo) conceived for the occasion.

THE ARCHIVE UNFOLDING

The situation is a peculiar one. According to Michel Foucault, the archive "emerges in frag-
ments, regions, and levels, more fully, no doubt, and with greater sharpness, the greater the 
time that separates us from it"3... Its analysis happens from "a privileged region: at once close 
to us, and different from our present existence"4. It involves a discontinuity, with "discourses 
that have just ceased to be ours..." – Foucault reveals how thought systems determine the 
archive: "the archive is first the law of what can be said, the system that governs the appear-
ance of statements as unique events "5.

Whereas his analogy with an archaeological examination involves constant mental compar-
ison (our present versus that of the archive) and the activation and redefinition of virtual cate-
gories, if we apply his model to an archive of art such as the one in question, the phenomena 
outlined by Foucault that are present in the archive can come alive in rather spectacular 
forms. Art has the ability to expressively unfold and illustrate all of these dynamics – but only 
in the appropriate curatorial approach. The InSitu project achieves this. It handles the topic 
in a live and organic context, analyses the art of the recent past by responding to it, not with 
the tools of empirical methods and statements, but using art itself to work out what can and 
can no longer be "said"6, the creative processes highlighting the discontinuity, the difference, 
the changes and the distance; the new artworks which were inspired by the archive embody 
perfectly that place of analysis, which is at once accessible and separate from our present7.

E
N "On the other hand, it is not possible for us to describe our own archive, since it is from within 

these rules that we speak"8 – another parallel which manifests in the curatorial concept: the 
change of perspective is ensured by the invitation of artists who have not had any previous 
contact with the archive, nor the institution.

"(In this sense,) it is valid for our diagnosis. Not because it would enable us to draw up a 
table of our distinctive features, and to sketch out in advance the face that we will have in 
the future."9 Although the ARTeast archive has some recurring character traits, some of 
which appear in the works of the artists-in-residence, the project does not try to follow 
any linear narrative with pretensions of outlining the institution's legacy... – "it breaks the 
thread of transcendental teleologies; and where anthropological thought once questioned 
man's being or subjectivity, it now bursts open the other, and the outside".10 The other, in this 
case, can be the classic example of otherness  presented in Mircea Nicolae's project, or the 
aspect of marketization which appears in Sonja Hornung and Richard Pettifer's performance; 
the outside manifests in the form of craft in Jaroslav Kyša's work and in the oeuvre of the 
fictional artists of Mircea Nicolae. And on the whole, the inner-perspective reflections of 
Bartha József and the Monotremu duo, and even the recent arrangement of older content in 
the exhibition activate difference within the same institutional entity. For in this sense, the 
diagnosis "establishes that we are difference, that our reason is the difference of discourses, 
our history the difference of times, our selves the difference of masks".11

Further developing the idea, as Christian Boltanski has observed in his 1987 project on 
archives, "as soon as we try to preserve something, we fix it. We can only preserve things by 
stopping life's course".12 Recognizing this fact, the archival practice of the present project 
doesn't try to preserve. Even from its beginnings in the early 19th century13, museum critique 
has argued that removing art from life's course kills it; the museum-as-temple model is 
being gradually taken over by the model of the Forum which, in contrast to the previous one, 
presents live content14 – and this is the model adopted by the InSitu project: the project and 
the exhibition are a mix of focused curating (selecting and presenting a body of work from 
the archive that is considered most representative of it) and the simultaneous creating of 
an open platform of its negotiation through art (the residence programmes).  While Foucault 
explicitly states that true analysis of the archive produces discontinuity, it can be said the 
use of the archive here engenders some kind of continuity as well – not an imposed attempt 
at perpetuation of some specific sort of idea; but continuity merely through the practice, the 
act of making art.

THE EXHIBITION AND SELF-REFERENTIALITY
 
The selection of works from the archive reflects the main focus of the institution. The 

specificity of the B5 Studio (and, previously, the activity of the ARTeast Foundation) lies in 
a strong conceptual footing and a responsiveness to the cultural and social phenomena 
found in the local environment, in East-European society and in international contexts. On 
an ideatic level, the Târgu-Mureș reality provides an important source of inspiration for the 
cultural activity of the institution. This environment, with its unique complexity, leads to 
topics like the problematics of national identity (in view of the relationship between the two 
ethnic communities – Romanian and Hungarian –, of approximately equal populations in 
the town), the power relations of public space, activating vernacular phenomena and parallel 
histories, as well as the situation of art, with regard to all of these factors.

It could be argued that the materials from the archive are exhibited in a gesture of power, 
of "writing history"; however, opening the archive up for artists to engage with is also allowing 
parallel discourses on the topic to appear, discourses which not only add new layers of 
interpretation (such as the perspective of cultural commodification in Sonja Hornung and 
Richard Pettifer's work), but can also subvert the original narratives (as is the case with Mircea 
Nicolae's curatorial intervention or the project by Iulia Toma and Claudiu Cobilanschi).

As a result of their free interaction with the archive, without any formal or thematic 
limitations, the artists' approaches turned out to be very diverse: the archive is examined as 
a whole and as a cultural phenomenon (in Hornung and Pettifer's work), some of its aspects 
and themes are synthesized and shown separately (Jaroslav Kyša's and Borsos Lőrinc's 
works), certain specific fragments are extracted from it and recontextualized (in the works 
of Toma and Cobilanschi), (fictional) discourses are discovered in it and exhibitions curated 
from them (Nicolae's work), while some people have intervened in it (Hornung and Pettifer, 
and, in an indirect and conceptual way, Nicolae). As for the artworks of the B5 administrating 
artists (Bartha József and the Monotremu artist duo), they are comprehensive reflections on 
the overall cultural activity of the institution – and consequently, reflect the special insight 
that comes with their unique positions.

Turning the space of the archive into material for artistic production results in a kind of 
site-specificity where the "site" is that of art itself. This lends additional significance to the 
exhibition.

In connection to the anniversary15, the site-specific approach creates a moment of conscious 
positioning, a self-aware and self-referential event which, in its format, presents an exception-
ally sound and genuine alternative to traditional anniversary celebrations.

WORKS

Although the works on display here could form several different ideatic frameworks due to 
their multiple conceptual connections, there are a few recurring motifs which could draw up 
a symptomatic map of the material of the exhibition. This is perhaps the most open and most 
neutral order that can be set up amongst the works... It is far easier to identify narratives in the 
material; however, these narratives make up a complex web of associations and relationships, 
with realities that, albeit simultaneous to each other, could only be discussed in a linear way, 
one after another (the most significant of these were already introduced above).

In contrast, the symptomatic order is not an exclusive one (it encompasses many other, 
different connections as well). As a result, it proves more adequate in illustrating the simulta-
neity of narratives which appear in the exhibition – and in an archive.

MAPS

The tools of spatial localization appear in three different forms. In Mircea Nicolae's fictional 
curatorial project, the map anchors the imagined characters to reality. Since the topic focuses 
on  types of otherness, the maps have a legitimizing role as "objective" representational forms. 
The project is a typical example of archival art which has become widespread in contemporary 
art in the last ten years; but since it appears as a quasi-activist intervention in the body of 
the archive, the features of archival art apply to it with double significance: "archival artists 
seek to make historical information, often lost or displaced, physically present"16; the nature of 
the archive: "found yet constructed, factual yet fictive, public yet private"17; archival art has a 
utopian ambition, a "desire to turn belatedness into becomingness, to recoup failed visions in 
art, literature, philosophy and everyday life into possible scenarios of alternative kinds of social 
relations"18. The archive, for Nicolae, proves to be a space of creation in every sense.

Dénes Miklósi's work presents two, literally opposing, sides of the map object, with different 
visual and symbolic systems. The gravitational map is an undifferentiated, but precise, 
mechanical representation and simulation. The projected, personal map is undecipherable, but 
it is obvious that the appearing logos stand for condensed, meaningful and directly experiential 
content. The contrast does not only highlight the difference between the two picture- and 
content formats: every sign resonates strongly in the minimalist space of the original context 
of the work – where potentially, even an intersection of the two different forms could happen.

SYMBOLIC ELEMENTS AND ACTS IN PUBLIC SPACE

The flag is the most common symbolic element of public space. Szabolcs Kisspál's work 
made in 2000 is based on an extremely simple modification. Due to the fact that it is a symbolic 
object, reversing its colours has a very strong significance and activates many connotations. 
One of these is the recognition of how random and illogical the composition of such a known 
symbol is (but, at the same time, how fixed it is); on the other hand, since the strange flag in 
the original form of the work only recovers its colours and, consequently, its meaning in the 
video of the videoinstallation, it becomes clear that the flag is activated by human attention 
and the state of being looked at (whether through technological means or the enchantment of 
the Spectacle19) – otherwise it is only a striped, three-coloured piece of fabric.

The other flag-image present in the exhibition is formed on the surface of the light box 
exhibited by the Lőrinc Borsos artist duo. The seemingly absurd play with the colours is a 
humorous one, and considering its effect on the symbolic content, it could almost be called a 
Dadaist gesture. The game, though it is based on reality and breaks up realities, is not destruc-
tive – but merely creates a new compilation that holds a surreal charm, amusing through its 
whimsicality. The overlapping of the two flags results in a cheerful blast of colours, not a 0 
point of neutrality – as one would expect.

Statues are also common elements of public space expressing symbolic power. The fountain 
installation of Cristi Pogăcean reflects on the sculpture-wars of the two ethnic communities in 
Târgu Mureş, displaying with irony the version that most accurately reflects the tensions under 
the surface. The work fits ideally into the peculiar space of the gallery, and the small cherubs 
in their semi-classical form can represent the middle-class character of Târgu-Mureș as well, 
especially in their new gallery-environment.

József Bartha uses another traditional commemorative public object in his work: the memo-
rial plaque. The first layer of the work, extracted from the archive, is a letter of application to 
the local authorities which draws attention to the state of contemporary art on a local level. 
This is followed by the marble plaques commemorating the artists who have emigrated; here 
the monument format brings the abandonment of contemporary art by the authorities to 
the level of historical events (social traumas) and makes it a subject of collective commemora-
tion. The positioning of the plaques also reminds one of graves. In contrast to the tentative 
presence of the paper documents, the material of the marble slabs possesses a kind of finality 
in the space.

The public space is also the place of various manifestations and acts. Here, any action can 
become symbolic and explicitly politicized, and all statements become manifests.

Sonja Hornung and Richard Pettifer's auction-performance draws attention to the commodi-
fication of art and the political aspects and powerplay within cultural values, simultaneously 
crossing the barrier between art and the public. In the performance-event organized during 
their residence period, the two artists auctioned off copies of materials from the B5 archive, 
thus making visible in the space of the archive the dynamics of power and value. As a follow-up 
of the performance, a document copy station was created in the exhibition space where the 
visitors could duplicate for themselves any material from the archive folder available there.

Iulia Toma and Claudiu Cobilanschi use the archive in a variety of ways in their project. On the 
one hand, they choose and exhibit as an iconic symbol a shape which is taken from a specific 
moment of Retus project, a series of public interventions organized in Szekelyudvarhely 
(the motif of the handstand-walk was part of András Öllerer's camera obscura artwork); the 
chosen motif can embody in a poetic way the aspirations of contemporary art, both in the 
context of public space and society, as well as in the general sense of encountering art in the 
everyday. The shadow cutouts are accompanied by a film that combines a series of recordings 
from different sources: recordings from their residency at the B5 and their encounters with 
the archive, as well as scenes of daily life around the premises, containing frames that show 
scientific methods of analysis, after which the focus shifts to the text of Liviana Dan's 1993 
exhibition opening speech, written in letter format – Toma and Cobilanschi have copied and 
distributed this archival document and placed the folded papers in various places around 
the public space. The discreet distribution of the letter (which calls on its readers to rise 
above ethnic and other tensions) gains a revolutionary dimension: the second image of the 
double-frame videomontage starts showing footage of the ethnic conflicts of March of 1990 
and we can follow the street clashes simultaneously with the series of artistic actions that try 
to insert the letter (and its contents) into the cracks of everyday life.

Mircea Nicolae's fictional artists, Ion Râmnic and István Mihály exhibit a public space 
statue-intervention. The gesture, however, is subtle and only manifests at the level of the 
image. Completed by the rolling pin and the decorative pencil drawing of rich vegetation, the 
installation forms a transition between public and private space, but the private turns out    

to be the dominant one – the public space, represented by the small photo remains a mere 
reference point. This all resonates with the theme, of gender identity which truly manifests 
in the private space, while the sculpture which is public (and hence would mean the collective 
acknowledgement of the topic of homosexuality and its finding its place in the everyday) is 
still a distant goal.

PRIVATE EVENTS WITH GREAT IMPACT

Events in the private sphere include everyday habits which, by repetition or gradual accumu-
lation, validate categories, consolidate practices, and, by these means, possess the power to 
create.

Ágnes-Evelin Kispál's video fills the private practice of methodically picking through the 
contents of mixed vegetable soup with symbolic connotations. Repetition gives way to 
automatic categorization; the work points out that even simple and seemingly insignificant 
acts, such as a constant rejection of certain mundane things, create personal rites and thus 
define our thought patterns. The positioning of the video in the exhibition space helps the 
viewer to a richer experience of the situation: the screen is fixed horizontally, at table height, 
on a stand with legs, and can be accessed from all sides. The re-exhibited artwork has been 
upgraded with a new layer.

The installation of the Monotremu artist duo collects the more private and informal acts 
that follow in the wake of public art events, such as the opening of wine bottles after exhibition 
openings and the sequence of events around this moment, where public and private, formal 
(cultural) and informal spheres combine. The exhibiting (from an institution's point of view) 
of wine bottle nets draws attention to the background (network) that stretches behind public 
events and "official" cultural roles.

GESTURES TOWARDS THE OTHER

A returning motif of the InSitu exhibition is the Other (and, through this relationality itself as 
well). This is often manifested in double (or multiple) layers, but sometimes duality generates 
implicit or explicit gestures from the parties.

The interactive installation of Jaroslav Kyša defines a complex relationship based on 
the experience of the archive. While this is not mentioned explicitly, the sculpture stands 
automatically provide the opportunity for the two participants to model each other's portraits 
in the clay. This includes the distance which also defines the parties' positions against each 
other. The portraits will never be face to face, and their creators will only see the other as the 
object of observation, not as a human being suitable for interaction. Their only, involuntary 
interaction with each other consists in the stands being connected, so that when turned, they 
turn together – the perspective change in the work of the participants changes the perspective 
between the other and their work as well. Forced closeness and interdependence determine 
this relationship. However, it is also possible to take away from this a more positive reading: 
this can be achieved if the sculptors work together in consensus, and although the situation is 
still not about communication, the work process itself can be coordinated, thereby creating a 
kind of community.

The themes of communication are also discussed in the Monotremu's work on language 
skills. In the Hungarian-Romanian relationship, the question of which party should learn the 
other's language  is often a matter of discussion and conflict – an interesting phenomenon, and 
an anomalous situation where, it seems that knowledge doesn't mean power, but represents 
subordination, in the eyes of the parties. Knowledge is no longer an empirical category: it is 
a symbolically infected domain. The inscription ("I will accept Hungarian classes") tries to over-
come this situation with a seemingly gracious gesture, which indicates openness to learning, 

but it only conveys the acceptance of knowledge and not the active attempt to achieve it, thus 
preserving the position of power. The ad with the tear off stripes, is under glass – in an attempt 
of framing and exhibiting the "noble" gesture. The situation is frozen.

János Sugár's work in the public space – and in its "official" sphere, at that – is a gesture 
that usually happens between individuals. The expression "Sorry" ( "My apologies" probably 
conveys its meaning more accurately) is a human manifestation, yet it is not the most direct 
form of apologising: a polite expression of wooden language in which signs of life are present 
in minimal quantities. As such, it blends in a little better with the depersonalized traffic signs 
and other signboards, yet it is an intervention which, as it proved to be the case, provokes 
power (the signboard, although there was a license for its placement, was removed shortly 
after it was hung, what happened to it is unknown, and when inquiries were made by the B5, 
the authorities "had no knowledge of the case"). The board is an absurd, but very carefully 
constructed gesture that can upset the systems of power on several levels, without being 
identifiable as disorder or rebellion explicitly and beyond doubt. So how is it a provocation? 
First and foremost, it is unknown and new (and bilingual, to boot) and, on the other hand, it 
signals the presence of a private, civilian entity – which is not so private after all: it enters the 
domain of power, it uses the visual form of signboards used by the power, and thus, as a com-
peting power, it is dangerous and has to be removed. The work highlights the controlledness 
of public space – where independent endeavours are simply not viable.

Ungvári-Zrínyi Kata

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata

1 Charles Merewether, 'Introduction. Art and the Archive', in: The Archive, ed. Charles Merewether, 2006, Whitechapel & MIT Press
2 The archive contains materials from the period before the 1999 establishing of the ARTeast Foundation (encompassing the cultural and cultural organiza-
tional/curatoial activity of Bartha József and his circle from the year 1989), which is followed by the ARTeast period (led by Bartha József). Since the 2007 
creation of the B5 Studio (the transforming of Bartha's personal artist studio), the ARTeast has been functioning in this new space.
3 Michel Foucault, The historical a priori and the archive, in: The Archeology of Knowledge (1971) p. 130
4 ibid., p. 130
5 ibid., p. 129
6 Foucault, The historical a priori and the archive
7 ibid., p. 130
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

"One of the defining characteristics of the modem era has been the increasing significance 
given to the archive as the means by which historical knowledge and forms of remembrance 
are accumulated, stored and recovered. (...) [it] constitutes a repository or ordered system of 
documents and records, both verbal and visual, that is the foundation from which history is 
written." 1

The Târgu-Mureș based B5 Studio is an artist-run space which celebrates its 10 year 
anniversary this year. It is managed by the ARTeast Foundation (lead by Bartha József), which 
holds an archive encompassing nearly 30 years of cultural activity2 (exhibitions, workshops, 
artist-in-residence programmes, artist talks, presentations, roundtables, film screenings 
etc. ). The InSitu project is centered on this archive (which, beyond the usual documentations 
of the events themselves – photos, catalogues, posters, handouts, prints etc. – contains all 
sorts of traces of the curatorial process, from visual material through fragments of artworks, 
letters, texts, descriptions, aborted plans and ideas, to the more mundane documents 
containing administrative records). 

The project started with a series of residency programmes in which the topic and source of 
inspiration was the archive itself; the invited artists got acquainted with the archive, delving 
into the local context at the same time. They held talks on their previous work, and some of 
them organized other kinds of events as well (performances, mini-exhibitions, workshops). The 
finalized works were then exhibited. The material of the InSitu exhibition is made up of three 
parts: the first is a representative selection of works from the archive, the second contains 
the works of the artists-in-residence considering the archive, and the third, an addition of one 
artwork each fromby the B5 Studio administrating artists (Bartha József and the Monotremu 
artist duo) conceived for the occasion.

THE ARCHIVE UNFOLDING

The situation is a peculiar one. According to Michel Foucault, the archive "emerges in frag-
ments, regions, and levels, more fully, no doubt, and with greater sharpness, the greater the 
time that separates us from it"3... Its analysis happens from "a privileged region: at once close 
to us, and different from our present existence"4. It involves a discontinuity, with "discourses 
that have just ceased to be ours..." – Foucault reveals how thought systems determine the 
archive: "the archive is first the law of what can be said, the system that governs the appear-
ance of statements as unique events "5.

Whereas his analogy with an archaeological examination involves constant mental compar-
ison (our present versus that of the archive) and the activation and redefinition of virtual cate-
gories, if we apply his model to an archive of art such as the one in question, the phenomena 
outlined by Foucault that are present in the archive can come alive in rather spectacular 
forms. Art has the ability to expressively unfold and illustrate all of these dynamics – but only 
in the appropriate curatorial approach. The InSitu project achieves this. It handles the topic 
in a live and organic context, analyses the art of the recent past by responding to it, not with 
the tools of empirical methods and statements, but using art itself to work out what can and 
can no longer be "said"6, the creative processes highlighting the discontinuity, the difference, 
the changes and the distance; the new artworks which were inspired by the archive embody 
perfectly that place of analysis, which is at once accessible and separate from our present7.

"On the other hand, it is not possible for us to describe our own archive, since it is from within 
these rules that we speak"8 – another parallel which manifests in the curatorial concept: the 
change of perspective is ensured by the invitation of artists who have not had any previous 
contact with the archive, nor the institution.

"(In this sense,) it is valid for our diagnosis. Not because it would enable us to draw up a 
table of our distinctive features, and to sketch out in advance the face that we will have in 
the future."9 Although the ARTeast archive has some recurring character traits, some of 
which appear in the works of the artists-in-residence, the project does not try to follow 
any linear narrative with pretensions of outlining the institution's legacy... – "it breaks the 
thread of transcendental teleologies; and where anthropological thought once questioned 
man's being or subjectivity, it now bursts open the other, and the outside".10 The other, in this 
case, can be the classic example of otherness  presented in Mircea Nicolae's project, or the 
aspect of marketization which appears in Sonja Hornung and Richard Pettifer's performance; 
the outside manifests in the form of craft in Jaroslav Kyša's work and in the oeuvre of the 
fictional artists of Mircea Nicolae. And on the whole, the inner-perspective reflections of 
Bartha József and the Monotremu duo, and even the recent arrangement of older content in 
the exhibition activate difference within the same institutional entity. For in this sense, the 
diagnosis "establishes that we are difference, that our reason is the difference of discourses, 
our history the difference of times, our selves the difference of masks".11

Further developing the idea, as Christian Boltanski has observed in his 1987 project on 
archives, "as soon as we try to preserve something, we fix it. We can only preserve things by 
stopping life's course".12 Recognizing this fact, the archival practice of the present project 
doesn't try to preserve. Even from its beginnings in the early 19th century13, museum critique 
has argued that removing art from life's course kills it; the museum-as-temple model is 
being gradually taken over by the model of the Forum which, in contrast to the previous one, 
presents live content14 – and this is the model adopted by the InSitu project: the project and 
the exhibition are a mix of focused curating (selecting and presenting a body of work from 
the archive that is considered most representative of it) and the simultaneous creating of 
an open platform of its negotiation through art (the residence programmes).  While Foucault 
explicitly states that true analysis of the archive produces discontinuity, it can be said the 
use of the archive here engenders some kind of continuity as well – not an imposed attempt 
at perpetuation of some specific sort of idea; but continuity merely through the practice, the 
act of making art.

THE EXHIBITION AND SELF-REFERENTIALITY
 
The selection of works from the archive reflects the main focus of the institution. The 

specificity of the B5 Studio (and, previously, the activity of the ARTeast Foundation) lies in 
a strong conceptual footing and a responsiveness to the cultural and social phenomena 
found in the local environment, in East-European society and in international contexts. On 
an ideatic level, the Târgu-Mureș reality provides an important source of inspiration for the 
cultural activity of the institution. This environment, with its unique complexity, leads to 
topics like the problematics of national identity (in view of the relationship between the two 
ethnic communities – Romanian and Hungarian –, of approximately equal populations in 
the town), the power relations of public space, activating vernacular phenomena and parallel 
histories, as well as the situation of art, with regard to all of these factors.

It could be argued that the materials from the archive are exhibited in a gesture of power, 
of "writing history"; however, opening the archive up for artists to engage with is also allowing 
parallel discourses on the topic to appear, discourses which not only add new layers of 
interpretation (such as the perspective of cultural commodification in Sonja Hornung and 
Richard Pettifer's work), but can also subvert the original narratives (as is the case with Mircea 
Nicolae's curatorial intervention or the project by Iulia Toma and Claudiu Cobilanschi).

As a result of their free interaction with the archive, without any formal or thematic 
limitations, the artists' approaches turned out to be very diverse: the archive is examined as 
a whole and as a cultural phenomenon (in Hornung and Pettifer's work), some of its aspects 
and themes are synthesized and shown separately (Jaroslav Kyša's and Borsos Lőrinc's 
works), certain specific fragments are extracted from it and recontextualized (in the works 
of Toma and Cobilanschi), (fictional) discourses are discovered in it and exhibitions curated 
from them (Nicolae's work), while some people have intervened in it (Hornung and Pettifer, 
and, in an indirect and conceptual way, Nicolae). As for the artworks of the B5 administrating 
artists (Bartha József and the Monotremu artist duo), they are comprehensive reflections on 
the overall cultural activity of the institution – and consequently, reflect the special insight 
that comes with their unique positions.

Turning the space of the archive into material for artistic production results in a kind of 
site-specificity where the "site" is that of art itself. This lends additional significance to the 
exhibition.

In connection to the anniversary15, the site-specific approach creates a moment of conscious 
positioning, a self-aware and self-referential event which, in its format, presents an exception-
ally sound and genuine alternative to traditional anniversary celebrations.

WORKS

Although the works on display here could form several different ideatic frameworks due to 
their multiple conceptual connections, there are a few recurring motifs which could draw up 
a symptomatic map of the material of the exhibition. This is perhaps the most open and most 
neutral order that can be set up amongst the works... It is far easier to identify narratives in the 
material; however, these narratives make up a complex web of associations and relationships, 
with realities that, albeit simultaneous to each other, could only be discussed in a linear way, 
one after another (the most significant of these were already introduced above).

In contrast, the symptomatic order is not an exclusive one (it encompasses many other, 
different connections as well). As a result, it proves more adequate in illustrating the simulta-
neity of narratives which appear in the exhibition – and in an archive.

MAPS

The tools of spatial localization appear in three different forms. In Mircea Nicolae's fictional 
curatorial project, the map anchors the imagined characters to reality. Since the topic focuses 
on  types of otherness, the maps have a legitimizing role as "objective" representational forms. 
The project is a typical example of archival art which has become widespread in contemporary 
art in the last ten years; but since it appears as a quasi-activist intervention in the body of 
the archive, the features of archival art apply to it with double significance: "archival artists 
seek to make historical information, often lost or displaced, physically present"16; the nature of 
the archive: "found yet constructed, factual yet fictive, public yet private"17; archival art has a 
utopian ambition, a "desire to turn belatedness into becomingness, to recoup failed visions in 
art, literature, philosophy and everyday life into possible scenarios of alternative kinds of social 
relations"18. The archive, for Nicolae, proves to be a space of creation in every sense.

Dénes Miklósi's work presents two, literally opposing, sides of the map object, with different 
visual and symbolic systems. The gravitational map is an undifferentiated, but precise, 
mechanical representation and simulation. The projected, personal map is undecipherable, but 
it is obvious that the appearing logos stand for condensed, meaningful and directly experiential 
content. The contrast does not only highlight the difference between the two picture- and 
content formats: every sign resonates strongly in the minimalist space of the original context 
of the work – where potentially, even an intersection of the two different forms could happen.

SYMBOLIC ELEMENTS AND ACTS IN PUBLIC SPACE

The flag is the most common symbolic element of public space. Szabolcs Kisspál's work 
made in 2000 is based on an extremely simple modification. Due to the fact that it is a symbolic 
object, reversing its colours has a very strong significance and activates many connotations. 
One of these is the recognition of how random and illogical the composition of such a known 
symbol is (but, at the same time, how fixed it is); on the other hand, since the strange flag in 
the original form of the work only recovers its colours and, consequently, its meaning in the 
video of the videoinstallation, it becomes clear that the flag is activated by human attention 
and the state of being looked at (whether through technological means or the enchantment of 
the Spectacle19) – otherwise it is only a striped, three-coloured piece of fabric.

The other flag-image present in the exhibition is formed on the surface of the light box 
exhibited by the Lőrinc Borsos artist duo. The seemingly absurd play with the colours is a 
humorous one, and considering its effect on the symbolic content, it could almost be called a 
Dadaist gesture. The game, though it is based on reality and breaks up realities, is not destruc-
tive – but merely creates a new compilation that holds a surreal charm, amusing through its 
whimsicality. The overlapping of the two flags results in a cheerful blast of colours, not a 0 
point of neutrality – as one would expect.

Statues are also common elements of public space expressing symbolic power. The fountain 
installation of Cristi Pogăcean reflects on the sculpture-wars of the two ethnic communities in 
Târgu Mureş, displaying with irony the version that most accurately reflects the tensions under 
the surface. The work fits ideally into the peculiar space of the gallery, and the small cherubs 
in their semi-classical form can represent the middle-class character of Târgu-Mureș as well, 
especially in their new gallery-environment.

József Bartha uses another traditional commemorative public object in his work: the memo-
rial plaque. The first layer of the work, extracted from the archive, is a letter of application to 
the local authorities which draws attention to the state of contemporary art on a local level. 
This is followed by the marble plaques commemorating the artists who have emigrated; here 
the monument format brings the abandonment of contemporary art by the authorities to 
the level of historical events (social traumas) and makes it a subject of collective commemora-
tion. The positioning of the plaques also reminds one of graves. In contrast to the tentative 
presence of the paper documents, the material of the marble slabs possesses a kind of finality 
in the space.

The public space is also the place of various manifestations and acts. Here, any action can 
become symbolic and explicitly politicized, and all statements become manifests.

Sonja Hornung and Richard Pettifer's auction-performance draws attention to the commodi-
fication of art and the political aspects and powerplay within cultural values, simultaneously 
crossing the barrier between art and the public. In the performance-event organized during 
their residence period, the two artists auctioned off copies of materials from the B5 archive, 
thus making visible in the space of the archive the dynamics of power and value. As a follow-up 
of the performance, a document copy station was created in the exhibition space where the 
visitors could duplicate for themselves any material from the archive folder available there.

Iulia Toma and Claudiu Cobilanschi use the archive in a variety of ways in their project. On the 
one hand, they choose and exhibit as an iconic symbol a shape which is taken from a specific 
moment of Retus project, a series of public interventions organized in Szekelyudvarhely 
(the motif of the handstand-walk was part of András Öllerer's camera obscura artwork); the 
chosen motif can embody in a poetic way the aspirations of contemporary art, both in the 
context of public space and society, as well as in the general sense of encountering art in the 
everyday. The shadow cutouts are accompanied by a film that combines a series of recordings 
from different sources: recordings from their residency at the B5 and their encounters with 
the archive, as well as scenes of daily life around the premises, containing frames that show 
scientific methods of analysis, after which the focus shifts to the text of Liviana Dan's 1993 
exhibition opening speech, written in letter format – Toma and Cobilanschi have copied and 
distributed this archival document and placed the folded papers in various places around 
the public space. The discreet distribution of the letter (which calls on its readers to rise 
above ethnic and other tensions) gains a revolutionary dimension: the second image of the 
double-frame videomontage starts showing footage of the ethnic conflicts of March of 1990 
and we can follow the street clashes simultaneously with the series of artistic actions that try 
to insert the letter (and its contents) into the cracks of everyday life.

Mircea Nicolae's fictional artists, Ion Râmnic and István Mihály exhibit a public space 
statue-intervention. The gesture, however, is subtle and only manifests at the level of the 
image. Completed by the rolling pin and the decorative pencil drawing of rich vegetation, the 
installation forms a transition between public and private space, but the private turns out    

to be the dominant one – the public space, represented by the small photo remains a mere 
reference point. This all resonates with the theme, of gender identity which truly manifests 
in the private space, while the sculpture which is public (and hence would mean the collective 
acknowledgement of the topic of homosexuality and its finding its place in the everyday) is 
still a distant goal.

PRIVATE EVENTS WITH GREAT IMPACT

Events in the private sphere include everyday habits which, by repetition or gradual accumu-
lation, validate categories, consolidate practices, and, by these means, possess the power to 
create.

Ágnes-Evelin Kispál's video fills the private practice of methodically picking through the 
contents of mixed vegetable soup with symbolic connotations. Repetition gives way to 
automatic categorization; the work points out that even simple and seemingly insignificant 
acts, such as a constant rejection of certain mundane things, create personal rites and thus 
define our thought patterns. The positioning of the video in the exhibition space helps the 
viewer to a richer experience of the situation: the screen is fixed horizontally, at table height, 
on a stand with legs, and can be accessed from all sides. The re-exhibited artwork has been 
upgraded with a new layer.

The installation of the Monotremu artist duo collects the more private and informal acts 
that follow in the wake of public art events, such as the opening of wine bottles after exhibition 
openings and the sequence of events around this moment, where public and private, formal 
(cultural) and informal spheres combine. The exhibiting (from an institution's point of view) 
of wine bottle nets draws attention to the background (network) that stretches behind public 
events and "official" cultural roles.

GESTURES TOWARDS THE OTHER

A returning motif of the InSitu exhibition is the Other (and, through this relationality itself as 
well). This is often manifested in double (or multiple) layers, but sometimes duality generates 
implicit or explicit gestures from the parties.

The interactive installation of Jaroslav Kyša defines a complex relationship based on 
the experience of the archive. While this is not mentioned explicitly, the sculpture stands 
automatically provide the opportunity for the two participants to model each other's portraits 
in the clay. This includes the distance which also defines the parties' positions against each 
other. The portraits will never be face to face, and their creators will only see the other as the 
object of observation, not as a human being suitable for interaction. Their only, involuntary 
interaction with each other consists in the stands being connected, so that when turned, they 
turn together – the perspective change in the work of the participants changes the perspective 
between the other and their work as well. Forced closeness and interdependence determine 
this relationship. However, it is also possible to take away from this a more positive reading: 
this can be achieved if the sculptors work together in consensus, and although the situation is 
still not about communication, the work process itself can be coordinated, thereby creating a 
kind of community.

The themes of communication are also discussed in the Monotremu's work on language 
skills. In the Hungarian-Romanian relationship, the question of which party should learn the 
other's language  is often a matter of discussion and conflict – an interesting phenomenon, and 
an anomalous situation where, it seems that knowledge doesn't mean power, but represents 
subordination, in the eyes of the parties. Knowledge is no longer an empirical category: it is 
a symbolically infected domain. The inscription ("I will accept Hungarian classes") tries to over-
come this situation with a seemingly gracious gesture, which indicates openness to learning, 

but it only conveys the acceptance of knowledge and not the active attempt to achieve it, thus 
preserving the position of power. The ad with the tear off stripes, is under glass – in an attempt 
of framing and exhibiting the "noble" gesture. The situation is frozen.

János Sugár's work in the public space – and in its "official" sphere, at that – is a gesture 
that usually happens between individuals. The expression "Sorry" ( "My apologies" probably 
conveys its meaning more accurately) is a human manifestation, yet it is not the most direct 
form of apologising: a polite expression of wooden language in which signs of life are present 
in minimal quantities. As such, it blends in a little better with the depersonalized traffic signs 
and other signboards, yet it is an intervention which, as it proved to be the case, provokes 
power (the signboard, although there was a license for its placement, was removed shortly 
after it was hung, what happened to it is unknown, and when inquiries were made by the B5, 
the authorities "had no knowledge of the case"). The board is an absurd, but very carefully 
constructed gesture that can upset the systems of power on several levels, without being 
identifiable as disorder or rebellion explicitly and beyond doubt. So how is it a provocation? 
First and foremost, it is unknown and new (and bilingual, to boot) and, on the other hand, it 
signals the presence of a private, civilian entity – which is not so private after all: it enters the 
domain of power, it uses the visual form of signboards used by the power, and thus, as a com-
peting power, it is dangerous and has to be removed. The work highlights the controlledness 
of public space – where independent endeavours are simply not viable.

Ungvári-Zrínyi Kata

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata

8 Foucault, 'The historical a priori and the archive', p. 130
9 ibid. p. 131
10 ibid.
11 ibid.
12 in: Kynaston McShine ed., The Museum as Muse, exhibition catalogue, Museum of Modern Art, New York, 1999, p. 91
13 Quatremère de Quincy's pamphlet entitled Moral Considerations on the Destination of Works of Art, written in 1807
14 Duncan Cameron, 'The Museum, a Temple or the Forum', in: Curator: The Museum Journal 14 (1971): 11–24.

KISPÁL ÁGNES-EVELIN

Untitled, 2013
Video, 6'40" / Couleur Locale 2, 2013,
B5 studio, MAGMA

Fără titlu, 2013
Video, 6'40" / Couleur Locale 2, 2013,
B5 studio, MAGMA

Cím nélkül, 2013
Videó, 6'40" / Couleur Locale 2, 2013,
B5 stúdió, MAGMA
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

"One of the defining characteristics of the modem era has been the increasing significance 
given to the archive as the means by which historical knowledge and forms of remembrance 
are accumulated, stored and recovered. (...) [it] constitutes a repository or ordered system of 
documents and records, both verbal and visual, that is the foundation from which history is 
written." 1

The Târgu-Mureș based B5 Studio is an artist-run space which celebrates its 10 year 
anniversary this year. It is managed by the ARTeast Foundation (lead by Bartha József), which 
holds an archive encompassing nearly 30 years of cultural activity2 (exhibitions, workshops, 
artist-in-residence programmes, artist talks, presentations, roundtables, film screenings 
etc. ). The InSitu project is centered on this archive (which, beyond the usual documentations 
of the events themselves – photos, catalogues, posters, handouts, prints etc. – contains all 
sorts of traces of the curatorial process, from visual material through fragments of artworks, 
letters, texts, descriptions, aborted plans and ideas, to the more mundane documents 
containing administrative records). 

The project started with a series of residency programmes in which the topic and source of 
inspiration was the archive itself; the invited artists got acquainted with the archive, delving 
into the local context at the same time. They held talks on their previous work, and some of 
them organized other kinds of events as well (performances, mini-exhibitions, workshops). The 
finalized works were then exhibited. The material of the InSitu exhibition is made up of three 
parts: the first is a representative selection of works from the archive, the second contains 
the works of the artists-in-residence considering the archive, and the third, an addition of one 
artwork each fromby the B5 Studio administrating artists (Bartha József and the Monotremu 
artist duo) conceived for the occasion.

THE ARCHIVE UNFOLDING

The situation is a peculiar one. According to Michel Foucault, the archive "emerges in frag-
ments, regions, and levels, more fully, no doubt, and with greater sharpness, the greater the 
time that separates us from it"3... Its analysis happens from "a privileged region: at once close 
to us, and different from our present existence"4. It involves a discontinuity, with "discourses 
that have just ceased to be ours..." – Foucault reveals how thought systems determine the 
archive: "the archive is first the law of what can be said, the system that governs the appear-
ance of statements as unique events "5.

Whereas his analogy with an archaeological examination involves constant mental compar-
ison (our present versus that of the archive) and the activation and redefinition of virtual cate-
gories, if we apply his model to an archive of art such as the one in question, the phenomena 
outlined by Foucault that are present in the archive can come alive in rather spectacular 
forms. Art has the ability to expressively unfold and illustrate all of these dynamics – but only 
in the appropriate curatorial approach. The InSitu project achieves this. It handles the topic 
in a live and organic context, analyses the art of the recent past by responding to it, not with 
the tools of empirical methods and statements, but using art itself to work out what can and 
can no longer be "said"6, the creative processes highlighting the discontinuity, the difference, 
the changes and the distance; the new artworks which were inspired by the archive embody 
perfectly that place of analysis, which is at once accessible and separate from our present7.

"On the other hand, it is not possible for us to describe our own archive, since it is from within 
these rules that we speak"8 – another parallel which manifests in the curatorial concept: the 
change of perspective is ensured by the invitation of artists who have not had any previous 
contact with the archive, nor the institution.

"(In this sense,) it is valid for our diagnosis. Not because it would enable us to draw up a 
table of our distinctive features, and to sketch out in advance the face that we will have in 
the future."9 Although the ARTeast archive has some recurring character traits, some of 
which appear in the works of the artists-in-residence, the project does not try to follow 
any linear narrative with pretensions of outlining the institution's legacy... – "it breaks the 
thread of transcendental teleologies; and where anthropological thought once questioned 
man's being or subjectivity, it now bursts open the other, and the outside".10 The other, in this 
case, can be the classic example of otherness  presented in Mircea Nicolae's project, or the 
aspect of marketization which appears in Sonja Hornung and Richard Pettifer's performance; 
the outside manifests in the form of craft in Jaroslav Kyša's work and in the oeuvre of the 
fictional artists of Mircea Nicolae. And on the whole, the inner-perspective reflections of 
Bartha József and the Monotremu duo, and even the recent arrangement of older content in 
the exhibition activate difference within the same institutional entity. For in this sense, the 
diagnosis "establishes that we are difference, that our reason is the difference of discourses, 
our history the difference of times, our selves the difference of masks".11

Further developing the idea, as Christian Boltanski has observed in his 1987 project on 
archives, "as soon as we try to preserve something, we fix it. We can only preserve things by 
stopping life's course".12 Recognizing this fact, the archival practice of the present project 
doesn't try to preserve. Even from its beginnings in the early 19th century13, museum critique 
has argued that removing art from life's course kills it; the museum-as-temple model is 
being gradually taken over by the model of the Forum which, in contrast to the previous one, 
presents live content14 – and this is the model adopted by the InSitu project: the project and 
the exhibition are a mix of focused curating (selecting and presenting a body of work from 
the archive that is considered most representative of it) and the simultaneous creating of 
an open platform of its negotiation through art (the residence programmes).  While Foucault 
explicitly states that true analysis of the archive produces discontinuity, it can be said the 
use of the archive here engenders some kind of continuity as well – not an imposed attempt 
at perpetuation of some specific sort of idea; but continuity merely through the practice, the 
act of making art.

THE EXHIBITION AND SELF-REFERENTIALITY
 
The selection of works from the archive reflects the main focus of the institution. The 

specificity of the B5 Studio (and, previously, the activity of the ARTeast Foundation) lies in 
a strong conceptual footing and a responsiveness to the cultural and social phenomena 
found in the local environment, in East-European society and in international contexts. On 
an ideatic level, the Târgu-Mureș reality provides an important source of inspiration for the 
cultural activity of the institution. This environment, with its unique complexity, leads to 
topics like the problematics of national identity (in view of the relationship between the two 
ethnic communities – Romanian and Hungarian –, of approximately equal populations in 
the town), the power relations of public space, activating vernacular phenomena and parallel 
histories, as well as the situation of art, with regard to all of these factors.

It could be argued that the materials from the archive are exhibited in a gesture of power, 
of "writing history"; however, opening the archive up for artists to engage with is also allowing 
parallel discourses on the topic to appear, discourses which not only add new layers of 
interpretation (such as the perspective of cultural commodification in Sonja Hornung and 
Richard Pettifer's work), but can also subvert the original narratives (as is the case with Mircea 
Nicolae's curatorial intervention or the project by Iulia Toma and Claudiu Cobilanschi).

As a result of their free interaction with the archive, without any formal or thematic 
limitations, the artists' approaches turned out to be very diverse: the archive is examined as 
a whole and as a cultural phenomenon (in Hornung and Pettifer's work), some of its aspects 
and themes are synthesized and shown separately (Jaroslav Kyša's and Borsos Lőrinc's 
works), certain specific fragments are extracted from it and recontextualized (in the works 
of Toma and Cobilanschi), (fictional) discourses are discovered in it and exhibitions curated 
from them (Nicolae's work), while some people have intervened in it (Hornung and Pettifer, 
and, in an indirect and conceptual way, Nicolae). As for the artworks of the B5 administrating 
artists (Bartha József and the Monotremu artist duo), they are comprehensive reflections on 
the overall cultural activity of the institution – and consequently, reflect the special insight 
that comes with their unique positions.

Turning the space of the archive into material for artistic production results in a kind of 
site-specificity where the "site" is that of art itself. This lends additional significance to the 
exhibition.

In connection to the anniversary15, the site-specific approach creates a moment of conscious 
positioning, a self-aware and self-referential event which, in its format, presents an exception-
ally sound and genuine alternative to traditional anniversary celebrations.

WORKS

Although the works on display here could form several different ideatic frameworks due to 
their multiple conceptual connections, there are a few recurring motifs which could draw up 
a symptomatic map of the material of the exhibition. This is perhaps the most open and most 
neutral order that can be set up amongst the works... It is far easier to identify narratives in the 
material; however, these narratives make up a complex web of associations and relationships, 
with realities that, albeit simultaneous to each other, could only be discussed in a linear way, 
one after another (the most significant of these were already introduced above).

In contrast, the symptomatic order is not an exclusive one (it encompasses many other, 
different connections as well). As a result, it proves more adequate in illustrating the simulta-
neity of narratives which appear in the exhibition – and in an archive.

MAPS

The tools of spatial localization appear in three different forms. In Mircea Nicolae's fictional 
curatorial project, the map anchors the imagined characters to reality. Since the topic focuses 
on  types of otherness, the maps have a legitimizing role as "objective" representational forms. 
The project is a typical example of archival art which has become widespread in contemporary 
art in the last ten years; but since it appears as a quasi-activist intervention in the body of 
the archive, the features of archival art apply to it with double significance: "archival artists 
seek to make historical information, often lost or displaced, physically present"16; the nature of 
the archive: "found yet constructed, factual yet fictive, public yet private"17; archival art has a 
utopian ambition, a "desire to turn belatedness into becomingness, to recoup failed visions in 
art, literature, philosophy and everyday life into possible scenarios of alternative kinds of social 
relations"18. The archive, for Nicolae, proves to be a space of creation in every sense.

Dénes Miklósi's work presents two, literally opposing, sides of the map object, with different 
visual and symbolic systems. The gravitational map is an undifferentiated, but precise, 
mechanical representation and simulation. The projected, personal map is undecipherable, but 
it is obvious that the appearing logos stand for condensed, meaningful and directly experiential 
content. The contrast does not only highlight the difference between the two picture- and 
content formats: every sign resonates strongly in the minimalist space of the original context 
of the work – where potentially, even an intersection of the two different forms could happen.

SYMBOLIC ELEMENTS AND ACTS IN PUBLIC SPACE

The flag is the most common symbolic element of public space. Szabolcs Kisspál's work 
made in 2000 is based on an extremely simple modification. Due to the fact that it is a symbolic 
object, reversing its colours has a very strong significance and activates many connotations. 
One of these is the recognition of how random and illogical the composition of such a known 
symbol is (but, at the same time, how fixed it is); on the other hand, since the strange flag in 
the original form of the work only recovers its colours and, consequently, its meaning in the 
video of the videoinstallation, it becomes clear that the flag is activated by human attention 
and the state of being looked at (whether through technological means or the enchantment of 
the Spectacle19) – otherwise it is only a striped, three-coloured piece of fabric.

The other flag-image present in the exhibition is formed on the surface of the light box 
exhibited by the Lőrinc Borsos artist duo. The seemingly absurd play with the colours is a 
humorous one, and considering its effect on the symbolic content, it could almost be called a 
Dadaist gesture. The game, though it is based on reality and breaks up realities, is not destruc-
tive – but merely creates a new compilation that holds a surreal charm, amusing through its 
whimsicality. The overlapping of the two flags results in a cheerful blast of colours, not a 0 
point of neutrality – as one would expect.

Statues are also common elements of public space expressing symbolic power. The fountain 
installation of Cristi Pogăcean reflects on the sculpture-wars of the two ethnic communities in 
Târgu Mureş, displaying with irony the version that most accurately reflects the tensions under 
the surface. The work fits ideally into the peculiar space of the gallery, and the small cherubs 
in their semi-classical form can represent the middle-class character of Târgu-Mureș as well, 
especially in their new gallery-environment.

József Bartha uses another traditional commemorative public object in his work: the memo-
rial plaque. The first layer of the work, extracted from the archive, is a letter of application to 
the local authorities which draws attention to the state of contemporary art on a local level. 
This is followed by the marble plaques commemorating the artists who have emigrated; here 
the monument format brings the abandonment of contemporary art by the authorities to 
the level of historical events (social traumas) and makes it a subject of collective commemora-
tion. The positioning of the plaques also reminds one of graves. In contrast to the tentative 
presence of the paper documents, the material of the marble slabs possesses a kind of finality 
in the space.

The public space is also the place of various manifestations and acts. Here, any action can 
become symbolic and explicitly politicized, and all statements become manifests.

Sonja Hornung and Richard Pettifer's auction-performance draws attention to the commodi-
fication of art and the political aspects and powerplay within cultural values, simultaneously 
crossing the barrier between art and the public. In the performance-event organized during 
their residence period, the two artists auctioned off copies of materials from the B5 archive, 
thus making visible in the space of the archive the dynamics of power and value. As a follow-up 
of the performance, a document copy station was created in the exhibition space where the 
visitors could duplicate for themselves any material from the archive folder available there.

Iulia Toma and Claudiu Cobilanschi use the archive in a variety of ways in their project. On the 
one hand, they choose and exhibit as an iconic symbol a shape which is taken from a specific 
moment of Retus project, a series of public interventions organized in Szekelyudvarhely 
(the motif of the handstand-walk was part of András Öllerer's camera obscura artwork); the 
chosen motif can embody in a poetic way the aspirations of contemporary art, both in the 
context of public space and society, as well as in the general sense of encountering art in the 
everyday. The shadow cutouts are accompanied by a film that combines a series of recordings 
from different sources: recordings from their residency at the B5 and their encounters with 
the archive, as well as scenes of daily life around the premises, containing frames that show 
scientific methods of analysis, after which the focus shifts to the text of Liviana Dan's 1993 
exhibition opening speech, written in letter format – Toma and Cobilanschi have copied and 
distributed this archival document and placed the folded papers in various places around 
the public space. The discreet distribution of the letter (which calls on its readers to rise 
above ethnic and other tensions) gains a revolutionary dimension: the second image of the 
double-frame videomontage starts showing footage of the ethnic conflicts of March of 1990 
and we can follow the street clashes simultaneously with the series of artistic actions that try 
to insert the letter (and its contents) into the cracks of everyday life.

Mircea Nicolae's fictional artists, Ion Râmnic and István Mihály exhibit a public space 
statue-intervention. The gesture, however, is subtle and only manifests at the level of the 
image. Completed by the rolling pin and the decorative pencil drawing of rich vegetation, the 
installation forms a transition between public and private space, but the private turns out    

to be the dominant one – the public space, represented by the small photo remains a mere 
reference point. This all resonates with the theme, of gender identity which truly manifests 
in the private space, while the sculpture which is public (and hence would mean the collective 
acknowledgement of the topic of homosexuality and its finding its place in the everyday) is 
still a distant goal.

PRIVATE EVENTS WITH GREAT IMPACT

Events in the private sphere include everyday habits which, by repetition or gradual accumu-
lation, validate categories, consolidate practices, and, by these means, possess the power to 
create.

Ágnes-Evelin Kispál's video fills the private practice of methodically picking through the 
contents of mixed vegetable soup with symbolic connotations. Repetition gives way to 
automatic categorization; the work points out that even simple and seemingly insignificant 
acts, such as a constant rejection of certain mundane things, create personal rites and thus 
define our thought patterns. The positioning of the video in the exhibition space helps the 
viewer to a richer experience of the situation: the screen is fixed horizontally, at table height, 
on a stand with legs, and can be accessed from all sides. The re-exhibited artwork has been 
upgraded with a new layer.

The installation of the Monotremu artist duo collects the more private and informal acts 
that follow in the wake of public art events, such as the opening of wine bottles after exhibition 
openings and the sequence of events around this moment, where public and private, formal 
(cultural) and informal spheres combine. The exhibiting (from an institution's point of view) 
of wine bottle nets draws attention to the background (network) that stretches behind public 
events and "official" cultural roles.

GESTURES TOWARDS THE OTHER

A returning motif of the InSitu exhibition is the Other (and, through this relationality itself as 
well). This is often manifested in double (or multiple) layers, but sometimes duality generates 
implicit or explicit gestures from the parties.

The interactive installation of Jaroslav Kyša defines a complex relationship based on 
the experience of the archive. While this is not mentioned explicitly, the sculpture stands 
automatically provide the opportunity for the two participants to model each other's portraits 
in the clay. This includes the distance which also defines the parties' positions against each 
other. The portraits will never be face to face, and their creators will only see the other as the 
object of observation, not as a human being suitable for interaction. Their only, involuntary 
interaction with each other consists in the stands being connected, so that when turned, they 
turn together – the perspective change in the work of the participants changes the perspective 
between the other and their work as well. Forced closeness and interdependence determine 
this relationship. However, it is also possible to take away from this a more positive reading: 
this can be achieved if the sculptors work together in consensus, and although the situation is 
still not about communication, the work process itself can be coordinated, thereby creating a 
kind of community.

The themes of communication are also discussed in the Monotremu's work on language 
skills. In the Hungarian-Romanian relationship, the question of which party should learn the 
other's language  is often a matter of discussion and conflict – an interesting phenomenon, and 
an anomalous situation where, it seems that knowledge doesn't mean power, but represents 
subordination, in the eyes of the parties. Knowledge is no longer an empirical category: it is 
a symbolically infected domain. The inscription ("I will accept Hungarian classes") tries to over-
come this situation with a seemingly gracious gesture, which indicates openness to learning, 

but it only conveys the acceptance of knowledge and not the active attempt to achieve it, thus 
preserving the position of power. The ad with the tear off stripes, is under glass – in an attempt 
of framing and exhibiting the "noble" gesture. The situation is frozen.

János Sugár's work in the public space – and in its "official" sphere, at that – is a gesture 
that usually happens between individuals. The expression "Sorry" ( "My apologies" probably 
conveys its meaning more accurately) is a human manifestation, yet it is not the most direct 
form of apologising: a polite expression of wooden language in which signs of life are present 
in minimal quantities. As such, it blends in a little better with the depersonalized traffic signs 
and other signboards, yet it is an intervention which, as it proved to be the case, provokes 
power (the signboard, although there was a license for its placement, was removed shortly 
after it was hung, what happened to it is unknown, and when inquiries were made by the B5, 
the authorities "had no knowledge of the case"). The board is an absurd, but very carefully 
constructed gesture that can upset the systems of power on several levels, without being 
identifiable as disorder or rebellion explicitly and beyond doubt. So how is it a provocation? 
First and foremost, it is unknown and new (and bilingual, to boot) and, on the other hand, it 
signals the presence of a private, civilian entity – which is not so private after all: it enters the 
domain of power, it uses the visual form of signboards used by the power, and thus, as a com-
peting power, it is dangerous and has to be removed. The work highlights the controlledness 
of public space – where independent endeavours are simply not viable.

Ungvári-Zrínyi Kata

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata

15 The B5 Studio contemporary art space has been active for 10 years.
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I can't emphasize it enough, 2012,
Nádas Péter - Playing Field, Melancholy, 
fragments. Paper assemblage, Eight Present 
Artists, 2015, Orthodox Synagogue, Tg. Mureș. 

Nu pot sublinia îndeajuns, 2012,
Nádas Péter - Spațiu de joc, Melancolie, fragmente.
Asamblaj de hârtie, Eight Present Artists, 2015, 
Sinagoga ortodoxă, Tg. Mureș

Nem győzöm hangsúlyozni, 2012,
Nádas Péter - Játéktér, Mélabú, részletek.
Papír assemblage, Eight Present Artists, 2015, 
Ortodox Zsinagóga, Marosvásárhely

"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

"One of the defining characteristics of the modem era has been the increasing significance 
given to the archive as the means by which historical knowledge and forms of remembrance 
are accumulated, stored and recovered. (...) [it] constitutes a repository or ordered system of 
documents and records, both verbal and visual, that is the foundation from which history is 
written." 1

The Târgu-Mureș based B5 Studio is an artist-run space which celebrates its 10 year 
anniversary this year. It is managed by the ARTeast Foundation (lead by Bartha József), which 
holds an archive encompassing nearly 30 years of cultural activity2 (exhibitions, workshops, 
artist-in-residence programmes, artist talks, presentations, roundtables, film screenings 
etc. ). The InSitu project is centered on this archive (which, beyond the usual documentations 
of the events themselves – photos, catalogues, posters, handouts, prints etc. – contains all 
sorts of traces of the curatorial process, from visual material through fragments of artworks, 
letters, texts, descriptions, aborted plans and ideas, to the more mundane documents 
containing administrative records). 

The project started with a series of residency programmes in which the topic and source of 
inspiration was the archive itself; the invited artists got acquainted with the archive, delving 
into the local context at the same time. They held talks on their previous work, and some of 
them organized other kinds of events as well (performances, mini-exhibitions, workshops). The 
finalized works were then exhibited. The material of the InSitu exhibition is made up of three 
parts: the first is a representative selection of works from the archive, the second contains 
the works of the artists-in-residence considering the archive, and the third, an addition of one 
artwork each fromby the B5 Studio administrating artists (Bartha József and the Monotremu 
artist duo) conceived for the occasion.

THE ARCHIVE UNFOLDING

The situation is a peculiar one. According to Michel Foucault, the archive "emerges in frag-
ments, regions, and levels, more fully, no doubt, and with greater sharpness, the greater the 
time that separates us from it"3... Its analysis happens from "a privileged region: at once close 
to us, and different from our present existence"4. It involves a discontinuity, with "discourses 
that have just ceased to be ours..." – Foucault reveals how thought systems determine the 
archive: "the archive is first the law of what can be said, the system that governs the appear-
ance of statements as unique events "5.

Whereas his analogy with an archaeological examination involves constant mental compar-
ison (our present versus that of the archive) and the activation and redefinition of virtual cate-
gories, if we apply his model to an archive of art such as the one in question, the phenomena 
outlined by Foucault that are present in the archive can come alive in rather spectacular 
forms. Art has the ability to expressively unfold and illustrate all of these dynamics – but only 
in the appropriate curatorial approach. The InSitu project achieves this. It handles the topic 
in a live and organic context, analyses the art of the recent past by responding to it, not with 
the tools of empirical methods and statements, but using art itself to work out what can and 
can no longer be "said"6, the creative processes highlighting the discontinuity, the difference, 
the changes and the distance; the new artworks which were inspired by the archive embody 
perfectly that place of analysis, which is at once accessible and separate from our present7.

"On the other hand, it is not possible for us to describe our own archive, since it is from within 
these rules that we speak"8 – another parallel which manifests in the curatorial concept: the 
change of perspective is ensured by the invitation of artists who have not had any previous 
contact with the archive, nor the institution.

"(In this sense,) it is valid for our diagnosis. Not because it would enable us to draw up a 
table of our distinctive features, and to sketch out in advance the face that we will have in 
the future."9 Although the ARTeast archive has some recurring character traits, some of 
which appear in the works of the artists-in-residence, the project does not try to follow 
any linear narrative with pretensions of outlining the institution's legacy... – "it breaks the 
thread of transcendental teleologies; and where anthropological thought once questioned 
man's being or subjectivity, it now bursts open the other, and the outside".10 The other, in this 
case, can be the classic example of otherness  presented in Mircea Nicolae's project, or the 
aspect of marketization which appears in Sonja Hornung and Richard Pettifer's performance; 
the outside manifests in the form of craft in Jaroslav Kyša's work and in the oeuvre of the 
fictional artists of Mircea Nicolae. And on the whole, the inner-perspective reflections of 
Bartha József and the Monotremu duo, and even the recent arrangement of older content in 
the exhibition activate difference within the same institutional entity. For in this sense, the 
diagnosis "establishes that we are difference, that our reason is the difference of discourses, 
our history the difference of times, our selves the difference of masks".11

Further developing the idea, as Christian Boltanski has observed in his 1987 project on 
archives, "as soon as we try to preserve something, we fix it. We can only preserve things by 
stopping life's course".12 Recognizing this fact, the archival practice of the present project 
doesn't try to preserve. Even from its beginnings in the early 19th century13, museum critique 
has argued that removing art from life's course kills it; the museum-as-temple model is 
being gradually taken over by the model of the Forum which, in contrast to the previous one, 
presents live content14 – and this is the model adopted by the InSitu project: the project and 
the exhibition are a mix of focused curating (selecting and presenting a body of work from 
the archive that is considered most representative of it) and the simultaneous creating of 
an open platform of its negotiation through art (the residence programmes).  While Foucault 
explicitly states that true analysis of the archive produces discontinuity, it can be said the 
use of the archive here engenders some kind of continuity as well – not an imposed attempt 
at perpetuation of some specific sort of idea; but continuity merely through the practice, the 
act of making art.

THE EXHIBITION AND SELF-REFERENTIALITY
 
The selection of works from the archive reflects the main focus of the institution. The 

specificity of the B5 Studio (and, previously, the activity of the ARTeast Foundation) lies in 
a strong conceptual footing and a responsiveness to the cultural and social phenomena 
found in the local environment, in East-European society and in international contexts. On 
an ideatic level, the Târgu-Mureș reality provides an important source of inspiration for the 
cultural activity of the institution. This environment, with its unique complexity, leads to 
topics like the problematics of national identity (in view of the relationship between the two 
ethnic communities – Romanian and Hungarian –, of approximately equal populations in 
the town), the power relations of public space, activating vernacular phenomena and parallel 
histories, as well as the situation of art, with regard to all of these factors.

It could be argued that the materials from the archive are exhibited in a gesture of power, 
of "writing history"; however, opening the archive up for artists to engage with is also allowing 
parallel discourses on the topic to appear, discourses which not only add new layers of 
interpretation (such as the perspective of cultural commodification in Sonja Hornung and 
Richard Pettifer's work), but can also subvert the original narratives (as is the case with Mircea 
Nicolae's curatorial intervention or the project by Iulia Toma and Claudiu Cobilanschi).

As a result of their free interaction with the archive, without any formal or thematic 
limitations, the artists' approaches turned out to be very diverse: the archive is examined as 
a whole and as a cultural phenomenon (in Hornung and Pettifer's work), some of its aspects 
and themes are synthesized and shown separately (Jaroslav Kyša's and Borsos Lőrinc's 
works), certain specific fragments are extracted from it and recontextualized (in the works 
of Toma and Cobilanschi), (fictional) discourses are discovered in it and exhibitions curated 
from them (Nicolae's work), while some people have intervened in it (Hornung and Pettifer, 
and, in an indirect and conceptual way, Nicolae). As for the artworks of the B5 administrating 
artists (Bartha József and the Monotremu artist duo), they are comprehensive reflections on 
the overall cultural activity of the institution – and consequently, reflect the special insight 
that comes with their unique positions.

Turning the space of the archive into material for artistic production results in a kind of 
site-specificity where the "site" is that of art itself. This lends additional significance to the 
exhibition.

In connection to the anniversary15, the site-specific approach creates a moment of conscious 
positioning, a self-aware and self-referential event which, in its format, presents an exception-
ally sound and genuine alternative to traditional anniversary celebrations.

WORKS

Although the works on display here could form several different ideatic frameworks due to 
their multiple conceptual connections, there are a few recurring motifs which could draw up 
a symptomatic map of the material of the exhibition. This is perhaps the most open and most 
neutral order that can be set up amongst the works... It is far easier to identify narratives in the 
material; however, these narratives make up a complex web of associations and relationships, 
with realities that, albeit simultaneous to each other, could only be discussed in a linear way, 
one after another (the most significant of these were already introduced above).

In contrast, the symptomatic order is not an exclusive one (it encompasses many other, 
different connections as well). As a result, it proves more adequate in illustrating the simulta-
neity of narratives which appear in the exhibition – and in an archive.

MAPS

The tools of spatial localization appear in three different forms. In Mircea Nicolae's fictional 
curatorial project, the map anchors the imagined characters to reality. Since the topic focuses 
on  types of otherness, the maps have a legitimizing role as "objective" representational forms. 
The project is a typical example of archival art which has become widespread in contemporary 
art in the last ten years; but since it appears as a quasi-activist intervention in the body of 
the archive, the features of archival art apply to it with double significance: "archival artists 
seek to make historical information, often lost or displaced, physically present"16; the nature of 
the archive: "found yet constructed, factual yet fictive, public yet private"17; archival art has a 
utopian ambition, a "desire to turn belatedness into becomingness, to recoup failed visions in 
art, literature, philosophy and everyday life into possible scenarios of alternative kinds of social 
relations"18. The archive, for Nicolae, proves to be a space of creation in every sense.

Dénes Miklósi's work presents two, literally opposing, sides of the map object, with different 
visual and symbolic systems. The gravitational map is an undifferentiated, but precise, 
mechanical representation and simulation. The projected, personal map is undecipherable, but 
it is obvious that the appearing logos stand for condensed, meaningful and directly experiential 
content. The contrast does not only highlight the difference between the two picture- and 
content formats: every sign resonates strongly in the minimalist space of the original context 
of the work – where potentially, even an intersection of the two different forms could happen.

SYMBOLIC ELEMENTS AND ACTS IN PUBLIC SPACE

The flag is the most common symbolic element of public space. Szabolcs Kisspál's work 
made in 2000 is based on an extremely simple modification. Due to the fact that it is a symbolic 
object, reversing its colours has a very strong significance and activates many connotations. 
One of these is the recognition of how random and illogical the composition of such a known 
symbol is (but, at the same time, how fixed it is); on the other hand, since the strange flag in 
the original form of the work only recovers its colours and, consequently, its meaning in the 
video of the videoinstallation, it becomes clear that the flag is activated by human attention 
and the state of being looked at (whether through technological means or the enchantment of 
the Spectacle19) – otherwise it is only a striped, three-coloured piece of fabric.

The other flag-image present in the exhibition is formed on the surface of the light box 
exhibited by the Lőrinc Borsos artist duo. The seemingly absurd play with the colours is a 
humorous one, and considering its effect on the symbolic content, it could almost be called a 
Dadaist gesture. The game, though it is based on reality and breaks up realities, is not destruc-
tive – but merely creates a new compilation that holds a surreal charm, amusing through its 
whimsicality. The overlapping of the two flags results in a cheerful blast of colours, not a 0 
point of neutrality – as one would expect.

Statues are also common elements of public space expressing symbolic power. The fountain 
installation of Cristi Pogăcean reflects on the sculpture-wars of the two ethnic communities in 
Târgu Mureş, displaying with irony the version that most accurately reflects the tensions under 
the surface. The work fits ideally into the peculiar space of the gallery, and the small cherubs 
in their semi-classical form can represent the middle-class character of Târgu-Mureș as well, 
especially in their new gallery-environment.

József Bartha uses another traditional commemorative public object in his work: the memo-
rial plaque. The first layer of the work, extracted from the archive, is a letter of application to 
the local authorities which draws attention to the state of contemporary art on a local level. 
This is followed by the marble plaques commemorating the artists who have emigrated; here 
the monument format brings the abandonment of contemporary art by the authorities to 
the level of historical events (social traumas) and makes it a subject of collective commemora-
tion. The positioning of the plaques also reminds one of graves. In contrast to the tentative 
presence of the paper documents, the material of the marble slabs possesses a kind of finality 
in the space.

The public space is also the place of various manifestations and acts. Here, any action can 
become symbolic and explicitly politicized, and all statements become manifests.

Sonja Hornung and Richard Pettifer's auction-performance draws attention to the commodi-
fication of art and the political aspects and powerplay within cultural values, simultaneously 
crossing the barrier between art and the public. In the performance-event organized during 
their residence period, the two artists auctioned off copies of materials from the B5 archive, 
thus making visible in the space of the archive the dynamics of power and value. As a follow-up 
of the performance, a document copy station was created in the exhibition space where the 
visitors could duplicate for themselves any material from the archive folder available there.

Iulia Toma and Claudiu Cobilanschi use the archive in a variety of ways in their project. On the 
one hand, they choose and exhibit as an iconic symbol a shape which is taken from a specific 
moment of Retus project, a series of public interventions organized in Szekelyudvarhely 
(the motif of the handstand-walk was part of András Öllerer's camera obscura artwork); the 
chosen motif can embody in a poetic way the aspirations of contemporary art, both in the 
context of public space and society, as well as in the general sense of encountering art in the 
everyday. The shadow cutouts are accompanied by a film that combines a series of recordings 
from different sources: recordings from their residency at the B5 and their encounters with 
the archive, as well as scenes of daily life around the premises, containing frames that show 
scientific methods of analysis, after which the focus shifts to the text of Liviana Dan's 1993 
exhibition opening speech, written in letter format – Toma and Cobilanschi have copied and 
distributed this archival document and placed the folded papers in various places around 
the public space. The discreet distribution of the letter (which calls on its readers to rise 
above ethnic and other tensions) gains a revolutionary dimension: the second image of the 
double-frame videomontage starts showing footage of the ethnic conflicts of March of 1990 
and we can follow the street clashes simultaneously with the series of artistic actions that try 
to insert the letter (and its contents) into the cracks of everyday life.

Mircea Nicolae's fictional artists, Ion Râmnic and István Mihály exhibit a public space 
statue-intervention. The gesture, however, is subtle and only manifests at the level of the 
image. Completed by the rolling pin and the decorative pencil drawing of rich vegetation, the 
installation forms a transition between public and private space, but the private turns out    

to be the dominant one – the public space, represented by the small photo remains a mere 
reference point. This all resonates with the theme, of gender identity which truly manifests 
in the private space, while the sculpture which is public (and hence would mean the collective 
acknowledgement of the topic of homosexuality and its finding its place in the everyday) is 
still a distant goal.

PRIVATE EVENTS WITH GREAT IMPACT

Events in the private sphere include everyday habits which, by repetition or gradual accumu-
lation, validate categories, consolidate practices, and, by these means, possess the power to 
create.

Ágnes-Evelin Kispál's video fills the private practice of methodically picking through the 
contents of mixed vegetable soup with symbolic connotations. Repetition gives way to 
automatic categorization; the work points out that even simple and seemingly insignificant 
acts, such as a constant rejection of certain mundane things, create personal rites and thus 
define our thought patterns. The positioning of the video in the exhibition space helps the 
viewer to a richer experience of the situation: the screen is fixed horizontally, at table height, 
on a stand with legs, and can be accessed from all sides. The re-exhibited artwork has been 
upgraded with a new layer.

The installation of the Monotremu artist duo collects the more private and informal acts 
that follow in the wake of public art events, such as the opening of wine bottles after exhibition 
openings and the sequence of events around this moment, where public and private, formal 
(cultural) and informal spheres combine. The exhibiting (from an institution's point of view) 
of wine bottle nets draws attention to the background (network) that stretches behind public 
events and "official" cultural roles.

GESTURES TOWARDS THE OTHER

A returning motif of the InSitu exhibition is the Other (and, through this relationality itself as 
well). This is often manifested in double (or multiple) layers, but sometimes duality generates 
implicit or explicit gestures from the parties.

The interactive installation of Jaroslav Kyša defines a complex relationship based on 
the experience of the archive. While this is not mentioned explicitly, the sculpture stands 
automatically provide the opportunity for the two participants to model each other's portraits 
in the clay. This includes the distance which also defines the parties' positions against each 
other. The portraits will never be face to face, and their creators will only see the other as the 
object of observation, not as a human being suitable for interaction. Their only, involuntary 
interaction with each other consists in the stands being connected, so that when turned, they 
turn together – the perspective change in the work of the participants changes the perspective 
between the other and their work as well. Forced closeness and interdependence determine 
this relationship. However, it is also possible to take away from this a more positive reading: 
this can be achieved if the sculptors work together in consensus, and although the situation is 
still not about communication, the work process itself can be coordinated, thereby creating a 
kind of community.

The themes of communication are also discussed in the Monotremu's work on language 
skills. In the Hungarian-Romanian relationship, the question of which party should learn the 
other's language  is often a matter of discussion and conflict – an interesting phenomenon, and 
an anomalous situation where, it seems that knowledge doesn't mean power, but represents 
subordination, in the eyes of the parties. Knowledge is no longer an empirical category: it is 
a symbolically infected domain. The inscription ("I will accept Hungarian classes") tries to over-
come this situation with a seemingly gracious gesture, which indicates openness to learning, 

but it only conveys the acceptance of knowledge and not the active attempt to achieve it, thus 
preserving the position of power. The ad with the tear off stripes, is under glass – in an attempt 
of framing and exhibiting the "noble" gesture. The situation is frozen.

János Sugár's work in the public space – and in its "official" sphere, at that – is a gesture 
that usually happens between individuals. The expression "Sorry" ( "My apologies" probably 
conveys its meaning more accurately) is a human manifestation, yet it is not the most direct 
form of apologising: a polite expression of wooden language in which signs of life are present 
in minimal quantities. As such, it blends in a little better with the depersonalized traffic signs 
and other signboards, yet it is an intervention which, as it proved to be the case, provokes 
power (the signboard, although there was a license for its placement, was removed shortly 
after it was hung, what happened to it is unknown, and when inquiries were made by the B5, 
the authorities "had no knowledge of the case"). The board is an absurd, but very carefully 
constructed gesture that can upset the systems of power on several levels, without being 
identifiable as disorder or rebellion explicitly and beyond doubt. So how is it a provocation? 
First and foremost, it is unknown and new (and bilingual, to boot) and, on the other hand, it 
signals the presence of a private, civilian entity – which is not so private after all: it enters the 
domain of power, it uses the visual form of signboards used by the power, and thus, as a com-
peting power, it is dangerous and has to be removed. The work highlights the controlledness 
of public space – where independent endeavours are simply not viable.
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mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.
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16 Hal Foster, ‘An Archival Impulse’, October, Fall 2004, p. 4. (my italics)
17 ibid, p. 5. (my italics)
18 ibid., p.22. (my italics)
19 see Guy Debord: The Society of the Spectacle
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

"One of the defining characteristics of the modem era has been the increasing significance 
given to the archive as the means by which historical knowledge and forms of remembrance 
are accumulated, stored and recovered. (...) [it] constitutes a repository or ordered system of 
documents and records, both verbal and visual, that is the foundation from which history is 
written." 1

The Târgu-Mureș based B5 Studio is an artist-run space which celebrates its 10 year 
anniversary this year. It is managed by the ARTeast Foundation (lead by Bartha József), which 
holds an archive encompassing nearly 30 years of cultural activity2 (exhibitions, workshops, 
artist-in-residence programmes, artist talks, presentations, roundtables, film screenings 
etc. ). The InSitu project is centered on this archive (which, beyond the usual documentations 
of the events themselves – photos, catalogues, posters, handouts, prints etc. – contains all 
sorts of traces of the curatorial process, from visual material through fragments of artworks, 
letters, texts, descriptions, aborted plans and ideas, to the more mundane documents 
containing administrative records). 

The project started with a series of residency programmes in which the topic and source of 
inspiration was the archive itself; the invited artists got acquainted with the archive, delving 
into the local context at the same time. They held talks on their previous work, and some of 
them organized other kinds of events as well (performances, mini-exhibitions, workshops). The 
finalized works were then exhibited. The material of the InSitu exhibition is made up of three 
parts: the first is a representative selection of works from the archive, the second contains 
the works of the artists-in-residence considering the archive, and the third, an addition of one 
artwork each fromby the B5 Studio administrating artists (Bartha József and the Monotremu 
artist duo) conceived for the occasion.

THE ARCHIVE UNFOLDING

The situation is a peculiar one. According to Michel Foucault, the archive "emerges in frag-
ments, regions, and levels, more fully, no doubt, and with greater sharpness, the greater the 
time that separates us from it"3... Its analysis happens from "a privileged region: at once close 
to us, and different from our present existence"4. It involves a discontinuity, with "discourses 
that have just ceased to be ours..." – Foucault reveals how thought systems determine the 
archive: "the archive is first the law of what can be said, the system that governs the appear-
ance of statements as unique events "5.

Whereas his analogy with an archaeological examination involves constant mental compar-
ison (our present versus that of the archive) and the activation and redefinition of virtual cate-
gories, if we apply his model to an archive of art such as the one in question, the phenomena 
outlined by Foucault that are present in the archive can come alive in rather spectacular 
forms. Art has the ability to expressively unfold and illustrate all of these dynamics – but only 
in the appropriate curatorial approach. The InSitu project achieves this. It handles the topic 
in a live and organic context, analyses the art of the recent past by responding to it, not with 
the tools of empirical methods and statements, but using art itself to work out what can and 
can no longer be "said"6, the creative processes highlighting the discontinuity, the difference, 
the changes and the distance; the new artworks which were inspired by the archive embody 
perfectly that place of analysis, which is at once accessible and separate from our present7.

"On the other hand, it is not possible for us to describe our own archive, since it is from within 
these rules that we speak"8 – another parallel which manifests in the curatorial concept: the 
change of perspective is ensured by the invitation of artists who have not had any previous 
contact with the archive, nor the institution.

"(In this sense,) it is valid for our diagnosis. Not because it would enable us to draw up a 
table of our distinctive features, and to sketch out in advance the face that we will have in 
the future."9 Although the ARTeast archive has some recurring character traits, some of 
which appear in the works of the artists-in-residence, the project does not try to follow 
any linear narrative with pretensions of outlining the institution's legacy... – "it breaks the 
thread of transcendental teleologies; and where anthropological thought once questioned 
man's being or subjectivity, it now bursts open the other, and the outside".10 The other, in this 
case, can be the classic example of otherness  presented in Mircea Nicolae's project, or the 
aspect of marketization which appears in Sonja Hornung and Richard Pettifer's performance; 
the outside manifests in the form of craft in Jaroslav Kyša's work and in the oeuvre of the 
fictional artists of Mircea Nicolae. And on the whole, the inner-perspective reflections of 
Bartha József and the Monotremu duo, and even the recent arrangement of older content in 
the exhibition activate difference within the same institutional entity. For in this sense, the 
diagnosis "establishes that we are difference, that our reason is the difference of discourses, 
our history the difference of times, our selves the difference of masks".11

Further developing the idea, as Christian Boltanski has observed in his 1987 project on 
archives, "as soon as we try to preserve something, we fix it. We can only preserve things by 
stopping life's course".12 Recognizing this fact, the archival practice of the present project 
doesn't try to preserve. Even from its beginnings in the early 19th century13, museum critique 
has argued that removing art from life's course kills it; the museum-as-temple model is 
being gradually taken over by the model of the Forum which, in contrast to the previous one, 
presents live content14 – and this is the model adopted by the InSitu project: the project and 
the exhibition are a mix of focused curating (selecting and presenting a body of work from 
the archive that is considered most representative of it) and the simultaneous creating of 
an open platform of its negotiation through art (the residence programmes).  While Foucault 
explicitly states that true analysis of the archive produces discontinuity, it can be said the 
use of the archive here engenders some kind of continuity as well – not an imposed attempt 
at perpetuation of some specific sort of idea; but continuity merely through the practice, the 
act of making art.

THE EXHIBITION AND SELF-REFERENTIALITY
 
The selection of works from the archive reflects the main focus of the institution. The 

specificity of the B5 Studio (and, previously, the activity of the ARTeast Foundation) lies in 
a strong conceptual footing and a responsiveness to the cultural and social phenomena 
found in the local environment, in East-European society and in international contexts. On 
an ideatic level, the Târgu-Mureș reality provides an important source of inspiration for the 
cultural activity of the institution. This environment, with its unique complexity, leads to 
topics like the problematics of national identity (in view of the relationship between the two 
ethnic communities – Romanian and Hungarian –, of approximately equal populations in 
the town), the power relations of public space, activating vernacular phenomena and parallel 
histories, as well as the situation of art, with regard to all of these factors.

It could be argued that the materials from the archive are exhibited in a gesture of power, 
of "writing history"; however, opening the archive up for artists to engage with is also allowing 
parallel discourses on the topic to appear, discourses which not only add new layers of 
interpretation (such as the perspective of cultural commodification in Sonja Hornung and 
Richard Pettifer's work), but can also subvert the original narratives (as is the case with Mircea 
Nicolae's curatorial intervention or the project by Iulia Toma and Claudiu Cobilanschi).

As a result of their free interaction with the archive, without any formal or thematic 
limitations, the artists' approaches turned out to be very diverse: the archive is examined as 
a whole and as a cultural phenomenon (in Hornung and Pettifer's work), some of its aspects 
and themes are synthesized and shown separately (Jaroslav Kyša's and Borsos Lőrinc's 
works), certain specific fragments are extracted from it and recontextualized (in the works 
of Toma and Cobilanschi), (fictional) discourses are discovered in it and exhibitions curated 
from them (Nicolae's work), while some people have intervened in it (Hornung and Pettifer, 
and, in an indirect and conceptual way, Nicolae). As for the artworks of the B5 administrating 
artists (Bartha József and the Monotremu artist duo), they are comprehensive reflections on 
the overall cultural activity of the institution – and consequently, reflect the special insight 
that comes with their unique positions.

Turning the space of the archive into material for artistic production results in a kind of 
site-specificity where the "site" is that of art itself. This lends additional significance to the 
exhibition.

In connection to the anniversary15, the site-specific approach creates a moment of conscious 
positioning, a self-aware and self-referential event which, in its format, presents an exception-
ally sound and genuine alternative to traditional anniversary celebrations.

WORKS

Although the works on display here could form several different ideatic frameworks due to 
their multiple conceptual connections, there are a few recurring motifs which could draw up 
a symptomatic map of the material of the exhibition. This is perhaps the most open and most 
neutral order that can be set up amongst the works... It is far easier to identify narratives in the 
material; however, these narratives make up a complex web of associations and relationships, 
with realities that, albeit simultaneous to each other, could only be discussed in a linear way, 
one after another (the most significant of these were already introduced above).

In contrast, the symptomatic order is not an exclusive one (it encompasses many other, 
different connections as well). As a result, it proves more adequate in illustrating the simulta-
neity of narratives which appear in the exhibition – and in an archive.

MAPS

The tools of spatial localization appear in three different forms. In Mircea Nicolae's fictional 
curatorial project, the map anchors the imagined characters to reality. Since the topic focuses 
on  types of otherness, the maps have a legitimizing role as "objective" representational forms. 
The project is a typical example of archival art which has become widespread in contemporary 
art in the last ten years; but since it appears as a quasi-activist intervention in the body of 
the archive, the features of archival art apply to it with double significance: "archival artists 
seek to make historical information, often lost or displaced, physically present"16; the nature of 
the archive: "found yet constructed, factual yet fictive, public yet private"17; archival art has a 
utopian ambition, a "desire to turn belatedness into becomingness, to recoup failed visions in 
art, literature, philosophy and everyday life into possible scenarios of alternative kinds of social 
relations"18. The archive, for Nicolae, proves to be a space of creation in every sense.

Dénes Miklósi's work presents two, literally opposing, sides of the map object, with different 
visual and symbolic systems. The gravitational map is an undifferentiated, but precise, 
mechanical representation and simulation. The projected, personal map is undecipherable, but 
it is obvious that the appearing logos stand for condensed, meaningful and directly experiential 
content. The contrast does not only highlight the difference between the two picture- and 
content formats: every sign resonates strongly in the minimalist space of the original context 
of the work – where potentially, even an intersection of the two different forms could happen.

SYMBOLIC ELEMENTS AND ACTS IN PUBLIC SPACE

The flag is the most common symbolic element of public space. Szabolcs Kisspál's work 
made in 2000 is based on an extremely simple modification. Due to the fact that it is a symbolic 
object, reversing its colours has a very strong significance and activates many connotations. 
One of these is the recognition of how random and illogical the composition of such a known 
symbol is (but, at the same time, how fixed it is); on the other hand, since the strange flag in 
the original form of the work only recovers its colours and, consequently, its meaning in the 
video of the videoinstallation, it becomes clear that the flag is activated by human attention 
and the state of being looked at (whether through technological means or the enchantment of 
the Spectacle19) – otherwise it is only a striped, three-coloured piece of fabric.

The other flag-image present in the exhibition is formed on the surface of the light box 
exhibited by the Lőrinc Borsos artist duo. The seemingly absurd play with the colours is a 
humorous one, and considering its effect on the symbolic content, it could almost be called a 
Dadaist gesture. The game, though it is based on reality and breaks up realities, is not destruc-
tive – but merely creates a new compilation that holds a surreal charm, amusing through its 
whimsicality. The overlapping of the two flags results in a cheerful blast of colours, not a 0 
point of neutrality – as one would expect.

Statues are also common elements of public space expressing symbolic power. The fountain 
installation of Cristi Pogăcean reflects on the sculpture-wars of the two ethnic communities in 
Târgu Mureş, displaying with irony the version that most accurately reflects the tensions under 
the surface. The work fits ideally into the peculiar space of the gallery, and the small cherubs 
in their semi-classical form can represent the middle-class character of Târgu-Mureș as well, 
especially in their new gallery-environment.

József Bartha uses another traditional commemorative public object in his work: the memo-
rial plaque. The first layer of the work, extracted from the archive, is a letter of application to 
the local authorities which draws attention to the state of contemporary art on a local level. 
This is followed by the marble plaques commemorating the artists who have emigrated; here 
the monument format brings the abandonment of contemporary art by the authorities to 
the level of historical events (social traumas) and makes it a subject of collective commemora-
tion. The positioning of the plaques also reminds one of graves. In contrast to the tentative 
presence of the paper documents, the material of the marble slabs possesses a kind of finality 
in the space.

The public space is also the place of various manifestations and acts. Here, any action can 
become symbolic and explicitly politicized, and all statements become manifests.

Sonja Hornung and Richard Pettifer's auction-performance draws attention to the commodi-
fication of art and the political aspects and powerplay within cultural values, simultaneously 
crossing the barrier between art and the public. In the performance-event organized during 
their residence period, the two artists auctioned off copies of materials from the B5 archive, 
thus making visible in the space of the archive the dynamics of power and value. As a follow-up 
of the performance, a document copy station was created in the exhibition space where the 
visitors could duplicate for themselves any material from the archive folder available there.

Iulia Toma and Claudiu Cobilanschi use the archive in a variety of ways in their project. On the 
one hand, they choose and exhibit as an iconic symbol a shape which is taken from a specific 
moment of Retus project, a series of public interventions organized in Szekelyudvarhely 
(the motif of the handstand-walk was part of András Öllerer's camera obscura artwork); the 
chosen motif can embody in a poetic way the aspirations of contemporary art, both in the 
context of public space and society, as well as in the general sense of encountering art in the 
everyday. The shadow cutouts are accompanied by a film that combines a series of recordings 
from different sources: recordings from their residency at the B5 and their encounters with 
the archive, as well as scenes of daily life around the premises, containing frames that show 
scientific methods of analysis, after which the focus shifts to the text of Liviana Dan's 1993 
exhibition opening speech, written in letter format – Toma and Cobilanschi have copied and 
distributed this archival document and placed the folded papers in various places around 
the public space. The discreet distribution of the letter (which calls on its readers to rise 
above ethnic and other tensions) gains a revolutionary dimension: the second image of the 
double-frame videomontage starts showing footage of the ethnic conflicts of March of 1990 
and we can follow the street clashes simultaneously with the series of artistic actions that try 
to insert the letter (and its contents) into the cracks of everyday life.

Mircea Nicolae's fictional artists, Ion Râmnic and István Mihály exhibit a public space 
statue-intervention. The gesture, however, is subtle and only manifests at the level of the 
image. Completed by the rolling pin and the decorative pencil drawing of rich vegetation, the 
installation forms a transition between public and private space, but the private turns out    

to be the dominant one – the public space, represented by the small photo remains a mere 
reference point. This all resonates with the theme, of gender identity which truly manifests 
in the private space, while the sculpture which is public (and hence would mean the collective 
acknowledgement of the topic of homosexuality and its finding its place in the everyday) is 
still a distant goal.

PRIVATE EVENTS WITH GREAT IMPACT

Events in the private sphere include everyday habits which, by repetition or gradual accumu-
lation, validate categories, consolidate practices, and, by these means, possess the power to 
create.

Ágnes-Evelin Kispál's video fills the private practice of methodically picking through the 
contents of mixed vegetable soup with symbolic connotations. Repetition gives way to 
automatic categorization; the work points out that even simple and seemingly insignificant 
acts, such as a constant rejection of certain mundane things, create personal rites and thus 
define our thought patterns. The positioning of the video in the exhibition space helps the 
viewer to a richer experience of the situation: the screen is fixed horizontally, at table height, 
on a stand with legs, and can be accessed from all sides. The re-exhibited artwork has been 
upgraded with a new layer.

The installation of the Monotremu artist duo collects the more private and informal acts 
that follow in the wake of public art events, such as the opening of wine bottles after exhibition 
openings and the sequence of events around this moment, where public and private, formal 
(cultural) and informal spheres combine. The exhibiting (from an institution's point of view) 
of wine bottle nets draws attention to the background (network) that stretches behind public 
events and "official" cultural roles.

GESTURES TOWARDS THE OTHER

A returning motif of the InSitu exhibition is the Other (and, through this relationality itself as 
well). This is often manifested in double (or multiple) layers, but sometimes duality generates 
implicit or explicit gestures from the parties.

The interactive installation of Jaroslav Kyša defines a complex relationship based on 
the experience of the archive. While this is not mentioned explicitly, the sculpture stands 
automatically provide the opportunity for the two participants to model each other's portraits 
in the clay. This includes the distance which also defines the parties' positions against each 
other. The portraits will never be face to face, and their creators will only see the other as the 
object of observation, not as a human being suitable for interaction. Their only, involuntary 
interaction with each other consists in the stands being connected, so that when turned, they 
turn together – the perspective change in the work of the participants changes the perspective 
between the other and their work as well. Forced closeness and interdependence determine 
this relationship. However, it is also possible to take away from this a more positive reading: 
this can be achieved if the sculptors work together in consensus, and although the situation is 
still not about communication, the work process itself can be coordinated, thereby creating a 
kind of community.

The themes of communication are also discussed in the Monotremu's work on language 
skills. In the Hungarian-Romanian relationship, the question of which party should learn the 
other's language  is often a matter of discussion and conflict – an interesting phenomenon, and 
an anomalous situation where, it seems that knowledge doesn't mean power, but represents 
subordination, in the eyes of the parties. Knowledge is no longer an empirical category: it is 
a symbolically infected domain. The inscription ("I will accept Hungarian classes") tries to over-
come this situation with a seemingly gracious gesture, which indicates openness to learning, 

but it only conveys the acceptance of knowledge and not the active attempt to achieve it, thus 
preserving the position of power. The ad with the tear off stripes, is under glass – in an attempt 
of framing and exhibiting the "noble" gesture. The situation is frozen.

János Sugár's work in the public space – and in its "official" sphere, at that – is a gesture 
that usually happens between individuals. The expression "Sorry" ( "My apologies" probably 
conveys its meaning more accurately) is a human manifestation, yet it is not the most direct 
form of apologising: a polite expression of wooden language in which signs of life are present 
in minimal quantities. As such, it blends in a little better with the depersonalized traffic signs 
and other signboards, yet it is an intervention which, as it proved to be the case, provokes 
power (the signboard, although there was a license for its placement, was removed shortly 
after it was hung, what happened to it is unknown, and when inquiries were made by the B5, 
the authorities "had no knowledge of the case"). The board is an absurd, but very carefully 
constructed gesture that can upset the systems of power on several levels, without being 
identifiable as disorder or rebellion explicitly and beyond doubt. So how is it a provocation? 
First and foremost, it is unknown and new (and bilingual, to boot) and, on the other hand, it 
signals the presence of a private, civilian entity – which is not so private after all: it enters the 
domain of power, it uses the visual form of signboards used by the power, and thus, as a com-
peting power, it is dangerous and has to be removed. The work highlights the controlledness 
of public space – where independent endeavours are simply not viable.

Ungvári-Zrínyi Kata

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

"One of the defining characteristics of the modem era has been the increasing significance 
given to the archive as the means by which historical knowledge and forms of remembrance 
are accumulated, stored and recovered. (...) [it] constitutes a repository or ordered system of 
documents and records, both verbal and visual, that is the foundation from which history is 
written." 1

The Târgu-Mureș based B5 Studio is an artist-run space which celebrates its 10 year 
anniversary this year. It is managed by the ARTeast Foundation (lead by Bartha József), which 
holds an archive encompassing nearly 30 years of cultural activity2 (exhibitions, workshops, 
artist-in-residence programmes, artist talks, presentations, roundtables, film screenings 
etc. ). The InSitu project is centered on this archive (which, beyond the usual documentations 
of the events themselves – photos, catalogues, posters, handouts, prints etc. – contains all 
sorts of traces of the curatorial process, from visual material through fragments of artworks, 
letters, texts, descriptions, aborted plans and ideas, to the more mundane documents 
containing administrative records). 

The project started with a series of residency programmes in which the topic and source of 
inspiration was the archive itself; the invited artists got acquainted with the archive, delving 
into the local context at the same time. They held talks on their previous work, and some of 
them organized other kinds of events as well (performances, mini-exhibitions, workshops). The 
finalized works were then exhibited. The material of the InSitu exhibition is made up of three 
parts: the first is a representative selection of works from the archive, the second contains 
the works of the artists-in-residence considering the archive, and the third, an addition of one 
artwork each fromby the B5 Studio administrating artists (Bartha József and the Monotremu 
artist duo) conceived for the occasion.

THE ARCHIVE UNFOLDING

The situation is a peculiar one. According to Michel Foucault, the archive "emerges in frag-
ments, regions, and levels, more fully, no doubt, and with greater sharpness, the greater the 
time that separates us from it"3... Its analysis happens from "a privileged region: at once close 
to us, and different from our present existence"4. It involves a discontinuity, with "discourses 
that have just ceased to be ours..." – Foucault reveals how thought systems determine the 
archive: "the archive is first the law of what can be said, the system that governs the appear-
ance of statements as unique events "5.

Whereas his analogy with an archaeological examination involves constant mental compar-
ison (our present versus that of the archive) and the activation and redefinition of virtual cate-
gories, if we apply his model to an archive of art such as the one in question, the phenomena 
outlined by Foucault that are present in the archive can come alive in rather spectacular 
forms. Art has the ability to expressively unfold and illustrate all of these dynamics – but only 
in the appropriate curatorial approach. The InSitu project achieves this. It handles the topic 
in a live and organic context, analyses the art of the recent past by responding to it, not with 
the tools of empirical methods and statements, but using art itself to work out what can and 
can no longer be "said"6, the creative processes highlighting the discontinuity, the difference, 
the changes and the distance; the new artworks which were inspired by the archive embody 
perfectly that place of analysis, which is at once accessible and separate from our present7.

"On the other hand, it is not possible for us to describe our own archive, since it is from within 
these rules that we speak"8 – another parallel which manifests in the curatorial concept: the 
change of perspective is ensured by the invitation of artists who have not had any previous 
contact with the archive, nor the institution.

"(In this sense,) it is valid for our diagnosis. Not because it would enable us to draw up a 
table of our distinctive features, and to sketch out in advance the face that we will have in 
the future."9 Although the ARTeast archive has some recurring character traits, some of 
which appear in the works of the artists-in-residence, the project does not try to follow 
any linear narrative with pretensions of outlining the institution's legacy... – "it breaks the 
thread of transcendental teleologies; and where anthropological thought once questioned 
man's being or subjectivity, it now bursts open the other, and the outside".10 The other, in this 
case, can be the classic example of otherness  presented in Mircea Nicolae's project, or the 
aspect of marketization which appears in Sonja Hornung and Richard Pettifer's performance; 
the outside manifests in the form of craft in Jaroslav Kyša's work and in the oeuvre of the 
fictional artists of Mircea Nicolae. And on the whole, the inner-perspective reflections of 
Bartha József and the Monotremu duo, and even the recent arrangement of older content in 
the exhibition activate difference within the same institutional entity. For in this sense, the 
diagnosis "establishes that we are difference, that our reason is the difference of discourses, 
our history the difference of times, our selves the difference of masks".11

Further developing the idea, as Christian Boltanski has observed in his 1987 project on 
archives, "as soon as we try to preserve something, we fix it. We can only preserve things by 
stopping life's course".12 Recognizing this fact, the archival practice of the present project 
doesn't try to preserve. Even from its beginnings in the early 19th century13, museum critique 
has argued that removing art from life's course kills it; the museum-as-temple model is 
being gradually taken over by the model of the Forum which, in contrast to the previous one, 
presents live content14 – and this is the model adopted by the InSitu project: the project and 
the exhibition are a mix of focused curating (selecting and presenting a body of work from 
the archive that is considered most representative of it) and the simultaneous creating of 
an open platform of its negotiation through art (the residence programmes).  While Foucault 
explicitly states that true analysis of the archive produces discontinuity, it can be said the 
use of the archive here engenders some kind of continuity as well – not an imposed attempt 
at perpetuation of some specific sort of idea; but continuity merely through the practice, the 
act of making art.

THE EXHIBITION AND SELF-REFERENTIALITY
 
The selection of works from the archive reflects the main focus of the institution. The 

specificity of the B5 Studio (and, previously, the activity of the ARTeast Foundation) lies in 
a strong conceptual footing and a responsiveness to the cultural and social phenomena 
found in the local environment, in East-European society and in international contexts. On 
an ideatic level, the Târgu-Mureș reality provides an important source of inspiration for the 
cultural activity of the institution. This environment, with its unique complexity, leads to 
topics like the problematics of national identity (in view of the relationship between the two 
ethnic communities – Romanian and Hungarian –, of approximately equal populations in 
the town), the power relations of public space, activating vernacular phenomena and parallel 
histories, as well as the situation of art, with regard to all of these factors.

It could be argued that the materials from the archive are exhibited in a gesture of power, 
of "writing history"; however, opening the archive up for artists to engage with is also allowing 
parallel discourses on the topic to appear, discourses which not only add new layers of 
interpretation (such as the perspective of cultural commodification in Sonja Hornung and 
Richard Pettifer's work), but can also subvert the original narratives (as is the case with Mircea 
Nicolae's curatorial intervention or the project by Iulia Toma and Claudiu Cobilanschi).

As a result of their free interaction with the archive, without any formal or thematic 
limitations, the artists' approaches turned out to be very diverse: the archive is examined as 
a whole and as a cultural phenomenon (in Hornung and Pettifer's work), some of its aspects 
and themes are synthesized and shown separately (Jaroslav Kyša's and Borsos Lőrinc's 
works), certain specific fragments are extracted from it and recontextualized (in the works 
of Toma and Cobilanschi), (fictional) discourses are discovered in it and exhibitions curated 
from them (Nicolae's work), while some people have intervened in it (Hornung and Pettifer, 
and, in an indirect and conceptual way, Nicolae). As for the artworks of the B5 administrating 
artists (Bartha József and the Monotremu artist duo), they are comprehensive reflections on 
the overall cultural activity of the institution – and consequently, reflect the special insight 
that comes with their unique positions.

Turning the space of the archive into material for artistic production results in a kind of 
site-specificity where the "site" is that of art itself. This lends additional significance to the 
exhibition.

In connection to the anniversary15, the site-specific approach creates a moment of conscious 
positioning, a self-aware and self-referential event which, in its format, presents an exception-
ally sound and genuine alternative to traditional anniversary celebrations.

WORKS

Although the works on display here could form several different ideatic frameworks due to 
their multiple conceptual connections, there are a few recurring motifs which could draw up 
a symptomatic map of the material of the exhibition. This is perhaps the most open and most 
neutral order that can be set up amongst the works... It is far easier to identify narratives in the 
material; however, these narratives make up a complex web of associations and relationships, 
with realities that, albeit simultaneous to each other, could only be discussed in a linear way, 
one after another (the most significant of these were already introduced above).

In contrast, the symptomatic order is not an exclusive one (it encompasses many other, 
different connections as well). As a result, it proves more adequate in illustrating the simulta-
neity of narratives which appear in the exhibition – and in an archive.

MAPS

The tools of spatial localization appear in three different forms. In Mircea Nicolae's fictional 
curatorial project, the map anchors the imagined characters to reality. Since the topic focuses 
on  types of otherness, the maps have a legitimizing role as "objective" representational forms. 
The project is a typical example of archival art which has become widespread in contemporary 
art in the last ten years; but since it appears as a quasi-activist intervention in the body of 
the archive, the features of archival art apply to it with double significance: "archival artists 
seek to make historical information, often lost or displaced, physically present"16; the nature of 
the archive: "found yet constructed, factual yet fictive, public yet private"17; archival art has a 
utopian ambition, a "desire to turn belatedness into becomingness, to recoup failed visions in 
art, literature, philosophy and everyday life into possible scenarios of alternative kinds of social 
relations"18. The archive, for Nicolae, proves to be a space of creation in every sense.

Dénes Miklósi's work presents two, literally opposing, sides of the map object, with different 
visual and symbolic systems. The gravitational map is an undifferentiated, but precise, 
mechanical representation and simulation. The projected, personal map is undecipherable, but 
it is obvious that the appearing logos stand for condensed, meaningful and directly experiential 
content. The contrast does not only highlight the difference between the two picture- and 
content formats: every sign resonates strongly in the minimalist space of the original context 
of the work – where potentially, even an intersection of the two different forms could happen.

SYMBOLIC ELEMENTS AND ACTS IN PUBLIC SPACE

The flag is the most common symbolic element of public space. Szabolcs Kisspál's work 
made in 2000 is based on an extremely simple modification. Due to the fact that it is a symbolic 
object, reversing its colours has a very strong significance and activates many connotations. 
One of these is the recognition of how random and illogical the composition of such a known 
symbol is (but, at the same time, how fixed it is); on the other hand, since the strange flag in 
the original form of the work only recovers its colours and, consequently, its meaning in the 
video of the videoinstallation, it becomes clear that the flag is activated by human attention 
and the state of being looked at (whether through technological means or the enchantment of 
the Spectacle19) – otherwise it is only a striped, three-coloured piece of fabric.

The other flag-image present in the exhibition is formed on the surface of the light box 
exhibited by the Lőrinc Borsos artist duo. The seemingly absurd play with the colours is a 
humorous one, and considering its effect on the symbolic content, it could almost be called a 
Dadaist gesture. The game, though it is based on reality and breaks up realities, is not destruc-
tive – but merely creates a new compilation that holds a surreal charm, amusing through its 
whimsicality. The overlapping of the two flags results in a cheerful blast of colours, not a 0 
point of neutrality – as one would expect.

Statues are also common elements of public space expressing symbolic power. The fountain 
installation of Cristi Pogăcean reflects on the sculpture-wars of the two ethnic communities in 
Târgu Mureş, displaying with irony the version that most accurately reflects the tensions under 
the surface. The work fits ideally into the peculiar space of the gallery, and the small cherubs 
in their semi-classical form can represent the middle-class character of Târgu-Mureș as well, 
especially in their new gallery-environment.

József Bartha uses another traditional commemorative public object in his work: the memo-
rial plaque. The first layer of the work, extracted from the archive, is a letter of application to 
the local authorities which draws attention to the state of contemporary art on a local level. 
This is followed by the marble plaques commemorating the artists who have emigrated; here 
the monument format brings the abandonment of contemporary art by the authorities to 
the level of historical events (social traumas) and makes it a subject of collective commemora-
tion. The positioning of the plaques also reminds one of graves. In contrast to the tentative 
presence of the paper documents, the material of the marble slabs possesses a kind of finality 
in the space.

The public space is also the place of various manifestations and acts. Here, any action can 
become symbolic and explicitly politicized, and all statements become manifests.

Sonja Hornung and Richard Pettifer's auction-performance draws attention to the commodi-
fication of art and the political aspects and powerplay within cultural values, simultaneously 
crossing the barrier between art and the public. In the performance-event organized during 
their residence period, the two artists auctioned off copies of materials from the B5 archive, 
thus making visible in the space of the archive the dynamics of power and value. As a follow-up 
of the performance, a document copy station was created in the exhibition space where the 
visitors could duplicate for themselves any material from the archive folder available there.

Iulia Toma and Claudiu Cobilanschi use the archive in a variety of ways in their project. On the 
one hand, they choose and exhibit as an iconic symbol a shape which is taken from a specific 
moment of Retus project, a series of public interventions organized in Szekelyudvarhely 
(the motif of the handstand-walk was part of András Öllerer's camera obscura artwork); the 
chosen motif can embody in a poetic way the aspirations of contemporary art, both in the 
context of public space and society, as well as in the general sense of encountering art in the 
everyday. The shadow cutouts are accompanied by a film that combines a series of recordings 
from different sources: recordings from their residency at the B5 and their encounters with 
the archive, as well as scenes of daily life around the premises, containing frames that show 
scientific methods of analysis, after which the focus shifts to the text of Liviana Dan's 1993 
exhibition opening speech, written in letter format – Toma and Cobilanschi have copied and 
distributed this archival document and placed the folded papers in various places around 
the public space. The discreet distribution of the letter (which calls on its readers to rise 
above ethnic and other tensions) gains a revolutionary dimension: the second image of the 
double-frame videomontage starts showing footage of the ethnic conflicts of March of 1990 
and we can follow the street clashes simultaneously with the series of artistic actions that try 
to insert the letter (and its contents) into the cracks of everyday life.

Mircea Nicolae's fictional artists, Ion Râmnic and István Mihály exhibit a public space 
statue-intervention. The gesture, however, is subtle and only manifests at the level of the 
image. Completed by the rolling pin and the decorative pencil drawing of rich vegetation, the 
installation forms a transition between public and private space, but the private turns out    

to be the dominant one – the public space, represented by the small photo remains a mere 
reference point. This all resonates with the theme, of gender identity which truly manifests 
in the private space, while the sculpture which is public (and hence would mean the collective 
acknowledgement of the topic of homosexuality and its finding its place in the everyday) is 
still a distant goal.

PRIVATE EVENTS WITH GREAT IMPACT

Events in the private sphere include everyday habits which, by repetition or gradual accumu-
lation, validate categories, consolidate practices, and, by these means, possess the power to 
create.

Ágnes-Evelin Kispál's video fills the private practice of methodically picking through the 
contents of mixed vegetable soup with symbolic connotations. Repetition gives way to 
automatic categorization; the work points out that even simple and seemingly insignificant 
acts, such as a constant rejection of certain mundane things, create personal rites and thus 
define our thought patterns. The positioning of the video in the exhibition space helps the 
viewer to a richer experience of the situation: the screen is fixed horizontally, at table height, 
on a stand with legs, and can be accessed from all sides. The re-exhibited artwork has been 
upgraded with a new layer.

The installation of the Monotremu artist duo collects the more private and informal acts 
that follow in the wake of public art events, such as the opening of wine bottles after exhibition 
openings and the sequence of events around this moment, where public and private, formal 
(cultural) and informal spheres combine. The exhibiting (from an institution's point of view) 
of wine bottle nets draws attention to the background (network) that stretches behind public 
events and "official" cultural roles.

GESTURES TOWARDS THE OTHER

A returning motif of the InSitu exhibition is the Other (and, through this relationality itself as 
well). This is often manifested in double (or multiple) layers, but sometimes duality generates 
implicit or explicit gestures from the parties.

The interactive installation of Jaroslav Kyša defines a complex relationship based on 
the experience of the archive. While this is not mentioned explicitly, the sculpture stands 
automatically provide the opportunity for the two participants to model each other's portraits 
in the clay. This includes the distance which also defines the parties' positions against each 
other. The portraits will never be face to face, and their creators will only see the other as the 
object of observation, not as a human being suitable for interaction. Their only, involuntary 
interaction with each other consists in the stands being connected, so that when turned, they 
turn together – the perspective change in the work of the participants changes the perspective 
between the other and their work as well. Forced closeness and interdependence determine 
this relationship. However, it is also possible to take away from this a more positive reading: 
this can be achieved if the sculptors work together in consensus, and although the situation is 
still not about communication, the work process itself can be coordinated, thereby creating a 
kind of community.

The themes of communication are also discussed in the Monotremu's work on language 
skills. In the Hungarian-Romanian relationship, the question of which party should learn the 
other's language  is often a matter of discussion and conflict – an interesting phenomenon, and 
an anomalous situation where, it seems that knowledge doesn't mean power, but represents 
subordination, in the eyes of the parties. Knowledge is no longer an empirical category: it is 
a symbolically infected domain. The inscription ("I will accept Hungarian classes") tries to over-
come this situation with a seemingly gracious gesture, which indicates openness to learning, 

but it only conveys the acceptance of knowledge and not the active attempt to achieve it, thus 
preserving the position of power. The ad with the tear off stripes, is under glass – in an attempt 
of framing and exhibiting the "noble" gesture. The situation is frozen.

János Sugár's work in the public space – and in its "official" sphere, at that – is a gesture 
that usually happens between individuals. The expression "Sorry" ( "My apologies" probably 
conveys its meaning more accurately) is a human manifestation, yet it is not the most direct 
form of apologising: a polite expression of wooden language in which signs of life are present 
in minimal quantities. As such, it blends in a little better with the depersonalized traffic signs 
and other signboards, yet it is an intervention which, as it proved to be the case, provokes 
power (the signboard, although there was a license for its placement, was removed shortly 
after it was hung, what happened to it is unknown, and when inquiries were made by the B5, 
the authorities "had no knowledge of the case"). The board is an absurd, but very carefully 
constructed gesture that can upset the systems of power on several levels, without being 
identifiable as disorder or rebellion explicitly and beyond doubt. So how is it a provocation? 
First and foremost, it is unknown and new (and bilingual, to boot) and, on the other hand, it 
signals the presence of a private, civilian entity – which is not so private after all: it enters the 
domain of power, it uses the visual form of signboards used by the power, and thus, as a com-
peting power, it is dangerous and has to be removed. The work highlights the controlledness 
of public space – where independent endeavours are simply not viable.

Ungvári-Zrínyi Kata

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

"One of the defining characteristics of the modem era has been the increasing significance 
given to the archive as the means by which historical knowledge and forms of remembrance 
are accumulated, stored and recovered. (...) [it] constitutes a repository or ordered system of 
documents and records, both verbal and visual, that is the foundation from which history is 
written." 1

The Târgu-Mureș based B5 Studio is an artist-run space which celebrates its 10 year 
anniversary this year. It is managed by the ARTeast Foundation (lead by Bartha József), which 
holds an archive encompassing nearly 30 years of cultural activity2 (exhibitions, workshops, 
artist-in-residence programmes, artist talks, presentations, roundtables, film screenings 
etc. ). The InSitu project is centered on this archive (which, beyond the usual documentations 
of the events themselves – photos, catalogues, posters, handouts, prints etc. – contains all 
sorts of traces of the curatorial process, from visual material through fragments of artworks, 
letters, texts, descriptions, aborted plans and ideas, to the more mundane documents 
containing administrative records). 

The project started with a series of residency programmes in which the topic and source of 
inspiration was the archive itself; the invited artists got acquainted with the archive, delving 
into the local context at the same time. They held talks on their previous work, and some of 
them organized other kinds of events as well (performances, mini-exhibitions, workshops). The 
finalized works were then exhibited. The material of the InSitu exhibition is made up of three 
parts: the first is a representative selection of works from the archive, the second contains 
the works of the artists-in-residence considering the archive, and the third, an addition of one 
artwork each fromby the B5 Studio administrating artists (Bartha József and the Monotremu 
artist duo) conceived for the occasion.

THE ARCHIVE UNFOLDING

The situation is a peculiar one. According to Michel Foucault, the archive "emerges in frag-
ments, regions, and levels, more fully, no doubt, and with greater sharpness, the greater the 
time that separates us from it"3... Its analysis happens from "a privileged region: at once close 
to us, and different from our present existence"4. It involves a discontinuity, with "discourses 
that have just ceased to be ours..." – Foucault reveals how thought systems determine the 
archive: "the archive is first the law of what can be said, the system that governs the appear-
ance of statements as unique events "5.

Whereas his analogy with an archaeological examination involves constant mental compar-
ison (our present versus that of the archive) and the activation and redefinition of virtual cate-
gories, if we apply his model to an archive of art such as the one in question, the phenomena 
outlined by Foucault that are present in the archive can come alive in rather spectacular 
forms. Art has the ability to expressively unfold and illustrate all of these dynamics – but only 
in the appropriate curatorial approach. The InSitu project achieves this. It handles the topic 
in a live and organic context, analyses the art of the recent past by responding to it, not with 
the tools of empirical methods and statements, but using art itself to work out what can and 
can no longer be "said"6, the creative processes highlighting the discontinuity, the difference, 
the changes and the distance; the new artworks which were inspired by the archive embody 
perfectly that place of analysis, which is at once accessible and separate from our present7.

"On the other hand, it is not possible for us to describe our own archive, since it is from within 
these rules that we speak"8 – another parallel which manifests in the curatorial concept: the 
change of perspective is ensured by the invitation of artists who have not had any previous 
contact with the archive, nor the institution.

"(In this sense,) it is valid for our diagnosis. Not because it would enable us to draw up a 
table of our distinctive features, and to sketch out in advance the face that we will have in 
the future."9 Although the ARTeast archive has some recurring character traits, some of 
which appear in the works of the artists-in-residence, the project does not try to follow 
any linear narrative with pretensions of outlining the institution's legacy... – "it breaks the 
thread of transcendental teleologies; and where anthropological thought once questioned 
man's being or subjectivity, it now bursts open the other, and the outside".10 The other, in this 
case, can be the classic example of otherness  presented in Mircea Nicolae's project, or the 
aspect of marketization which appears in Sonja Hornung and Richard Pettifer's performance; 
the outside manifests in the form of craft in Jaroslav Kyša's work and in the oeuvre of the 
fictional artists of Mircea Nicolae. And on the whole, the inner-perspective reflections of 
Bartha József and the Monotremu duo, and even the recent arrangement of older content in 
the exhibition activate difference within the same institutional entity. For in this sense, the 
diagnosis "establishes that we are difference, that our reason is the difference of discourses, 
our history the difference of times, our selves the difference of masks".11

Further developing the idea, as Christian Boltanski has observed in his 1987 project on 
archives, "as soon as we try to preserve something, we fix it. We can only preserve things by 
stopping life's course".12 Recognizing this fact, the archival practice of the present project 
doesn't try to preserve. Even from its beginnings in the early 19th century13, museum critique 
has argued that removing art from life's course kills it; the museum-as-temple model is 
being gradually taken over by the model of the Forum which, in contrast to the previous one, 
presents live content14 – and this is the model adopted by the InSitu project: the project and 
the exhibition are a mix of focused curating (selecting and presenting a body of work from 
the archive that is considered most representative of it) and the simultaneous creating of 
an open platform of its negotiation through art (the residence programmes).  While Foucault 
explicitly states that true analysis of the archive produces discontinuity, it can be said the 
use of the archive here engenders some kind of continuity as well – not an imposed attempt 
at perpetuation of some specific sort of idea; but continuity merely through the practice, the 
act of making art.

THE EXHIBITION AND SELF-REFERENTIALITY
 
The selection of works from the archive reflects the main focus of the institution. The 

specificity of the B5 Studio (and, previously, the activity of the ARTeast Foundation) lies in 
a strong conceptual footing and a responsiveness to the cultural and social phenomena 
found in the local environment, in East-European society and in international contexts. On 
an ideatic level, the Târgu-Mureș reality provides an important source of inspiration for the 
cultural activity of the institution. This environment, with its unique complexity, leads to 
topics like the problematics of national identity (in view of the relationship between the two 
ethnic communities – Romanian and Hungarian –, of approximately equal populations in 
the town), the power relations of public space, activating vernacular phenomena and parallel 
histories, as well as the situation of art, with regard to all of these factors.

It could be argued that the materials from the archive are exhibited in a gesture of power, 
of "writing history"; however, opening the archive up for artists to engage with is also allowing 
parallel discourses on the topic to appear, discourses which not only add new layers of 
interpretation (such as the perspective of cultural commodification in Sonja Hornung and 
Richard Pettifer's work), but can also subvert the original narratives (as is the case with Mircea 
Nicolae's curatorial intervention or the project by Iulia Toma and Claudiu Cobilanschi).

As a result of their free interaction with the archive, without any formal or thematic 
limitations, the artists' approaches turned out to be very diverse: the archive is examined as 
a whole and as a cultural phenomenon (in Hornung and Pettifer's work), some of its aspects 
and themes are synthesized and shown separately (Jaroslav Kyša's and Borsos Lőrinc's 
works), certain specific fragments are extracted from it and recontextualized (in the works 
of Toma and Cobilanschi), (fictional) discourses are discovered in it and exhibitions curated 
from them (Nicolae's work), while some people have intervened in it (Hornung and Pettifer, 
and, in an indirect and conceptual way, Nicolae). As for the artworks of the B5 administrating 
artists (Bartha József and the Monotremu artist duo), they are comprehensive reflections on 
the overall cultural activity of the institution – and consequently, reflect the special insight 
that comes with their unique positions.

Turning the space of the archive into material for artistic production results in a kind of 
site-specificity where the "site" is that of art itself. This lends additional significance to the 
exhibition.

In connection to the anniversary15, the site-specific approach creates a moment of conscious 
positioning, a self-aware and self-referential event which, in its format, presents an exception-
ally sound and genuine alternative to traditional anniversary celebrations.

WORKS

Although the works on display here could form several different ideatic frameworks due to 
their multiple conceptual connections, there are a few recurring motifs which could draw up 
a symptomatic map of the material of the exhibition. This is perhaps the most open and most 
neutral order that can be set up amongst the works... It is far easier to identify narratives in the 
material; however, these narratives make up a complex web of associations and relationships, 
with realities that, albeit simultaneous to each other, could only be discussed in a linear way, 
one after another (the most significant of these were already introduced above).

In contrast, the symptomatic order is not an exclusive one (it encompasses many other, 
different connections as well). As a result, it proves more adequate in illustrating the simulta-
neity of narratives which appear in the exhibition – and in an archive.

MAPS

The tools of spatial localization appear in three different forms. In Mircea Nicolae's fictional 
curatorial project, the map anchors the imagined characters to reality. Since the topic focuses 
on  types of otherness, the maps have a legitimizing role as "objective" representational forms. 
The project is a typical example of archival art which has become widespread in contemporary 
art in the last ten years; but since it appears as a quasi-activist intervention in the body of 
the archive, the features of archival art apply to it with double significance: "archival artists 
seek to make historical information, often lost or displaced, physically present"16; the nature of 
the archive: "found yet constructed, factual yet fictive, public yet private"17; archival art has a 
utopian ambition, a "desire to turn belatedness into becomingness, to recoup failed visions in 
art, literature, philosophy and everyday life into possible scenarios of alternative kinds of social 
relations"18. The archive, for Nicolae, proves to be a space of creation in every sense.

Dénes Miklósi's work presents two, literally opposing, sides of the map object, with different 
visual and symbolic systems. The gravitational map is an undifferentiated, but precise, 
mechanical representation and simulation. The projected, personal map is undecipherable, but 
it is obvious that the appearing logos stand for condensed, meaningful and directly experiential 
content. The contrast does not only highlight the difference between the two picture- and 
content formats: every sign resonates strongly in the minimalist space of the original context 
of the work – where potentially, even an intersection of the two different forms could happen.

SYMBOLIC ELEMENTS AND ACTS IN PUBLIC SPACE

The flag is the most common symbolic element of public space. Szabolcs Kisspál's work 
made in 2000 is based on an extremely simple modification. Due to the fact that it is a symbolic 
object, reversing its colours has a very strong significance and activates many connotations. 
One of these is the recognition of how random and illogical the composition of such a known 
symbol is (but, at the same time, how fixed it is); on the other hand, since the strange flag in 
the original form of the work only recovers its colours and, consequently, its meaning in the 
video of the videoinstallation, it becomes clear that the flag is activated by human attention 
and the state of being looked at (whether through technological means or the enchantment of 
the Spectacle19) – otherwise it is only a striped, three-coloured piece of fabric.

The other flag-image present in the exhibition is formed on the surface of the light box 
exhibited by the Lőrinc Borsos artist duo. The seemingly absurd play with the colours is a 
humorous one, and considering its effect on the symbolic content, it could almost be called a 
Dadaist gesture. The game, though it is based on reality and breaks up realities, is not destruc-
tive – but merely creates a new compilation that holds a surreal charm, amusing through its 
whimsicality. The overlapping of the two flags results in a cheerful blast of colours, not a 0 
point of neutrality – as one would expect.

Statues are also common elements of public space expressing symbolic power. The fountain 
installation of Cristi Pogăcean reflects on the sculpture-wars of the two ethnic communities in 
Târgu Mureş, displaying with irony the version that most accurately reflects the tensions under 
the surface. The work fits ideally into the peculiar space of the gallery, and the small cherubs 
in their semi-classical form can represent the middle-class character of Târgu-Mureș as well, 
especially in their new gallery-environment.

József Bartha uses another traditional commemorative public object in his work: the memo-
rial plaque. The first layer of the work, extracted from the archive, is a letter of application to 
the local authorities which draws attention to the state of contemporary art on a local level. 
This is followed by the marble plaques commemorating the artists who have emigrated; here 
the monument format brings the abandonment of contemporary art by the authorities to 
the level of historical events (social traumas) and makes it a subject of collective commemora-
tion. The positioning of the plaques also reminds one of graves. In contrast to the tentative 
presence of the paper documents, the material of the marble slabs possesses a kind of finality 
in the space.

The public space is also the place of various manifestations and acts. Here, any action can 
become symbolic and explicitly politicized, and all statements become manifests.

Sonja Hornung and Richard Pettifer's auction-performance draws attention to the commodi-
fication of art and the political aspects and powerplay within cultural values, simultaneously 
crossing the barrier between art and the public. In the performance-event organized during 
their residence period, the two artists auctioned off copies of materials from the B5 archive, 
thus making visible in the space of the archive the dynamics of power and value. As a follow-up 
of the performance, a document copy station was created in the exhibition space where the 
visitors could duplicate for themselves any material from the archive folder available there.

Iulia Toma and Claudiu Cobilanschi use the archive in a variety of ways in their project. On the 
one hand, they choose and exhibit as an iconic symbol a shape which is taken from a specific 
moment of Retus project, a series of public interventions organized in Szekelyudvarhely 
(the motif of the handstand-walk was part of András Öllerer's camera obscura artwork); the 
chosen motif can embody in a poetic way the aspirations of contemporary art, both in the 
context of public space and society, as well as in the general sense of encountering art in the 
everyday. The shadow cutouts are accompanied by a film that combines a series of recordings 
from different sources: recordings from their residency at the B5 and their encounters with 
the archive, as well as scenes of daily life around the premises, containing frames that show 
scientific methods of analysis, after which the focus shifts to the text of Liviana Dan's 1993 
exhibition opening speech, written in letter format – Toma and Cobilanschi have copied and 
distributed this archival document and placed the folded papers in various places around 
the public space. The discreet distribution of the letter (which calls on its readers to rise 
above ethnic and other tensions) gains a revolutionary dimension: the second image of the 
double-frame videomontage starts showing footage of the ethnic conflicts of March of 1990 
and we can follow the street clashes simultaneously with the series of artistic actions that try 
to insert the letter (and its contents) into the cracks of everyday life.

Mircea Nicolae's fictional artists, Ion Râmnic and István Mihály exhibit a public space 
statue-intervention. The gesture, however, is subtle and only manifests at the level of the 
image. Completed by the rolling pin and the decorative pencil drawing of rich vegetation, the 
installation forms a transition between public and private space, but the private turns out    

MIKLÓSI DÉNES 

Events of the week, 2008
Map of Earth's gravitational field – laser print / video loop.
Solo show, 2008, B5 Studio

Evenimentele săptămânii, 2008
Hartă gravitațională – laser print / video loop.
Expoziție personală, 2008, B5 Studio

A hét eseményei, 2008
A Föld gravitációs térképe – lézernyomat / video loop.
Egyéni kiállítás, 2008, B5 Stúdió

to be the dominant one – the public space, represented by the small photo remains a mere 
reference point. This all resonates with the theme, of gender identity which truly manifests 
in the private space, while the sculpture which is public (and hence would mean the collective 
acknowledgement of the topic of homosexuality and its finding its place in the everyday) is 
still a distant goal.

PRIVATE EVENTS WITH GREAT IMPACT

Events in the private sphere include everyday habits which, by repetition or gradual accumu-
lation, validate categories, consolidate practices, and, by these means, possess the power to 
create.

Ágnes-Evelin Kispál's video fills the private practice of methodically picking through the 
contents of mixed vegetable soup with symbolic connotations. Repetition gives way to 
automatic categorization; the work points out that even simple and seemingly insignificant 
acts, such as a constant rejection of certain mundane things, create personal rites and thus 
define our thought patterns. The positioning of the video in the exhibition space helps the 
viewer to a richer experience of the situation: the screen is fixed horizontally, at table height, 
on a stand with legs, and can be accessed from all sides. The re-exhibited artwork has been 
upgraded with a new layer.

The installation of the Monotremu artist duo collects the more private and informal acts 
that follow in the wake of public art events, such as the opening of wine bottles after exhibition 
openings and the sequence of events around this moment, where public and private, formal 
(cultural) and informal spheres combine. The exhibiting (from an institution's point of view) 
of wine bottle nets draws attention to the background (network) that stretches behind public 
events and "official" cultural roles.

GESTURES TOWARDS THE OTHER

A returning motif of the InSitu exhibition is the Other (and, through this relationality itself as 
well). This is often manifested in double (or multiple) layers, but sometimes duality generates 
implicit or explicit gestures from the parties.

The interactive installation of Jaroslav Kyša defines a complex relationship based on 
the experience of the archive. While this is not mentioned explicitly, the sculpture stands 
automatically provide the opportunity for the two participants to model each other's portraits 
in the clay. This includes the distance which also defines the parties' positions against each 
other. The portraits will never be face to face, and their creators will only see the other as the 
object of observation, not as a human being suitable for interaction. Their only, involuntary 
interaction with each other consists in the stands being connected, so that when turned, they 
turn together – the perspective change in the work of the participants changes the perspective 
between the other and their work as well. Forced closeness and interdependence determine 
this relationship. However, it is also possible to take away from this a more positive reading: 
this can be achieved if the sculptors work together in consensus, and although the situation is 
still not about communication, the work process itself can be coordinated, thereby creating a 
kind of community.

The themes of communication are also discussed in the Monotremu's work on language 
skills. In the Hungarian-Romanian relationship, the question of which party should learn the 
other's language  is often a matter of discussion and conflict – an interesting phenomenon, and 
an anomalous situation where, it seems that knowledge doesn't mean power, but represents 
subordination, in the eyes of the parties. Knowledge is no longer an empirical category: it is 
a symbolically infected domain. The inscription ("I will accept Hungarian classes") tries to over-
come this situation with a seemingly gracious gesture, which indicates openness to learning, 

but it only conveys the acceptance of knowledge and not the active attempt to achieve it, thus 
preserving the position of power. The ad with the tear off stripes, is under glass – in an attempt 
of framing and exhibiting the "noble" gesture. The situation is frozen.

János Sugár's work in the public space – and in its "official" sphere, at that – is a gesture 
that usually happens between individuals. The expression "Sorry" ( "My apologies" probably 
conveys its meaning more accurately) is a human manifestation, yet it is not the most direct 
form of apologising: a polite expression of wooden language in which signs of life are present 
in minimal quantities. As such, it blends in a little better with the depersonalized traffic signs 
and other signboards, yet it is an intervention which, as it proved to be the case, provokes 
power (the signboard, although there was a license for its placement, was removed shortly 
after it was hung, what happened to it is unknown, and when inquiries were made by the B5, 
the authorities "had no knowledge of the case"). The board is an absurd, but very carefully 
constructed gesture that can upset the systems of power on several levels, without being 
identifiable as disorder or rebellion explicitly and beyond doubt. So how is it a provocation? 
First and foremost, it is unknown and new (and bilingual, to boot) and, on the other hand, it 
signals the presence of a private, civilian entity – which is not so private after all: it enters the 
domain of power, it uses the visual form of signboards used by the power, and thus, as a com-
peting power, it is dangerous and has to be removed. The work highlights the controlledness 
of public space – where independent endeavours are simply not viable.

Ungvári-Zrínyi Kata

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

R
O "În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 

interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata

1 Charles Merewether: Introduction. Art and the Archive (Introducere. Artă și arhiva). In: The Archive (Arhiva), editată de: Charles Merewether. London, Ed. 
Whitechapel & MIT Press, Londra, 2006,. p. 10. (Traducere proprie) 
2 Arhiva conține documente despre munca de organizare artistică a lui Bartha József și a cercului său din perioaada de dinaintea înființării Fundației 
ARTeast în 1999, începută în 1989, apoi din 1999 documentele activității ARTeast ( condus de Bartha József). Din 2007, de la înființarea Studioului B5 (din 
atelierul lui Bartha) activitatea ARTeast continuă în acest spațiu. 
3 ibid., p.162. 
4 ibid., p. 160. 
5 A priori istoric și arhiva 
6 ibid.
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata

7 Foucault: op. cit, p. 161. 
8 ibid., 162. 
9 ibid. 
10 ibid. 
11 In: Kynaston McShine (ed.): The Museum as Muse (Muzeul ca și muză), catalogul expoziției, New York, Museum of Modern Art, 1999, p. 91. 
12 printre altele bazat pe pamfletul lui Quatremère de Quincy din 1807, intitulat Moral Considerations on the Destination of Works of Art (Considerații morale 
legate de destinația operelor de artă) 
13 Duncan Cameron: The Museum, a Temple or the Forum (Muzeul – templu sau forum), in: Curator: The Museum Journal 
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 
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Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata

14 Spațiul de artă contemporană  B5 Studio funcționează de 10 ani.
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata

15 Hal Foster, ‘An Archival Impulse’, October, Fall 2004, p. 4. (sublinierea mea)
16 ibid, p. 5. (sublinierea mea)
17 ibid., p. 22. (sublinierea mea)

Visit of the Târgu-Mureș Art High School students  at the 2nd 
Art Encounters Biennial
(InSitu 2 Exhibition / Misc Arts Center, Timișoara)

Elevii de la Liceul Vocațional de Artă din Târgu-Mureș în vizită 
la BIenala Art Encounters 2
(expoziția InSitu 2 / Centrul de Artă Misc., Timișoara)

A marosvásárhelyi Művészeti Líceum diákjainak látogatása
a 2. Art Encounters Biennálén
(InSitu 2 kiállítás / Misc. Művészeti Központ, Temesvár)
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

CRISTI POGĂCEAN

Like Two Drops of Water, 2015
installation, mixed media 
Eight Present Artists, 2015, B5 studio

Ca două picături de apă, 2015
instalație, tehnică mixtă
Eight Present Artists, 2015, B5 studio

Mint két csepp víz, 2015
installáció, vegyes technika
Eight Present Artists, 2015, B5 stúdió

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata
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"A modern kor egyik meghatározó tulajdonsága az archívumnak mint a történeti tudás 
és az emlékezés formáinak akkumulálódási, elraktározási és visszaszerzési lehetőségének 
tulajdonított jelentőség megnövekedése. (...) [az archívum] mind verbális, mind pedig vizuális 
dokumentumok és emlékanyag tárházát vagy rendezett hálózatát jelenti – egyszóval azt az 
alapot, amelyből a történelem íródik."1

A marosvásárhelyi B5 Stúdió az ARTeast Alapítvány égisze alatt működő "artist-run space",   
közel 30 éve zajló rendezvényszervezői tevékenység (kiállítások, workshopok, rezidensprog-
ramok, beszélgetések, bemutatók, filmvetítések stb.) archívumának ad otthont.2 Ezt az 
archívumot helyezi a középpontjába az InSitu című projekt (az archívum maguk az események 
általános dokumentációján túl – fotók, katalógusok, plakátok, füzetek, nyomtatványok stb. 
– a kurátori folyamat nyomait tartalmazza, a vizuális anyagtól a műalkotások részletein, 
leveleken, szövegeken, leírásokon, meg nem valósult terveken és ötleteken át a prózaibb 
dokumentumokig, mint például az adminisztratív feljegyzések vagy pályázati iratok).

A projekt egy rezidensprogram-sorozattal kezdődött, amelyben maga az archívum volt a 
téma és inspirációs anyag; a meghívott alkotók ennek anyagával ismerkedtek, elmélyülve 
a helyi kontextusban is, nyilvános bemutatókat tartottak addigi munkásságukról (artist 
talk), illetve egyesek rezidensi projektjük kapcsán egyéb eseményeket is szerveztek (perfor-
manszokat, mini-kiállítást, workshopokat). A rezidensprogramokat követően a véglegesített 
alkotások kiállításra kerültek. A projekt nevét viselő kiállítás anyaga három részből tevődik 
össze: egyrészt az archívumban található műalkotásokból készült reprezentatív válogatás, 
másrészt a rezidensek archívumra reflektáló munkái, ezekhez adódik hozzá a B5 Stúdiót 
működtető művészek (Bartha József és a Monotremu művészpáros) egy-egy, az alkalomra 
készült alkotása.

AZ ARCHÍVUM KIBONTAKOZÁSA

A helyzet sajátságos. Michel Foucault szerint az archívum "Töredékekben, régiókban és 
szintekben adódik, kétségkívül annál töredékesebben és annál tisztábban, minél hosszabb 
idő választ el tőle"3 ... Vizsgálata egy privilegizált területről történik, amely "egyszerre közel hoz-
zánk, de a mi tényleges világunktól elkülönülten [ez] a mi jelenünket körülvevő idő szegélye"4. 
Diszkontinuitást foglal magában, kulcspontjai olyan beszédek, "amelyek éppen megszűntek 
a mi beszédeink lenni" – Foucault írásában kimutatja azt, ahogyan a gondolkodás rendszerei 
meghatározzák az archívumot: "Az archívum mindenekelőtt annak törvénye, amit ki lehet 
mondani, a kijelentések mint egyedi események megjelenését irányító rendszer."5

Míg Foucault archeológiai vizsgálattal való archívum-analógiája mentális összevetésekkel jár 
(jelenünk, ill. az archívum jelene), és virtuális kategóriák folytonos aktiválását, újrahatározását 
foglalja magában – egy művészeti archívum esetében az ilyen típusú vizsgálat a Foucault által 
feltárt archívum-jelenségeket igencsak látványos formában kelti életre. A művészet képes 
arra, hogy expresszív módon kibontakoztassa és illusztrálja ezen dinamikákat – de csakis a 
megfelelő kurátori koncepció mellett. Az InSitu projekt megvalósítja ezt. Élő és szerves kontex-
tusában kezeli a témát; a közelmúlt művészetét úgy elemzi, hogy válaszol rá, nem empirikus 
módszerekkel és megállapításokkal, hanem maga a művészet által fényt derítve rá, hogy mi 
az, ami "kijelenthető", és mi az, ami már nem6. Az alkotási folyamatok megvilágítják a diszkonti-
nuitást, a különbségeket, a változást és a távolságot; a friss, archívum által inspirált alkotások 
pedig tökéletes megtestesítői a vizsgálódás azon platformjának, amely egyszerre elérhető 
tartomány és mégis elkülönül a jelenünktől7.

"Másfelől nem tudjuk leírni saját archívumunkat, mivelhogy annak szabályain belül beszé-
lünk"8 – újabb párhuzam, amely megtestesül a kurátori koncepcióban: a perspektívaváltás 
olyan alkotók meghívásával történik, akiknek semmilyen előzetes kapcsolatuk nem volt sem 
az archívummal, sem az intézménnyel.

Az archívum leírása "[ebben az értelemben] alkalmas önmagunk diagnosztizálására. Nem 
azért, mintha lehetővé tenné számunkra, hogy elkészítsük megkülönböztető jegyeink tábláza-
tát, és előre felvázoljuk azt az alakot, amelyet a jövőben fel fogunk ölteni".9 Bár az ARTeast archí-
vumnak vannak visszatérő, állandó jellemzői, amelyeket a rezidensek is idéznek munkáikban, a 
projekt nem épít lineáris narratívát és nem támaszt igényt az intézmény szellemi örökségének 
körvonalazására – "megszakítja a transzcendentális teleológiák fonalát; és ahol az antropológiai 
gondolkodás az ember létét vagy szubjektivitását kereste, ott a mást és a kívülit robbantja 
ki".10 A "más" ebben az esetben vonatkozhat a másság Mircea Nicolae projektjében bemutatott 
klasszikus példájára vagy a piacosítás szempontjára, amely Sonja Hornung és Richard Pettifer 
performanszában jelenik meg; "kívüli" (szempont), vagyis kívül esik az archívumon a Jaroslav 
Kyša projektjében megjelenő kézművesség technikája (korongolást idéző forma), illetve Mircea 
Nicolae fiktív művészei munkásságának egésze. Egészében véve pedig a Bartha József és 
a Monotremu páros belső szempontból történő reflexiói, de még a korábbi tartalmaknak a 
kiállítás keretén belüli új elrendezése is a különbözőség tartományát aktiválja ugyanazon az 
intézményi entitáson belül. Mivel ebben az értelemben a diagnózis "Azt állapítja meg, hogy nem 
vagyunk egyebek, mint különbözőség, hogy eszünk nem egyéb, mint a beszéd különbözősége, 
hogy történelmünk az idők különbözősége, hogy énünk a maszkok különbözősége".11

Továbbgondolva a kérdést, ahogyan azt Christian Boltanski az archívumokkal kapcsolatos, 
1987-es projektje kapcsán megjegyezte: „amint megpróbálunk valamit tartósítani, fixáljuk 

is azt. Tartósítani csak úgy lehet, ha megállítjuk az élet folyását"12. Ezt a tényt felismerve, 
a jelen projekt archiválási tevékenysége nem a tartósításon alapszik. Már a 19. század eleji 
múzeumkritika is kezdettől fogva azzal érvelt, hogy a közösségi vérkeringésből való kiemelés 
megöli a művészetet13; a múzeum-mint-templom modellt fokozatosan felváltotta a fórum-mo-
dell, amely az előzővel ellentétben élő tartalmakat közvetít14 – és ez a modell érvényesül az 
InSitu projekt esetében is: a projekt és a kiállítás részben fókuszált kurátori tevékenység által 
születik (az archívumot leginkább fémjelző anyag kiválogatása és bemutatása), részben pedig 
egy olyan nyitott platformnak köszönhetően, amely művészeti tevékenység által tárgyalja újra 
az archívumot (rezidens programok és az ezalatt született műalkotások). Miközben Foucault 
nyíltan kijelenti, hogy az archívum alapos tanulmányozása diszkontinuitást idéz elő, jelen 
esetben mondhatjuk, hogy az archívum felhasználása valamiféle folytonosságot is teremt 
– de ez nem bizonyos koncepciók állandósítására való törekvés; a folytonosság a művészet 
gyakorlatában, egyszerűen annak létrehozásában valósul meg.

AZ ÖNREFERENCIALITÁS A KIÁLLÍTÁSON BELÜL

Az archívum műalkotásaiból rendezett válogatás az intézmény fő fókusz-témáit tükrözi. 
Az ARTeast Alapítvány szemléletmódjának sajátossága, hogy erőteljes konceptuális alapok-
ról indulva reflektál mind a lokális környezet, mind a kelet-európai társadalom, mind pedig 
nemzetközi kontextusok kulturális és társadalmi jelenségeire. Szellemi síkon az intézmény 
aktivitásának fontos inspirációs forrása a marosvásárhelyi valóság. Ez a környezet sajátos 
összetettségével elvezet olyan témákhoz, mint a nemzeti identitás kérdései (a két, nagyjából 
egyenlő lélekszámú etnikai közösség – a román és a magyar – viszonyának tükrében), a 
nyilvános tér erőviszonyai, amelyek sajátos helyi jelenségeket és párhuzamos történelmeket 
aktiválnak, valamint a művészet helyzete, mindezen tényezők vonzásában.

Noha lehetne azzal érvelni, hogy az archívum anyagának kiállítása hatalmi gesztusban 
történik, "történetírás" igényével; az archívum megnyitása a művészek előtt viszont azzal is 
jár, hogy az intézmény szabad kezet ad más feleknek, hozzájárulván a témában való párhuza-
mos diskurzusok megjelenéséhez – olyan diskurzusokéhoz, amelyek nemcsak új értelmezési 
rétegeket hoznak (mint például a Sonja Hornung és Richard Pettifer munkájában megjelenő 
kulturális árucikké válás szempontja), hanem akár felül is írhatják az eredeti narratívákat 
(mint ahogyan az a Mircea Nicolae kurátori intervenciójában vagy a Iulia Toma és Claudiu 
Cobilanschi projektjében történik).

A rezidens alkotók archívummal való, mindenféle formai vagy tematikai megkötések 
nélküli szabad interakciójának következtében a művészi megközelítésmódok is nagyon 
sokszínűnek bizonyultak: az archívumot egészében és kulturális jelenségként vizsgálják 
(Hornung és Pettifer), egyes visszatérő témáit külön szintetizálják (Jaroslav Kyša és Borsos 
Lőrinc alkotásai), bizonyos konkrét elemeit vagy motívumait kiemelik és rekontextualizálják 
(Toma és Cobilanschi), (fiktív) diskurzusokat fedeznek fel benne és mutatnak be kiállítások 
formájában (Nicolae projektje), illetve egyes alkotók intervenciókat is véghezvittek rajta (Hor-
nung és Pettifer, és közvetett, konceptuális formában Nicolae is). Ami pedig a B5 művészeti 
vezetőinek munkáit illeti (Bartha és a Monotremu), ezek komplex reflexiók az intézmény teljes 
kulturális aktivitására – és következésképp, belső pozíciójuk velejárójaként mély betekintést 
és éleslátást biztosítanak az intézménnyel kapcsolatban.

Azzal, hogy az archívumot a művészeti munka nyersanyagává és témájává tesszük, olyan 
helyspecifikusság születik, amelyben a "hely" maga a művészet színtere. Ez még pregnánsabbá 
teszi a kiállítást is. Az évfordulót tekintve15 a helyspecifikus megközelítés tudatos pozicionálás 

pillanatát teremti meg: öntudatos és önreferenciális eseménynek lehetünk tanúi – amely, for-
mátumát tekintve rendkívül józan, valódi és hiteles alternatívája a hagyományos évforduló-ün-
nepeknek.

AZ ALKOTÁSOK

Bár a kiállításon szereplő munkák kapcsolódási pontjaik révén számtalan mintázatot alkot-
hatnak, van néhány visszatérő motívum, amelyek alapján szimptomatikus térkép készíthető az 
anyagról. Fontos megjegyezni, hogy ez talán a legszabadabb és legsemlegesebb lehetséges 
rend, amely az anyagban felállítható – koherens narratívákat ugyanis sokkal könnyebb azonosí-
tani benne; azok azonban komplex hálót alkotnak, és, bár szimultán valóságok, mégis csak 
egyenként tárgyalhatók (ezek közül a legfontosabbak a fentiekben már felvázolásra kerültek).

A szimptomatikus csoportosítás nem kizárólagos (sok más tartalmi kapcsolódást foglal 
magában), így a kiállításon, illetve egy archívumban (!) megjelenő narratívák szimultaneitását 
is jobban tükrözi.

ugyanakkor pedig szimuláció. A vetített, személyes térkép jelentése megfejthetetlen, az 
azonban nyilvánvaló, hogy a megjelenő emblémák tömör, kondenzált és közvetlen tapasztalati 
tartalmakat jelölnek. A szembeállítás pedig nemcsak a két kép- és tartalomforma különbsé-
geinek kiéleződését hozza  (a munka eredeti kontextusának minimalista terében minden jel 
másképp rezonál – így potenciálisan akár a formák találkozása is kialakulhatna).

KÖZTÉRI SZIMBOLIKUS ELEMEK, NYILVÁNOS CSELEKEDETEK

A köztér legkézenfekvőbb szimbolikus eleme a zászló. Kisspál Szabolcs 2000-ben készült 
munkája egy végtelenül egyszerű módosításon alapszik. A színek átfordítása, mivel szimbolikus 
tárgyról van szó, nagyon erős jelentőséggel bír, és több konnotációt aktivál. Egyik ezek közül a 
felismerés, hogy mennyire random és logikát nélkülöző egy ilyen ismert szimbólum felépítése 
(de ugyanakkor mennyire kötött forma); másrészt pedig, mivel a furcsa zászló a munka eredeti 
formájában csak a videoinstallációban kapja vissza színeit és ezáltal jelentését, nyilvánvalóvá 
válik, hogy a zászlót a látvány-lét s az ember (akár technika általi, spektákulum-bűvöletű19) 
figyelme aktiválja és teszi azzá, ami – ellenkező esetben csak sávos, háromszínű textília.

A másik jelenlevő zászló-kép a Borsos Lőrinc művészpáros fénydobozán képződik. A látszó-
lag teljesen abszurd játék a színekkel humoros, a szimbolikus tartalmakat tekintve pedig 
már-már dadaista jellegű gesztus. A játék, bár valóságokra épül, és valóságokat bont szét, 
mégsem destruktív, hanem szürreális bájú, új összeállítást teremt, amely a humor erejével 
hat. A két zászló egymásratevődése vidám színességet eredményez, nem semleges 0 pontot, 
mint ahogy azt várnánk.

"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 
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Szintén szimbolikus hatalmat kifejező köztéri elemek a szobrok. Cristi Pogăcean szökő-
kút-installációja a két marosvásárhelyi etnikai közösség szobor-harcaira reflektál, iróniával 
jelenítve meg azt a verziót, amely valójában a legjobban tükrözi a felszín alatt húzódó feszültsé-
geket. Az alkotás kiválóan illeszkedik a galéria sajátos terébe, a kis puttók pedig fél-klasszikus 
formájukkal Vásárhely kispolgári karakterét is képviselhetik az új környezetben.

Bartha József egy másik hagyományos kommemoratív nyilvános formát használ alkotásában, 
az emléktáblát. A munka első, archívumhoz tartozó rétege az a hivatalos intézménynek címzett 
folyamodvány, amely a kortárs művészet helyi állapotára hívja fel a figyelmet. Ezt követik az 
azóta kivándorolt alkotóknak emléket állító márványtábták, amelyekben az emlékmű-forma a 
kortárs művészet lokális ellehetetlenülését a történelmi események (társadalmi traumák) szint-
jére emeli, és  kollektív megemlékezés tárgyává teszi. A táblák pozicionálása a sírfedőlapokra is 
emlékeztet kicsit. A papírdokumentumok lehetőségszerű jelenlétével szemben a márványtáblák 
anyaga finalitásként hat a térben.

A nyilvános tér ugyanakkor különböző megnyilvánulások, cselekedetek helye is. Itt minden 
akció szimbolikussá és expliciten politikaivá válhat, minden kijelentés egyben manifesztum is. 

Sonja Hornung és Richard Pettifer aukció-akciója a művészet elüzletiesedésére és a kultu-
rális értékek politikai és hatalmi töltetére hívja fel a figyelmet, miközben a művészet és publi-
kuma közötti gátat is átlépi. A rezidensprogram alatt szervezett performansz-eseményen 
a két alkotó a B5 archívumából származó anyagok másolatait árverezte el, így az archívum 
terében is láthatóvá téve a hatalmi- és értékdimenziókat. A performansz folytatásaként a ki-
állítótérben dokumentum-sokszorosító pontot hoztak létre, ahol a látogató a rendelkezésére 
álló archívum-mappából fénymásolhat magának.

Iulia Toma és Claudiu Cobilanschi projektjükben sokféleképpen használják az archívumot. 
Egyrészt egy olyan formát állítanak ki ikonikus jelként, amely a Székelyudvarhelyen szervezett 
Retus köztéri intervenciósorozat egyik projektjének mozzanatát emeli ki (a kézen járás motívu-
ma Öllerer András camera obscurás alkotásához tartozott); a választott motívum poétikusan 
magában foglalhatja a kortárs művészet törekvéseit mind a nyilvános térre vagy társadalmi 
életre nézve, mind pedig általános értelemben, a művészet és mindennapok találkozását 
tekintve. A kivágott árnyék-formák mellé egy film is társul, amely több különböző forrásból 
származó képsort elegyít: a rezidensek archívummal való találkozását és annak környezetében 
töltött életjelenetek felvételeit, itt megjelennek a tudományos vizsgálat módszereire utaló 
képek is, majd pedig a fókusz Liviana Dan egy 1993-as kiállítást megnyitó, levél formájú 
szövegére irányul – mivel az  alkotók a rezidensprogram alatt az archívum ezen dokumentumát 
sokszorosították és szétosztották, illetve elhelyezték a köztérben. A levél (amely többek között 
a társadalmi ellentéteken való felülemelkedésre szólít fel) diszkrét szétosztása forradalmi szí-
nezetet kap, mivel a párhuzamos képmezőben megjelenik a '90-es márciusi utcai konfliktusok 
felvétele, és szimultán követhetjük az összeütközéseket a művészeti akciósorozattal, amely a 
mindennapok menetének réseibe próbálja beleilleszteni a levelet.

Köztéri szobor-intervenciót állítanak ki Mircea Nicolae fiktív művészei, Ion Râmnic és Mihály 
István. A gesztus azonban szubtilis és valójában csak a kép szintjén valósul meg. A sodrófával 
és a dekoratív rajzú, gazdag növényzettel kiegészülő installáció átmenetet képez a köztér 
és a privát tér között, de a privát lesz a domináns – a kis fotó által képviselt köztér csak referen-
ciapont marad. Mindez a témát támasztja alá, a nemi identitás privát térben való virágzását, 
miközben a publikus szobor (és ezáltal a meleg kérdéskör elismerése, mindennapivá válása) 
még távoli, de kitűzött cél.

PRIVÁT ESEMÉNYEK, AMELYEK NAGY HATÁSSAL BÍRNAK

A magánszféra eseményei tartalmazzák azokat a mindennapi habitusokat, amelyek ismét-
lődésükkel vagy akkumulálódással kategóriákat hitelesítenek, gyakorlatokat konszolidálnak, 
és ezáltal teremtő erővel bírnak. 

Kispál Ágnes-Evelin videója a vegyes zöldséglevesből való következetes válogatás privát 
gyakorlatát telíti szimbolikusan. Az ismétlés az automatikus kategorizálásnak ad teret; a mű 
rámutat, hogy akár az olyan egyszerű és jelentéktelennek tűnő cselekedetek is, mint bizonyos 
dolgok következetes elutasítása is személyes rítusokat teremtenek, és így meghatározzák a 
gondolkodásunkat. A videónak a kiállítás terében való pozicionálása a tartalmak még szugesz-
tívebb lenyomatát segíti a befogadóban: a képernyő vízszintesen, asztal-magasságban van 
elhelyezve, lábakon áll és körbejárható. Az újra kiállított alkotás új réteggel gazdagodott.

A Monotremu művészpáros installációja a publikus művészeti eseményeket kísérő privátabb 
és informális cselekedeteket gyűjti egybe, mint például a megnyitók utáni borbontás és az 

În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

TÉRKÉPEK

A helymeghatározás eszközei három különböző formában jelennek meg. Mircea Nicolae 
fiktív kurátori projektjében a térkép a valósághoz kapcsolja a kitalált szereplők jelenségét. 
Mivel a téma másság-típusokat tematizál, ezért a térképeknek mint "objektív" ábrázolásfor-
máknak egyúttal  legitimáló szerepük is van. A projekt tipikus példája a kortárs művészetben 
az utóbbi tíz évben elterjedt archívumművészetnek (archival art); viszont mivel kvázi-aktivista 
intervencióként ékelődik az archívum testébe, ezért az archívumművészet jellemzői kettős 
megvilágításban, sokkal pregnánsabban érvényesülnek benne: "az archívumművészek a 
gyakran elkallódott vagy elmozdított történelmi információt próbálják fizikailag jelenlevővé 
tenni"16; az archívum így egyszerre: "felfedezett, de mégis konstruált, adatszerű, mégis fiktív, 
publikus, mégis magánjellegű"17; az archívumművészetre jellemző egy utópikus törekvés, 
"vágy arra, hogy az elkésettséget születéssé (becomingness) változtassa, hogy kárpótolja a 
művészet, irodalom, filozófia és a mindennapi élet elbukott vízióit, alternatív társadalmi viszo-
nyok lehetséges forgatókönyveinek formájában"18. Az archívum Nicolaénál minden értelemben 
a kreáció terének bizonyul.

Miklósi Dénes munkája két különböző vizualitású és jelzésrendszerű térkép szó szerinti 
szembeállítását tartalmazza. A gravitációs térkép differenciálatlan, de precíz, gépi ábrázolás, 

ehhez tartozó eseménysor, amelyben a nyilvános és privát, formális (kulturális küldetést 
betöltő) és informális szférák keverednek. A borosüveg-hálók ilyen jellegű (egy intézmény 
pozíciójából történő) kiállítása arra a háttérre (hálózatra) irányítja a figyelmet, amely a nyilvános 
események és a "hivatalos" kulturális szerepek mögött húzódik.

A MÁSIK IRÁNYÁBA TETT GESZTUSOK

Az InSitu kiállítás visszatérő motívuma a Másik (és ezzel maga a relacionalitás is). Ez sokszor 
kettősségekben nyilvánul meg, viszont néha a kettősség implicit vagy explicit gesztusokat  is 
generál a felek részéről. 

Jaroslav Kyša interaktív installációja az archívum élményéből kiindulva összetett viszonyt 
határoz meg. Bár ez expliciten sehol nem kerül említésre, az agyag-állványok automatikusan 
azt a lehetőséget vetik fel, hogy a két résztvevő egymás portréját mintázza meg. Ehhez hozzá-
tartozik a távolság, amely a felek egymással szembeni pozícióját is meghatározza. Ugyanakkor 
a portrék sohasem fognak egymásra nézni, s az alkotóik pedig csak a megfigyelés tárgyaként 
szemlélik a másikat, és nem interakcióra alkalmas félként. Egymással való interakciójuk annyi-
ban áll, hogy az állványok együtt fordulnak – a résztvevők munkájukban tervezett és szándékos  
perspektívaváltásával a másik és munkája közti perspektíva is megváltozik. Kényszeredett 
összezártság és egymásrautaltság határozza meg ezt a viszonyt. Lehetséges viszont egy pozi-
tívabb olvasat is: ez akkor jöhet létre, ha a mintázók konszenzusban dolgoznak együtt, és bár 
a helyzet még mindig nem a kommunikációról fog szólni, maga a munka lehet összehangolt, s 
így teremtődhet valamiféle közösség a felek közt.

A kommunikáció lehetetlenségét tematizálja a Monotremu nyelvleckéhez kötődő alkotása is. 
A magyar-román viszonyban gyakori kereszteződési és vitapont, hogy melyik fél tanulja meg a 
másik nyelvét – érdekes jelenség, és visszás helyzet ez, ahol, úgy tűnik, a tudás nem hatalmat, 
hanem alárendeltséget képvisel a felek szemében. A tudás nem empirikus kategória, hanem 
szimbolikusan fertőzött tartomány. Ezt a helyzetet próbálja áthidalni egy látszólag kegyes 
gesztussal a felirat, amely nyitottságot jelez a tanulásra, de ez csak a tudás elfogadását és nem 
az aktív próbálkozást tartalmazza, így megőrzi a hatalmi pozíciót is. A "letépős" hirdetés pedig 
üveg alá kerül – a "nemes" gesztus berámázása és közszemlére tétele közepette. A helyzet be 
van fagyasztva.

Sugár János alkotása a nyilvános térbe – mégpedig annak hivatalos részébe – vetít ki 
egy olyan gesztust, amelyet egyének használnak egymás között. Az "elnézést" kifejezés 
emberi megnyilvánulás, de mégsem a legközvetlenebb formája annak: udvariaskodó fanyelv, 
amelyben az élet jelei minimális mennyiségben vannak jelen. Mint ilyen forma, kissé jobban 
illeszkedik a forgalmi és egyéb táblák személytelenségébe, mégis olyan intervenció, amely, 
mint az bebizonyosult, provokálja a hatalmat (a táblát, bár kihelyezésére volt engedély, rövid 
időn belül eltávolították, soha nem derült ki, mi történt vele, sőt, a hatóságoknak "nem volt 
tudomásuk az esetről"). A tábla abszurd, de nagy figyelemmel megkonstruált gesztus, amely 
több szinten is borzolhatja a hatalmi rendszereket, anélkül, hogy nyíltan és konkrétan rendza-
varásnak vagy bármilyen lázadásnak minősülne. Miért provokáció tehát? Elsősorban ismeret-
len és új (ráadásul még kétnyelvű is), másrészt pedig privát, civil entitás jelenlétét jelzi – ami 
nem is annyira privátként lép fel: a hatalom területére merészkedik, a hatalom tábláinak vizu-
ális formáját használja, és így mint konkurens hatalom, veszélyes és eltávolítandó. Az alkotás 
a köztér kontrolláltságára mutat rá – ahol minden független törekvés életképtelen.

Ungvári-Zrínyi Kata

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata

1 Charles Merewether: Introduction. Art and the Archive (Bevezető. Művészet és az archívum). In: The Archive (Az archívum), szerk: Charles Merewether. 
London, Whitechapel & MIT Press, 2006. 10. o. Saját fordítás.
2 Az archívum az ARTeast Alapítvány 1999-es megalapításáig Bartha Józsefnek és körének 1989-ben kezdődött művelődésszervezői munkáját tartalmazza, 
majd 1999-től az ARTeast (vezetője Bartha József) tevékenységének dokumentumait. 2007-től, a B5 Stúdió (Bartha műterméből való) létrehozásától kezdve 
az ARTeast tevékenysége ebben a térben folytatódik.
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"A modern kor egyik meghatározó tulajdonsága az archívumnak mint a történeti tudás 
és az emlékezés formáinak akkumulálódási, elraktározási és visszaszerzési lehetőségének 
tulajdonított jelentőség megnövekedése. (...) [az archívum] mind verbális, mind pedig vizuális 
dokumentumok és emlékanyag tárházát vagy rendezett hálózatát jelenti – egyszóval azt az 
alapot, amelyből a történelem íródik."1

A marosvásárhelyi B5 Stúdió az ARTeast Alapítvány égisze alatt működő "artist-run space",   
közel 30 éve zajló rendezvényszervezői tevékenység (kiállítások, workshopok, rezidensprog-
ramok, beszélgetések, bemutatók, filmvetítések stb.) archívumának ad otthont.2 Ezt az 
archívumot helyezi a középpontjába az InSitu című projekt (az archívum maguk az események 
általános dokumentációján túl – fotók, katalógusok, plakátok, füzetek, nyomtatványok stb. 
– a kurátori folyamat nyomait tartalmazza, a vizuális anyagtól a műalkotások részletein, 
leveleken, szövegeken, leírásokon, meg nem valósult terveken és ötleteken át a prózaibb 
dokumentumokig, mint például az adminisztratív feljegyzések vagy pályázati iratok).

A projekt egy rezidensprogram-sorozattal kezdődött, amelyben maga az archívum volt a 
téma és inspirációs anyag; a meghívott alkotók ennek anyagával ismerkedtek, elmélyülve 
a helyi kontextusban is, nyilvános bemutatókat tartottak addigi munkásságukról (artist 
talk), illetve egyesek rezidensi projektjük kapcsán egyéb eseményeket is szerveztek (perfor-
manszokat, mini-kiállítást, workshopokat). A rezidensprogramokat követően a véglegesített 
alkotások kiállításra kerültek. A projekt nevét viselő kiállítás anyaga három részből tevődik 
össze: egyrészt az archívumban található műalkotásokból készült reprezentatív válogatás, 
másrészt a rezidensek archívumra reflektáló munkái, ezekhez adódik hozzá a B5 Stúdiót 
működtető művészek (Bartha József és a Monotremu művészpáros) egy-egy, az alkalomra 
készült alkotása.

AZ ARCHÍVUM KIBONTAKOZÁSA

A helyzet sajátságos. Michel Foucault szerint az archívum "Töredékekben, régiókban és 
szintekben adódik, kétségkívül annál töredékesebben és annál tisztábban, minél hosszabb 
idő választ el tőle"3 ... Vizsgálata egy privilegizált területről történik, amely "egyszerre közel hoz-
zánk, de a mi tényleges világunktól elkülönülten [ez] a mi jelenünket körülvevő idő szegélye"4. 
Diszkontinuitást foglal magában, kulcspontjai olyan beszédek, "amelyek éppen megszűntek 
a mi beszédeink lenni" – Foucault írásában kimutatja azt, ahogyan a gondolkodás rendszerei 
meghatározzák az archívumot: "Az archívum mindenekelőtt annak törvénye, amit ki lehet 
mondani, a kijelentések mint egyedi események megjelenését irányító rendszer."5

Míg Foucault archeológiai vizsgálattal való archívum-analógiája mentális összevetésekkel jár 
(jelenünk, ill. az archívum jelene), és virtuális kategóriák folytonos aktiválását, újrahatározását 
foglalja magában – egy művészeti archívum esetében az ilyen típusú vizsgálat a Foucault által 
feltárt archívum-jelenségeket igencsak látványos formában kelti életre. A művészet képes 
arra, hogy expresszív módon kibontakoztassa és illusztrálja ezen dinamikákat – de csakis a 
megfelelő kurátori koncepció mellett. Az InSitu projekt megvalósítja ezt. Élő és szerves kontex-
tusában kezeli a témát; a közelmúlt művészetét úgy elemzi, hogy válaszol rá, nem empirikus 
módszerekkel és megállapításokkal, hanem maga a művészet által fényt derítve rá, hogy mi 
az, ami "kijelenthető", és mi az, ami már nem6. Az alkotási folyamatok megvilágítják a diszkonti-
nuitást, a különbségeket, a változást és a távolságot; a friss, archívum által inspirált alkotások 
pedig tökéletes megtestesítői a vizsgálódás azon platformjának, amely egyszerre elérhető 
tartomány és mégis elkülönül a jelenünktől7.

"Másfelől nem tudjuk leírni saját archívumunkat, mivelhogy annak szabályain belül beszé-
lünk"8 – újabb párhuzam, amely megtestesül a kurátori koncepcióban: a perspektívaváltás 
olyan alkotók meghívásával történik, akiknek semmilyen előzetes kapcsolatuk nem volt sem 
az archívummal, sem az intézménnyel.

Az archívum leírása "[ebben az értelemben] alkalmas önmagunk diagnosztizálására. Nem 
azért, mintha lehetővé tenné számunkra, hogy elkészítsük megkülönböztető jegyeink tábláza-
tát, és előre felvázoljuk azt az alakot, amelyet a jövőben fel fogunk ölteni".9 Bár az ARTeast archí-
vumnak vannak visszatérő, állandó jellemzői, amelyeket a rezidensek is idéznek munkáikban, a 
projekt nem épít lineáris narratívát és nem támaszt igényt az intézmény szellemi örökségének 
körvonalazására – "megszakítja a transzcendentális teleológiák fonalát; és ahol az antropológiai 
gondolkodás az ember létét vagy szubjektivitását kereste, ott a mást és a kívülit robbantja 
ki".10 A "más" ebben az esetben vonatkozhat a másság Mircea Nicolae projektjében bemutatott 
klasszikus példájára vagy a piacosítás szempontjára, amely Sonja Hornung és Richard Pettifer 
performanszában jelenik meg; "kívüli" (szempont), vagyis kívül esik az archívumon a Jaroslav 
Kyša projektjében megjelenő kézművesség technikája (korongolást idéző forma), illetve Mircea 
Nicolae fiktív művészei munkásságának egésze. Egészében véve pedig a Bartha József és 
a Monotremu páros belső szempontból történő reflexiói, de még a korábbi tartalmaknak a 
kiállítás keretén belüli új elrendezése is a különbözőség tartományát aktiválja ugyanazon az 
intézményi entitáson belül. Mivel ebben az értelemben a diagnózis "Azt állapítja meg, hogy nem 
vagyunk egyebek, mint különbözőség, hogy eszünk nem egyéb, mint a beszéd különbözősége, 
hogy történelmünk az idők különbözősége, hogy énünk a maszkok különbözősége".11

Továbbgondolva a kérdést, ahogyan azt Christian Boltanski az archívumokkal kapcsolatos, 
1987-es projektje kapcsán megjegyezte: „amint megpróbálunk valamit tartósítani, fixáljuk 

is azt. Tartósítani csak úgy lehet, ha megállítjuk az élet folyását"12. Ezt a tényt felismerve, 
a jelen projekt archiválási tevékenysége nem a tartósításon alapszik. Már a 19. század eleji 
múzeumkritika is kezdettől fogva azzal érvelt, hogy a közösségi vérkeringésből való kiemelés 
megöli a művészetet13; a múzeum-mint-templom modellt fokozatosan felváltotta a fórum-mo-
dell, amely az előzővel ellentétben élő tartalmakat közvetít14 – és ez a modell érvényesül az 
InSitu projekt esetében is: a projekt és a kiállítás részben fókuszált kurátori tevékenység által 
születik (az archívumot leginkább fémjelző anyag kiválogatása és bemutatása), részben pedig 
egy olyan nyitott platformnak köszönhetően, amely művészeti tevékenység által tárgyalja újra 
az archívumot (rezidens programok és az ezalatt született műalkotások). Miközben Foucault 
nyíltan kijelenti, hogy az archívum alapos tanulmányozása diszkontinuitást idéz elő, jelen 
esetben mondhatjuk, hogy az archívum felhasználása valamiféle folytonosságot is teremt 
– de ez nem bizonyos koncepciók állandósítására való törekvés; a folytonosság a művészet 
gyakorlatában, egyszerűen annak létrehozásában valósul meg.

AZ ÖNREFERENCIALITÁS A KIÁLLÍTÁSON BELÜL

Az archívum műalkotásaiból rendezett válogatás az intézmény fő fókusz-témáit tükrözi. 
Az ARTeast Alapítvány szemléletmódjának sajátossága, hogy erőteljes konceptuális alapok-
ról indulva reflektál mind a lokális környezet, mind a kelet-európai társadalom, mind pedig 
nemzetközi kontextusok kulturális és társadalmi jelenségeire. Szellemi síkon az intézmény 
aktivitásának fontos inspirációs forrása a marosvásárhelyi valóság. Ez a környezet sajátos 
összetettségével elvezet olyan témákhoz, mint a nemzeti identitás kérdései (a két, nagyjából 
egyenlő lélekszámú etnikai közösség – a román és a magyar – viszonyának tükrében), a 
nyilvános tér erőviszonyai, amelyek sajátos helyi jelenségeket és párhuzamos történelmeket 
aktiválnak, valamint a művészet helyzete, mindezen tényezők vonzásában.

Noha lehetne azzal érvelni, hogy az archívum anyagának kiállítása hatalmi gesztusban 
történik, "történetírás" igényével; az archívum megnyitása a művészek előtt viszont azzal is 
jár, hogy az intézmény szabad kezet ad más feleknek, hozzájárulván a témában való párhuza-
mos diskurzusok megjelenéséhez – olyan diskurzusokéhoz, amelyek nemcsak új értelmezési 
rétegeket hoznak (mint például a Sonja Hornung és Richard Pettifer munkájában megjelenő 
kulturális árucikké válás szempontja), hanem akár felül is írhatják az eredeti narratívákat 
(mint ahogyan az a Mircea Nicolae kurátori intervenciójában vagy a Iulia Toma és Claudiu 
Cobilanschi projektjében történik).

A rezidens alkotók archívummal való, mindenféle formai vagy tematikai megkötések 
nélküli szabad interakciójának következtében a művészi megközelítésmódok is nagyon 
sokszínűnek bizonyultak: az archívumot egészében és kulturális jelenségként vizsgálják 
(Hornung és Pettifer), egyes visszatérő témáit külön szintetizálják (Jaroslav Kyša és Borsos 
Lőrinc alkotásai), bizonyos konkrét elemeit vagy motívumait kiemelik és rekontextualizálják 
(Toma és Cobilanschi), (fiktív) diskurzusokat fedeznek fel benne és mutatnak be kiállítások 
formájában (Nicolae projektje), illetve egyes alkotók intervenciókat is véghezvittek rajta (Hor-
nung és Pettifer, és közvetett, konceptuális formában Nicolae is). Ami pedig a B5 művészeti 
vezetőinek munkáit illeti (Bartha és a Monotremu), ezek komplex reflexiók az intézmény teljes 
kulturális aktivitására – és következésképp, belső pozíciójuk velejárójaként mély betekintést 
és éleslátást biztosítanak az intézménnyel kapcsolatban.

Azzal, hogy az archívumot a művészeti munka nyersanyagává és témájává tesszük, olyan 
helyspecifikusság születik, amelyben a "hely" maga a művészet színtere. Ez még pregnánsabbá 
teszi a kiállítást is. Az évfordulót tekintve15 a helyspecifikus megközelítés tudatos pozicionálás 

pillanatát teremti meg: öntudatos és önreferenciális eseménynek lehetünk tanúi – amely, for-
mátumát tekintve rendkívül józan, valódi és hiteles alternatívája a hagyományos évforduló-ün-
nepeknek.

AZ ALKOTÁSOK

Bár a kiállításon szereplő munkák kapcsolódási pontjaik révén számtalan mintázatot alkot-
hatnak, van néhány visszatérő motívum, amelyek alapján szimptomatikus térkép készíthető az 
anyagról. Fontos megjegyezni, hogy ez talán a legszabadabb és legsemlegesebb lehetséges 
rend, amely az anyagban felállítható – koherens narratívákat ugyanis sokkal könnyebb azonosí-
tani benne; azok azonban komplex hálót alkotnak, és, bár szimultán valóságok, mégis csak 
egyenként tárgyalhatók (ezek közül a legfontosabbak a fentiekben már felvázolásra kerültek).

A szimptomatikus csoportosítás nem kizárólagos (sok más tartalmi kapcsolódást foglal 
magában), így a kiállításon, illetve egy archívumban (!) megjelenő narratívák szimultaneitását 
is jobban tükrözi.

ugyanakkor pedig szimuláció. A vetített, személyes térkép jelentése megfejthetetlen, az 
azonban nyilvánvaló, hogy a megjelenő emblémák tömör, kondenzált és közvetlen tapasztalati 
tartalmakat jelölnek. A szembeállítás pedig nemcsak a két kép- és tartalomforma különbsé-
geinek kiéleződését hozza  (a munka eredeti kontextusának minimalista terében minden jel 
másképp rezonál – így potenciálisan akár a formák találkozása is kialakulhatna).

KÖZTÉRI SZIMBOLIKUS ELEMEK, NYILVÁNOS CSELEKEDETEK

A köztér legkézenfekvőbb szimbolikus eleme a zászló. Kisspál Szabolcs 2000-ben készült 
munkája egy végtelenül egyszerű módosításon alapszik. A színek átfordítása, mivel szimbolikus 
tárgyról van szó, nagyon erős jelentőséggel bír, és több konnotációt aktivál. Egyik ezek közül a 
felismerés, hogy mennyire random és logikát nélkülöző egy ilyen ismert szimbólum felépítése 
(de ugyanakkor mennyire kötött forma); másrészt pedig, mivel a furcsa zászló a munka eredeti 
formájában csak a videoinstallációban kapja vissza színeit és ezáltal jelentését, nyilvánvalóvá 
válik, hogy a zászlót a látvány-lét s az ember (akár technika általi, spektákulum-bűvöletű19) 
figyelme aktiválja és teszi azzá, ami – ellenkező esetben csak sávos, háromszínű textília.

A másik jelenlevő zászló-kép a Borsos Lőrinc művészpáros fénydobozán képződik. A látszó-
lag teljesen abszurd játék a színekkel humoros, a szimbolikus tartalmakat tekintve pedig 
már-már dadaista jellegű gesztus. A játék, bár valóságokra épül, és valóságokat bont szét, 
mégsem destruktív, hanem szürreális bájú, új összeállítást teremt, amely a humor erejével 
hat. A két zászló egymásratevődése vidám színességet eredményez, nem semleges 0 pontot, 
mint ahogy azt várnánk.

"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

Szintén szimbolikus hatalmat kifejező köztéri elemek a szobrok. Cristi Pogăcean szökő-
kút-installációja a két marosvásárhelyi etnikai közösség szobor-harcaira reflektál, iróniával 
jelenítve meg azt a verziót, amely valójában a legjobban tükrözi a felszín alatt húzódó feszültsé-
geket. Az alkotás kiválóan illeszkedik a galéria sajátos terébe, a kis puttók pedig fél-klasszikus 
formájukkal Vásárhely kispolgári karakterét is képviselhetik az új környezetben.

Bartha József egy másik hagyományos kommemoratív nyilvános formát használ alkotásában, 
az emléktáblát. A munka első, archívumhoz tartozó rétege az a hivatalos intézménynek címzett 
folyamodvány, amely a kortárs művészet helyi állapotára hívja fel a figyelmet. Ezt követik az 
azóta kivándorolt alkotóknak emléket állító márványtábták, amelyekben az emlékmű-forma a 
kortárs művészet lokális ellehetetlenülését a történelmi események (társadalmi traumák) szint-
jére emeli, és  kollektív megemlékezés tárgyává teszi. A táblák pozicionálása a sírfedőlapokra is 
emlékeztet kicsit. A papírdokumentumok lehetőségszerű jelenlétével szemben a márványtáblák 
anyaga finalitásként hat a térben.

A nyilvános tér ugyanakkor különböző megnyilvánulások, cselekedetek helye is. Itt minden 
akció szimbolikussá és expliciten politikaivá válhat, minden kijelentés egyben manifesztum is. 

Sonja Hornung és Richard Pettifer aukció-akciója a művészet elüzletiesedésére és a kultu-
rális értékek politikai és hatalmi töltetére hívja fel a figyelmet, miközben a művészet és publi-
kuma közötti gátat is átlépi. A rezidensprogram alatt szervezett performansz-eseményen 
a két alkotó a B5 archívumából származó anyagok másolatait árverezte el, így az archívum 
terében is láthatóvá téve a hatalmi- és értékdimenziókat. A performansz folytatásaként a ki-
állítótérben dokumentum-sokszorosító pontot hoztak létre, ahol a látogató a rendelkezésére 
álló archívum-mappából fénymásolhat magának.

Iulia Toma és Claudiu Cobilanschi projektjükben sokféleképpen használják az archívumot. 
Egyrészt egy olyan formát állítanak ki ikonikus jelként, amely a Székelyudvarhelyen szervezett 
Retus köztéri intervenciósorozat egyik projektjének mozzanatát emeli ki (a kézen járás motívu-
ma Öllerer András camera obscurás alkotásához tartozott); a választott motívum poétikusan 
magában foglalhatja a kortárs művészet törekvéseit mind a nyilvános térre vagy társadalmi 
életre nézve, mind pedig általános értelemben, a művészet és mindennapok találkozását 
tekintve. A kivágott árnyék-formák mellé egy film is társul, amely több különböző forrásból 
származó képsort elegyít: a rezidensek archívummal való találkozását és annak környezetében 
töltött életjelenetek felvételeit, itt megjelennek a tudományos vizsgálat módszereire utaló 
képek is, majd pedig a fókusz Liviana Dan egy 1993-as kiállítást megnyitó, levél formájú 
szövegére irányul – mivel az  alkotók a rezidensprogram alatt az archívum ezen dokumentumát 
sokszorosították és szétosztották, illetve elhelyezték a köztérben. A levél (amely többek között 
a társadalmi ellentéteken való felülemelkedésre szólít fel) diszkrét szétosztása forradalmi szí-
nezetet kap, mivel a párhuzamos képmezőben megjelenik a '90-es márciusi utcai konfliktusok 
felvétele, és szimultán követhetjük az összeütközéseket a művészeti akciósorozattal, amely a 
mindennapok menetének réseibe próbálja beleilleszteni a levelet.

Köztéri szobor-intervenciót állítanak ki Mircea Nicolae fiktív művészei, Ion Râmnic és Mihály 
István. A gesztus azonban szubtilis és valójában csak a kép szintjén valósul meg. A sodrófával 
és a dekoratív rajzú, gazdag növényzettel kiegészülő installáció átmenetet képez a köztér 
és a privát tér között, de a privát lesz a domináns – a kis fotó által képviselt köztér csak referen-
ciapont marad. Mindez a témát támasztja alá, a nemi identitás privát térben való virágzását, 
miközben a publikus szobor (és ezáltal a meleg kérdéskör elismerése, mindennapivá válása) 
még távoli, de kitűzött cél.

PRIVÁT ESEMÉNYEK, AMELYEK NAGY HATÁSSAL BÍRNAK

A magánszféra eseményei tartalmazzák azokat a mindennapi habitusokat, amelyek ismét-
lődésükkel vagy akkumulálódással kategóriákat hitelesítenek, gyakorlatokat konszolidálnak, 
és ezáltal teremtő erővel bírnak. 

Kispál Ágnes-Evelin videója a vegyes zöldséglevesből való következetes válogatás privát 
gyakorlatát telíti szimbolikusan. Az ismétlés az automatikus kategorizálásnak ad teret; a mű 
rámutat, hogy akár az olyan egyszerű és jelentéktelennek tűnő cselekedetek is, mint bizonyos 
dolgok következetes elutasítása is személyes rítusokat teremtenek, és így meghatározzák a 
gondolkodásunkat. A videónak a kiállítás terében való pozicionálása a tartalmak még szugesz-
tívebb lenyomatát segíti a befogadóban: a képernyő vízszintesen, asztal-magasságban van 
elhelyezve, lábakon áll és körbejárható. Az újra kiállított alkotás új réteggel gazdagodott.

A Monotremu művészpáros installációja a publikus művészeti eseményeket kísérő privátabb 
és informális cselekedeteket gyűjti egybe, mint például a megnyitók utáni borbontás és az 

În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

TÉRKÉPEK

A helymeghatározás eszközei három különböző formában jelennek meg. Mircea Nicolae 
fiktív kurátori projektjében a térkép a valósághoz kapcsolja a kitalált szereplők jelenségét. 
Mivel a téma másság-típusokat tematizál, ezért a térképeknek mint "objektív" ábrázolásfor-
máknak egyúttal  legitimáló szerepük is van. A projekt tipikus példája a kortárs művészetben 
az utóbbi tíz évben elterjedt archívumművészetnek (archival art); viszont mivel kvázi-aktivista 
intervencióként ékelődik az archívum testébe, ezért az archívumművészet jellemzői kettős 
megvilágításban, sokkal pregnánsabban érvényesülnek benne: "az archívumművészek a 
gyakran elkallódott vagy elmozdított történelmi információt próbálják fizikailag jelenlevővé 
tenni"16; az archívum így egyszerre: "felfedezett, de mégis konstruált, adatszerű, mégis fiktív, 
publikus, mégis magánjellegű"17; az archívumművészetre jellemző egy utópikus törekvés, 
"vágy arra, hogy az elkésettséget születéssé (becomingness) változtassa, hogy kárpótolja a 
művészet, irodalom, filozófia és a mindennapi élet elbukott vízióit, alternatív társadalmi viszo-
nyok lehetséges forgatókönyveinek formájában"18. Az archívum Nicolaénál minden értelemben 
a kreáció terének bizonyul.

Miklósi Dénes munkája két különböző vizualitású és jelzésrendszerű térkép szó szerinti 
szembeállítását tartalmazza. A gravitációs térkép differenciálatlan, de precíz, gépi ábrázolás, 

ehhez tartozó eseménysor, amelyben a nyilvános és privát, formális (kulturális küldetést 
betöltő) és informális szférák keverednek. A borosüveg-hálók ilyen jellegű (egy intézmény 
pozíciójából történő) kiállítása arra a háttérre (hálózatra) irányítja a figyelmet, amely a nyilvános 
események és a "hivatalos" kulturális szerepek mögött húzódik.

A MÁSIK IRÁNYÁBA TETT GESZTUSOK

Az InSitu kiállítás visszatérő motívuma a Másik (és ezzel maga a relacionalitás is). Ez sokszor 
kettősségekben nyilvánul meg, viszont néha a kettősség implicit vagy explicit gesztusokat  is 
generál a felek részéről. 

Jaroslav Kyša interaktív installációja az archívum élményéből kiindulva összetett viszonyt 
határoz meg. Bár ez expliciten sehol nem kerül említésre, az agyag-állványok automatikusan 
azt a lehetőséget vetik fel, hogy a két résztvevő egymás portréját mintázza meg. Ehhez hozzá-
tartozik a távolság, amely a felek egymással szembeni pozícióját is meghatározza. Ugyanakkor 
a portrék sohasem fognak egymásra nézni, s az alkotóik pedig csak a megfigyelés tárgyaként 
szemlélik a másikat, és nem interakcióra alkalmas félként. Egymással való interakciójuk annyi-
ban áll, hogy az állványok együtt fordulnak – a résztvevők munkájukban tervezett és szándékos  
perspektívaváltásával a másik és munkája közti perspektíva is megváltozik. Kényszeredett 
összezártság és egymásrautaltság határozza meg ezt a viszonyt. Lehetséges viszont egy pozi-
tívabb olvasat is: ez akkor jöhet létre, ha a mintázók konszenzusban dolgoznak együtt, és bár 
a helyzet még mindig nem a kommunikációról fog szólni, maga a munka lehet összehangolt, s 
így teremtődhet valamiféle közösség a felek közt.

A kommunikáció lehetetlenségét tematizálja a Monotremu nyelvleckéhez kötődő alkotása is. 
A magyar-román viszonyban gyakori kereszteződési és vitapont, hogy melyik fél tanulja meg a 
másik nyelvét – érdekes jelenség, és visszás helyzet ez, ahol, úgy tűnik, a tudás nem hatalmat, 
hanem alárendeltséget képvisel a felek szemében. A tudás nem empirikus kategória, hanem 
szimbolikusan fertőzött tartomány. Ezt a helyzetet próbálja áthidalni egy látszólag kegyes 
gesztussal a felirat, amely nyitottságot jelez a tanulásra, de ez csak a tudás elfogadását és nem 
az aktív próbálkozást tartalmazza, így megőrzi a hatalmi pozíciót is. A "letépős" hirdetés pedig 
üveg alá kerül – a "nemes" gesztus berámázása és közszemlére tétele közepette. A helyzet be 
van fagyasztva.

Sugár János alkotása a nyilvános térbe – mégpedig annak hivatalos részébe – vetít ki 
egy olyan gesztust, amelyet egyének használnak egymás között. Az "elnézést" kifejezés 
emberi megnyilvánulás, de mégsem a legközvetlenebb formája annak: udvariaskodó fanyelv, 
amelyben az élet jelei minimális mennyiségben vannak jelen. Mint ilyen forma, kissé jobban 
illeszkedik a forgalmi és egyéb táblák személytelenségébe, mégis olyan intervenció, amely, 
mint az bebizonyosult, provokálja a hatalmat (a táblát, bár kihelyezésére volt engedély, rövid 
időn belül eltávolították, soha nem derült ki, mi történt vele, sőt, a hatóságoknak "nem volt 
tudomásuk az esetről"). A tábla abszurd, de nagy figyelemmel megkonstruált gesztus, amely 
több szinten is borzolhatja a hatalmi rendszereket, anélkül, hogy nyíltan és konkrétan rendza-
varásnak vagy bármilyen lázadásnak minősülne. Miért provokáció tehát? Elsősorban ismeret-
len és új (ráadásul még kétnyelvű is), másrészt pedig privát, civil entitás jelenlétét jelzi – ami 
nem is annyira privátként lép fel: a hatalom területére merészkedik, a hatalom tábláinak vizu-
ális formáját használja, és így mint konkurens hatalom, veszélyes és eltávolítandó. Az alkotás 
a köztér kontrolláltságára mutat rá – ahol minden független törekvés életképtelen.

Ungvári-Zrínyi Kata

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata

3 Michel Foucault: A történeti a priori és az archívum. In: Uő: A tudás archeológiája. Budapest, Atlantisz Könyvkiadó, 2001. 169. o.
4 ibid., 170. o.
5 ibid., 168. o.
6 Foucault: A történeti a priori és az archívum.
7 ibid., 170. o.
8 ibid.
9 ibid.
10 ibid.
11 ibid.
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"A modern kor egyik meghatározó tulajdonsága az archívumnak mint a történeti tudás 
és az emlékezés formáinak akkumulálódási, elraktározási és visszaszerzési lehetőségének 
tulajdonított jelentőség megnövekedése. (...) [az archívum] mind verbális, mind pedig vizuális 
dokumentumok és emlékanyag tárházát vagy rendezett hálózatát jelenti – egyszóval azt az 
alapot, amelyből a történelem íródik."1

A marosvásárhelyi B5 Stúdió az ARTeast Alapítvány égisze alatt működő "artist-run space",   
közel 30 éve zajló rendezvényszervezői tevékenység (kiállítások, workshopok, rezidensprog-
ramok, beszélgetések, bemutatók, filmvetítések stb.) archívumának ad otthont.2 Ezt az 
archívumot helyezi a középpontjába az InSitu című projekt (az archívum maguk az események 
általános dokumentációján túl – fotók, katalógusok, plakátok, füzetek, nyomtatványok stb. 
– a kurátori folyamat nyomait tartalmazza, a vizuális anyagtól a műalkotások részletein, 
leveleken, szövegeken, leírásokon, meg nem valósult terveken és ötleteken át a prózaibb 
dokumentumokig, mint például az adminisztratív feljegyzések vagy pályázati iratok).

A projekt egy rezidensprogram-sorozattal kezdődött, amelyben maga az archívum volt a 
téma és inspirációs anyag; a meghívott alkotók ennek anyagával ismerkedtek, elmélyülve 
a helyi kontextusban is, nyilvános bemutatókat tartottak addigi munkásságukról (artist 
talk), illetve egyesek rezidensi projektjük kapcsán egyéb eseményeket is szerveztek (perfor-
manszokat, mini-kiállítást, workshopokat). A rezidensprogramokat követően a véglegesített 
alkotások kiállításra kerültek. A projekt nevét viselő kiállítás anyaga három részből tevődik 
össze: egyrészt az archívumban található műalkotásokból készült reprezentatív válogatás, 
másrészt a rezidensek archívumra reflektáló munkái, ezekhez adódik hozzá a B5 Stúdiót 
működtető művészek (Bartha József és a Monotremu művészpáros) egy-egy, az alkalomra 
készült alkotása.

AZ ARCHÍVUM KIBONTAKOZÁSA

A helyzet sajátságos. Michel Foucault szerint az archívum "Töredékekben, régiókban és 
szintekben adódik, kétségkívül annál töredékesebben és annál tisztábban, minél hosszabb 
idő választ el tőle"3 ... Vizsgálata egy privilegizált területről történik, amely "egyszerre közel hoz-
zánk, de a mi tényleges világunktól elkülönülten [ez] a mi jelenünket körülvevő idő szegélye"4. 
Diszkontinuitást foglal magában, kulcspontjai olyan beszédek, "amelyek éppen megszűntek 
a mi beszédeink lenni" – Foucault írásában kimutatja azt, ahogyan a gondolkodás rendszerei 
meghatározzák az archívumot: "Az archívum mindenekelőtt annak törvénye, amit ki lehet 
mondani, a kijelentések mint egyedi események megjelenését irányító rendszer."5

Míg Foucault archeológiai vizsgálattal való archívum-analógiája mentális összevetésekkel jár 
(jelenünk, ill. az archívum jelene), és virtuális kategóriák folytonos aktiválását, újrahatározását 
foglalja magában – egy művészeti archívum esetében az ilyen típusú vizsgálat a Foucault által 
feltárt archívum-jelenségeket igencsak látványos formában kelti életre. A művészet képes 
arra, hogy expresszív módon kibontakoztassa és illusztrálja ezen dinamikákat – de csakis a 
megfelelő kurátori koncepció mellett. Az InSitu projekt megvalósítja ezt. Élő és szerves kontex-
tusában kezeli a témát; a közelmúlt művészetét úgy elemzi, hogy válaszol rá, nem empirikus 
módszerekkel és megállapításokkal, hanem maga a művészet által fényt derítve rá, hogy mi 
az, ami "kijelenthető", és mi az, ami már nem6. Az alkotási folyamatok megvilágítják a diszkonti-
nuitást, a különbségeket, a változást és a távolságot; a friss, archívum által inspirált alkotások 
pedig tökéletes megtestesítői a vizsgálódás azon platformjának, amely egyszerre elérhető 
tartomány és mégis elkülönül a jelenünktől7.

"Másfelől nem tudjuk leírni saját archívumunkat, mivelhogy annak szabályain belül beszé-
lünk"8 – újabb párhuzam, amely megtestesül a kurátori koncepcióban: a perspektívaváltás 
olyan alkotók meghívásával történik, akiknek semmilyen előzetes kapcsolatuk nem volt sem 
az archívummal, sem az intézménnyel.

Az archívum leírása "[ebben az értelemben] alkalmas önmagunk diagnosztizálására. Nem 
azért, mintha lehetővé tenné számunkra, hogy elkészítsük megkülönböztető jegyeink tábláza-
tát, és előre felvázoljuk azt az alakot, amelyet a jövőben fel fogunk ölteni".9 Bár az ARTeast archí-
vumnak vannak visszatérő, állandó jellemzői, amelyeket a rezidensek is idéznek munkáikban, a 
projekt nem épít lineáris narratívát és nem támaszt igényt az intézmény szellemi örökségének 
körvonalazására – "megszakítja a transzcendentális teleológiák fonalát; és ahol az antropológiai 
gondolkodás az ember létét vagy szubjektivitását kereste, ott a mást és a kívülit robbantja 
ki".10 A "más" ebben az esetben vonatkozhat a másság Mircea Nicolae projektjében bemutatott 
klasszikus példájára vagy a piacosítás szempontjára, amely Sonja Hornung és Richard Pettifer 
performanszában jelenik meg; "kívüli" (szempont), vagyis kívül esik az archívumon a Jaroslav 
Kyša projektjében megjelenő kézművesség technikája (korongolást idéző forma), illetve Mircea 
Nicolae fiktív művészei munkásságának egésze. Egészében véve pedig a Bartha József és 
a Monotremu páros belső szempontból történő reflexiói, de még a korábbi tartalmaknak a 
kiállítás keretén belüli új elrendezése is a különbözőség tartományát aktiválja ugyanazon az 
intézményi entitáson belül. Mivel ebben az értelemben a diagnózis "Azt állapítja meg, hogy nem 
vagyunk egyebek, mint különbözőség, hogy eszünk nem egyéb, mint a beszéd különbözősége, 
hogy történelmünk az idők különbözősége, hogy énünk a maszkok különbözősége".11

Továbbgondolva a kérdést, ahogyan azt Christian Boltanski az archívumokkal kapcsolatos, 
1987-es projektje kapcsán megjegyezte: „amint megpróbálunk valamit tartósítani, fixáljuk 

is azt. Tartósítani csak úgy lehet, ha megállítjuk az élet folyását"12. Ezt a tényt felismerve, 
a jelen projekt archiválási tevékenysége nem a tartósításon alapszik. Már a 19. század eleji 
múzeumkritika is kezdettől fogva azzal érvelt, hogy a közösségi vérkeringésből való kiemelés 
megöli a művészetet13; a múzeum-mint-templom modellt fokozatosan felváltotta a fórum-mo-
dell, amely az előzővel ellentétben élő tartalmakat közvetít14 – és ez a modell érvényesül az 
InSitu projekt esetében is: a projekt és a kiállítás részben fókuszált kurátori tevékenység által 
születik (az archívumot leginkább fémjelző anyag kiválogatása és bemutatása), részben pedig 
egy olyan nyitott platformnak köszönhetően, amely művészeti tevékenység által tárgyalja újra 
az archívumot (rezidens programok és az ezalatt született műalkotások). Miközben Foucault 
nyíltan kijelenti, hogy az archívum alapos tanulmányozása diszkontinuitást idéz elő, jelen 
esetben mondhatjuk, hogy az archívum felhasználása valamiféle folytonosságot is teremt 
– de ez nem bizonyos koncepciók állandósítására való törekvés; a folytonosság a művészet 
gyakorlatában, egyszerűen annak létrehozásában valósul meg.

AZ ÖNREFERENCIALITÁS A KIÁLLÍTÁSON BELÜL

Az archívum műalkotásaiból rendezett válogatás az intézmény fő fókusz-témáit tükrözi. 
Az ARTeast Alapítvány szemléletmódjának sajátossága, hogy erőteljes konceptuális alapok-
ról indulva reflektál mind a lokális környezet, mind a kelet-európai társadalom, mind pedig 
nemzetközi kontextusok kulturális és társadalmi jelenségeire. Szellemi síkon az intézmény 
aktivitásának fontos inspirációs forrása a marosvásárhelyi valóság. Ez a környezet sajátos 
összetettségével elvezet olyan témákhoz, mint a nemzeti identitás kérdései (a két, nagyjából 
egyenlő lélekszámú etnikai közösség – a román és a magyar – viszonyának tükrében), a 
nyilvános tér erőviszonyai, amelyek sajátos helyi jelenségeket és párhuzamos történelmeket 
aktiválnak, valamint a művészet helyzete, mindezen tényezők vonzásában.

Noha lehetne azzal érvelni, hogy az archívum anyagának kiállítása hatalmi gesztusban 
történik, "történetírás" igényével; az archívum megnyitása a művészek előtt viszont azzal is 
jár, hogy az intézmény szabad kezet ad más feleknek, hozzájárulván a témában való párhuza-
mos diskurzusok megjelenéséhez – olyan diskurzusokéhoz, amelyek nemcsak új értelmezési 
rétegeket hoznak (mint például a Sonja Hornung és Richard Pettifer munkájában megjelenő 
kulturális árucikké válás szempontja), hanem akár felül is írhatják az eredeti narratívákat 
(mint ahogyan az a Mircea Nicolae kurátori intervenciójában vagy a Iulia Toma és Claudiu 
Cobilanschi projektjében történik).

A rezidens alkotók archívummal való, mindenféle formai vagy tematikai megkötések 
nélküli szabad interakciójának következtében a művészi megközelítésmódok is nagyon 
sokszínűnek bizonyultak: az archívumot egészében és kulturális jelenségként vizsgálják 
(Hornung és Pettifer), egyes visszatérő témáit külön szintetizálják (Jaroslav Kyša és Borsos 
Lőrinc alkotásai), bizonyos konkrét elemeit vagy motívumait kiemelik és rekontextualizálják 
(Toma és Cobilanschi), (fiktív) diskurzusokat fedeznek fel benne és mutatnak be kiállítások 
formájában (Nicolae projektje), illetve egyes alkotók intervenciókat is véghezvittek rajta (Hor-
nung és Pettifer, és közvetett, konceptuális formában Nicolae is). Ami pedig a B5 művészeti 
vezetőinek munkáit illeti (Bartha és a Monotremu), ezek komplex reflexiók az intézmény teljes 
kulturális aktivitására – és következésképp, belső pozíciójuk velejárójaként mély betekintést 
és éleslátást biztosítanak az intézménnyel kapcsolatban.

Azzal, hogy az archívumot a művészeti munka nyersanyagává és témájává tesszük, olyan 
helyspecifikusság születik, amelyben a "hely" maga a művészet színtere. Ez még pregnánsabbá 
teszi a kiállítást is. Az évfordulót tekintve15 a helyspecifikus megközelítés tudatos pozicionálás 

pillanatát teremti meg: öntudatos és önreferenciális eseménynek lehetünk tanúi – amely, for-
mátumát tekintve rendkívül józan, valódi és hiteles alternatívája a hagyományos évforduló-ün-
nepeknek.

AZ ALKOTÁSOK

Bár a kiállításon szereplő munkák kapcsolódási pontjaik révén számtalan mintázatot alkot-
hatnak, van néhány visszatérő motívum, amelyek alapján szimptomatikus térkép készíthető az 
anyagról. Fontos megjegyezni, hogy ez talán a legszabadabb és legsemlegesebb lehetséges 
rend, amely az anyagban felállítható – koherens narratívákat ugyanis sokkal könnyebb azonosí-
tani benne; azok azonban komplex hálót alkotnak, és, bár szimultán valóságok, mégis csak 
egyenként tárgyalhatók (ezek közül a legfontosabbak a fentiekben már felvázolásra kerültek).

A szimptomatikus csoportosítás nem kizárólagos (sok más tartalmi kapcsolódást foglal 
magában), így a kiállításon, illetve egy archívumban (!) megjelenő narratívák szimultaneitását 
is jobban tükrözi.

ugyanakkor pedig szimuláció. A vetített, személyes térkép jelentése megfejthetetlen, az 
azonban nyilvánvaló, hogy a megjelenő emblémák tömör, kondenzált és közvetlen tapasztalati 
tartalmakat jelölnek. A szembeállítás pedig nemcsak a két kép- és tartalomforma különbsé-
geinek kiéleződését hozza  (a munka eredeti kontextusának minimalista terében minden jel 
másképp rezonál – így potenciálisan akár a formák találkozása is kialakulhatna).

KÖZTÉRI SZIMBOLIKUS ELEMEK, NYILVÁNOS CSELEKEDETEK

A köztér legkézenfekvőbb szimbolikus eleme a zászló. Kisspál Szabolcs 2000-ben készült 
munkája egy végtelenül egyszerű módosításon alapszik. A színek átfordítása, mivel szimbolikus 
tárgyról van szó, nagyon erős jelentőséggel bír, és több konnotációt aktivál. Egyik ezek közül a 
felismerés, hogy mennyire random és logikát nélkülöző egy ilyen ismert szimbólum felépítése 
(de ugyanakkor mennyire kötött forma); másrészt pedig, mivel a furcsa zászló a munka eredeti 
formájában csak a videoinstallációban kapja vissza színeit és ezáltal jelentését, nyilvánvalóvá 
válik, hogy a zászlót a látvány-lét s az ember (akár technika általi, spektákulum-bűvöletű19) 
figyelme aktiválja és teszi azzá, ami – ellenkező esetben csak sávos, háromszínű textília.

A másik jelenlevő zászló-kép a Borsos Lőrinc művészpáros fénydobozán képződik. A látszó-
lag teljesen abszurd játék a színekkel humoros, a szimbolikus tartalmakat tekintve pedig 
már-már dadaista jellegű gesztus. A játék, bár valóságokra épül, és valóságokat bont szét, 
mégsem destruktív, hanem szürreális bájú, új összeállítást teremt, amely a humor erejével 
hat. A két zászló egymásratevődése vidám színességet eredményez, nem semleges 0 pontot, 
mint ahogy azt várnánk.

"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

Szintén szimbolikus hatalmat kifejező köztéri elemek a szobrok. Cristi Pogăcean szökő-
kút-installációja a két marosvásárhelyi etnikai közösség szobor-harcaira reflektál, iróniával 
jelenítve meg azt a verziót, amely valójában a legjobban tükrözi a felszín alatt húzódó feszültsé-
geket. Az alkotás kiválóan illeszkedik a galéria sajátos terébe, a kis puttók pedig fél-klasszikus 
formájukkal Vásárhely kispolgári karakterét is képviselhetik az új környezetben.

Bartha József egy másik hagyományos kommemoratív nyilvános formát használ alkotásában, 
az emléktáblát. A munka első, archívumhoz tartozó rétege az a hivatalos intézménynek címzett 
folyamodvány, amely a kortárs művészet helyi állapotára hívja fel a figyelmet. Ezt követik az 
azóta kivándorolt alkotóknak emléket állító márványtábták, amelyekben az emlékmű-forma a 
kortárs művészet lokális ellehetetlenülését a történelmi események (társadalmi traumák) szint-
jére emeli, és  kollektív megemlékezés tárgyává teszi. A táblák pozicionálása a sírfedőlapokra is 
emlékeztet kicsit. A papírdokumentumok lehetőségszerű jelenlétével szemben a márványtáblák 
anyaga finalitásként hat a térben.

A nyilvános tér ugyanakkor különböző megnyilvánulások, cselekedetek helye is. Itt minden 
akció szimbolikussá és expliciten politikaivá válhat, minden kijelentés egyben manifesztum is. 

Sonja Hornung és Richard Pettifer aukció-akciója a művészet elüzletiesedésére és a kultu-
rális értékek politikai és hatalmi töltetére hívja fel a figyelmet, miközben a művészet és publi-
kuma közötti gátat is átlépi. A rezidensprogram alatt szervezett performansz-eseményen 
a két alkotó a B5 archívumából származó anyagok másolatait árverezte el, így az archívum 
terében is láthatóvá téve a hatalmi- és értékdimenziókat. A performansz folytatásaként a ki-
állítótérben dokumentum-sokszorosító pontot hoztak létre, ahol a látogató a rendelkezésére 
álló archívum-mappából fénymásolhat magának.

Iulia Toma és Claudiu Cobilanschi projektjükben sokféleképpen használják az archívumot. 
Egyrészt egy olyan formát állítanak ki ikonikus jelként, amely a Székelyudvarhelyen szervezett 
Retus köztéri intervenciósorozat egyik projektjének mozzanatát emeli ki (a kézen járás motívu-
ma Öllerer András camera obscurás alkotásához tartozott); a választott motívum poétikusan 
magában foglalhatja a kortárs művészet törekvéseit mind a nyilvános térre vagy társadalmi 
életre nézve, mind pedig általános értelemben, a művészet és mindennapok találkozását 
tekintve. A kivágott árnyék-formák mellé egy film is társul, amely több különböző forrásból 
származó képsort elegyít: a rezidensek archívummal való találkozását és annak környezetében 
töltött életjelenetek felvételeit, itt megjelennek a tudományos vizsgálat módszereire utaló 
képek is, majd pedig a fókusz Liviana Dan egy 1993-as kiállítást megnyitó, levél formájú 
szövegére irányul – mivel az  alkotók a rezidensprogram alatt az archívum ezen dokumentumát 
sokszorosították és szétosztották, illetve elhelyezték a köztérben. A levél (amely többek között 
a társadalmi ellentéteken való felülemelkedésre szólít fel) diszkrét szétosztása forradalmi szí-
nezetet kap, mivel a párhuzamos képmezőben megjelenik a '90-es márciusi utcai konfliktusok 
felvétele, és szimultán követhetjük az összeütközéseket a művészeti akciósorozattal, amely a 
mindennapok menetének réseibe próbálja beleilleszteni a levelet.

Köztéri szobor-intervenciót állítanak ki Mircea Nicolae fiktív művészei, Ion Râmnic és Mihály 
István. A gesztus azonban szubtilis és valójában csak a kép szintjén valósul meg. A sodrófával 
és a dekoratív rajzú, gazdag növényzettel kiegészülő installáció átmenetet képez a köztér 
és a privát tér között, de a privát lesz a domináns – a kis fotó által képviselt köztér csak referen-
ciapont marad. Mindez a témát támasztja alá, a nemi identitás privát térben való virágzását, 
miközben a publikus szobor (és ezáltal a meleg kérdéskör elismerése, mindennapivá válása) 
még távoli, de kitűzött cél.

PRIVÁT ESEMÉNYEK, AMELYEK NAGY HATÁSSAL BÍRNAK

A magánszféra eseményei tartalmazzák azokat a mindennapi habitusokat, amelyek ismét-
lődésükkel vagy akkumulálódással kategóriákat hitelesítenek, gyakorlatokat konszolidálnak, 
és ezáltal teremtő erővel bírnak. 

Kispál Ágnes-Evelin videója a vegyes zöldséglevesből való következetes válogatás privát 
gyakorlatát telíti szimbolikusan. Az ismétlés az automatikus kategorizálásnak ad teret; a mű 
rámutat, hogy akár az olyan egyszerű és jelentéktelennek tűnő cselekedetek is, mint bizonyos 
dolgok következetes elutasítása is személyes rítusokat teremtenek, és így meghatározzák a 
gondolkodásunkat. A videónak a kiállítás terében való pozicionálása a tartalmak még szugesz-
tívebb lenyomatát segíti a befogadóban: a képernyő vízszintesen, asztal-magasságban van 
elhelyezve, lábakon áll és körbejárható. Az újra kiállított alkotás új réteggel gazdagodott.

A Monotremu művészpáros installációja a publikus művészeti eseményeket kísérő privátabb 
és informális cselekedeteket gyűjti egybe, mint például a megnyitók utáni borbontás és az 

În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

TÉRKÉPEK

A helymeghatározás eszközei három különböző formában jelennek meg. Mircea Nicolae 
fiktív kurátori projektjében a térkép a valósághoz kapcsolja a kitalált szereplők jelenségét. 
Mivel a téma másság-típusokat tematizál, ezért a térképeknek mint "objektív" ábrázolásfor-
máknak egyúttal  legitimáló szerepük is van. A projekt tipikus példája a kortárs művészetben 
az utóbbi tíz évben elterjedt archívumművészetnek (archival art); viszont mivel kvázi-aktivista 
intervencióként ékelődik az archívum testébe, ezért az archívumművészet jellemzői kettős 
megvilágításban, sokkal pregnánsabban érvényesülnek benne: "az archívumművészek a 
gyakran elkallódott vagy elmozdított történelmi információt próbálják fizikailag jelenlevővé 
tenni"16; az archívum így egyszerre: "felfedezett, de mégis konstruált, adatszerű, mégis fiktív, 
publikus, mégis magánjellegű"17; az archívumművészetre jellemző egy utópikus törekvés, 
"vágy arra, hogy az elkésettséget születéssé (becomingness) változtassa, hogy kárpótolja a 
művészet, irodalom, filozófia és a mindennapi élet elbukott vízióit, alternatív társadalmi viszo-
nyok lehetséges forgatókönyveinek formájában"18. Az archívum Nicolaénál minden értelemben 
a kreáció terének bizonyul.

Miklósi Dénes munkája két különböző vizualitású és jelzésrendszerű térkép szó szerinti 
szembeállítását tartalmazza. A gravitációs térkép differenciálatlan, de precíz, gépi ábrázolás, 

ehhez tartozó eseménysor, amelyben a nyilvános és privát, formális (kulturális küldetést 
betöltő) és informális szférák keverednek. A borosüveg-hálók ilyen jellegű (egy intézmény 
pozíciójából történő) kiállítása arra a háttérre (hálózatra) irányítja a figyelmet, amely a nyilvános 
események és a "hivatalos" kulturális szerepek mögött húzódik.

A MÁSIK IRÁNYÁBA TETT GESZTUSOK

Az InSitu kiállítás visszatérő motívuma a Másik (és ezzel maga a relacionalitás is). Ez sokszor 
kettősségekben nyilvánul meg, viszont néha a kettősség implicit vagy explicit gesztusokat  is 
generál a felek részéről. 

Jaroslav Kyša interaktív installációja az archívum élményéből kiindulva összetett viszonyt 
határoz meg. Bár ez expliciten sehol nem kerül említésre, az agyag-állványok automatikusan 
azt a lehetőséget vetik fel, hogy a két résztvevő egymás portréját mintázza meg. Ehhez hozzá-
tartozik a távolság, amely a felek egymással szembeni pozícióját is meghatározza. Ugyanakkor 
a portrék sohasem fognak egymásra nézni, s az alkotóik pedig csak a megfigyelés tárgyaként 
szemlélik a másikat, és nem interakcióra alkalmas félként. Egymással való interakciójuk annyi-
ban áll, hogy az állványok együtt fordulnak – a résztvevők munkájukban tervezett és szándékos  
perspektívaváltásával a másik és munkája közti perspektíva is megváltozik. Kényszeredett 
összezártság és egymásrautaltság határozza meg ezt a viszonyt. Lehetséges viszont egy pozi-
tívabb olvasat is: ez akkor jöhet létre, ha a mintázók konszenzusban dolgoznak együtt, és bár 
a helyzet még mindig nem a kommunikációról fog szólni, maga a munka lehet összehangolt, s 
így teremtődhet valamiféle közösség a felek közt.

A kommunikáció lehetetlenségét tematizálja a Monotremu nyelvleckéhez kötődő alkotása is. 
A magyar-román viszonyban gyakori kereszteződési és vitapont, hogy melyik fél tanulja meg a 
másik nyelvét – érdekes jelenség, és visszás helyzet ez, ahol, úgy tűnik, a tudás nem hatalmat, 
hanem alárendeltséget képvisel a felek szemében. A tudás nem empirikus kategória, hanem 
szimbolikusan fertőzött tartomány. Ezt a helyzetet próbálja áthidalni egy látszólag kegyes 
gesztussal a felirat, amely nyitottságot jelez a tanulásra, de ez csak a tudás elfogadását és nem 
az aktív próbálkozást tartalmazza, így megőrzi a hatalmi pozíciót is. A "letépős" hirdetés pedig 
üveg alá kerül – a "nemes" gesztus berámázása és közszemlére tétele közepette. A helyzet be 
van fagyasztva.

Sugár János alkotása a nyilvános térbe – mégpedig annak hivatalos részébe – vetít ki 
egy olyan gesztust, amelyet egyének használnak egymás között. Az "elnézést" kifejezés 
emberi megnyilvánulás, de mégsem a legközvetlenebb formája annak: udvariaskodó fanyelv, 
amelyben az élet jelei minimális mennyiségben vannak jelen. Mint ilyen forma, kissé jobban 
illeszkedik a forgalmi és egyéb táblák személytelenségébe, mégis olyan intervenció, amely, 
mint az bebizonyosult, provokálja a hatalmat (a táblát, bár kihelyezésére volt engedély, rövid 
időn belül eltávolították, soha nem derült ki, mi történt vele, sőt, a hatóságoknak "nem volt 
tudomásuk az esetről"). A tábla abszurd, de nagy figyelemmel megkonstruált gesztus, amely 
több szinten is borzolhatja a hatalmi rendszereket, anélkül, hogy nyíltan és konkrétan rendza-
varásnak vagy bármilyen lázadásnak minősülne. Miért provokáció tehát? Elsősorban ismeret-
len és új (ráadásul még kétnyelvű is), másrészt pedig privát, civil entitás jelenlétét jelzi – ami 
nem is annyira privátként lép fel: a hatalom területére merészkedik, a hatalom tábláinak vizu-
ális formáját használja, és így mint konkurens hatalom, veszélyes és eltávolítandó. Az alkotás 
a köztér kontrolláltságára mutat rá – ahol minden független törekvés életképtelen.

Ungvári-Zrínyi Kata

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata

12 In: Kynaston McShine (szerk.): The Museum as Muse, a kiállítás katalógusa, New York, Museum of Modern Art, 1999, 91. o.
13 többek között Quatremère de Quincy 1807-es, Moral Considerations on the Destination of Works of Art (Morális megfontolások a műalkotások rendeltetési 
helyének kapcsán) című röpirata szerint
14 Duncan Cameron: The Museum, a Temple or the Forum (A múzeum – Templom vagy a Fórum). In: Curator: The Museum Journal 14 (1971): 11–24. o.
15 10 éve működik a B5 Stúdió kortárs művészeti tér.
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"A modern kor egyik meghatározó tulajdonsága az archívumnak mint a történeti tudás 
és az emlékezés formáinak akkumulálódási, elraktározási és visszaszerzési lehetőségének 
tulajdonított jelentőség megnövekedése. (...) [az archívum] mind verbális, mind pedig vizuális 
dokumentumok és emlékanyag tárházát vagy rendezett hálózatát jelenti – egyszóval azt az 
alapot, amelyből a történelem íródik."1

A marosvásárhelyi B5 Stúdió az ARTeast Alapítvány égisze alatt működő "artist-run space",   
közel 30 éve zajló rendezvényszervezői tevékenység (kiállítások, workshopok, rezidensprog-
ramok, beszélgetések, bemutatók, filmvetítések stb.) archívumának ad otthont.2 Ezt az 
archívumot helyezi a középpontjába az InSitu című projekt (az archívum maguk az események 
általános dokumentációján túl – fotók, katalógusok, plakátok, füzetek, nyomtatványok stb. 
– a kurátori folyamat nyomait tartalmazza, a vizuális anyagtól a műalkotások részletein, 
leveleken, szövegeken, leírásokon, meg nem valósult terveken és ötleteken át a prózaibb 
dokumentumokig, mint például az adminisztratív feljegyzések vagy pályázati iratok).

A projekt egy rezidensprogram-sorozattal kezdődött, amelyben maga az archívum volt a 
téma és inspirációs anyag; a meghívott alkotók ennek anyagával ismerkedtek, elmélyülve 
a helyi kontextusban is, nyilvános bemutatókat tartottak addigi munkásságukról (artist 
talk), illetve egyesek rezidensi projektjük kapcsán egyéb eseményeket is szerveztek (perfor-
manszokat, mini-kiállítást, workshopokat). A rezidensprogramokat követően a véglegesített 
alkotások kiállításra kerültek. A projekt nevét viselő kiállítás anyaga három részből tevődik 
össze: egyrészt az archívumban található műalkotásokból készült reprezentatív válogatás, 
másrészt a rezidensek archívumra reflektáló munkái, ezekhez adódik hozzá a B5 Stúdiót 
működtető művészek (Bartha József és a Monotremu művészpáros) egy-egy, az alkalomra 
készült alkotása.

AZ ARCHÍVUM KIBONTAKOZÁSA

A helyzet sajátságos. Michel Foucault szerint az archívum "Töredékekben, régiókban és 
szintekben adódik, kétségkívül annál töredékesebben és annál tisztábban, minél hosszabb 
idő választ el tőle"3 ... Vizsgálata egy privilegizált területről történik, amely "egyszerre közel hoz-
zánk, de a mi tényleges világunktól elkülönülten [ez] a mi jelenünket körülvevő idő szegélye"4. 
Diszkontinuitást foglal magában, kulcspontjai olyan beszédek, "amelyek éppen megszűntek 
a mi beszédeink lenni" – Foucault írásában kimutatja azt, ahogyan a gondolkodás rendszerei 
meghatározzák az archívumot: "Az archívum mindenekelőtt annak törvénye, amit ki lehet 
mondani, a kijelentések mint egyedi események megjelenését irányító rendszer."5

Míg Foucault archeológiai vizsgálattal való archívum-analógiája mentális összevetésekkel jár 
(jelenünk, ill. az archívum jelene), és virtuális kategóriák folytonos aktiválását, újrahatározását 
foglalja magában – egy művészeti archívum esetében az ilyen típusú vizsgálat a Foucault által 
feltárt archívum-jelenségeket igencsak látványos formában kelti életre. A művészet képes 
arra, hogy expresszív módon kibontakoztassa és illusztrálja ezen dinamikákat – de csakis a 
megfelelő kurátori koncepció mellett. Az InSitu projekt megvalósítja ezt. Élő és szerves kontex-
tusában kezeli a témát; a közelmúlt művészetét úgy elemzi, hogy válaszol rá, nem empirikus 
módszerekkel és megállapításokkal, hanem maga a művészet által fényt derítve rá, hogy mi 
az, ami "kijelenthető", és mi az, ami már nem6. Az alkotási folyamatok megvilágítják a diszkonti-
nuitást, a különbségeket, a változást és a távolságot; a friss, archívum által inspirált alkotások 
pedig tökéletes megtestesítői a vizsgálódás azon platformjának, amely egyszerre elérhető 
tartomány és mégis elkülönül a jelenünktől7.

"Másfelől nem tudjuk leírni saját archívumunkat, mivelhogy annak szabályain belül beszé-
lünk"8 – újabb párhuzam, amely megtestesül a kurátori koncepcióban: a perspektívaváltás 
olyan alkotók meghívásával történik, akiknek semmilyen előzetes kapcsolatuk nem volt sem 
az archívummal, sem az intézménnyel.

Az archívum leírása "[ebben az értelemben] alkalmas önmagunk diagnosztizálására. Nem 
azért, mintha lehetővé tenné számunkra, hogy elkészítsük megkülönböztető jegyeink tábláza-
tát, és előre felvázoljuk azt az alakot, amelyet a jövőben fel fogunk ölteni".9 Bár az ARTeast archí-
vumnak vannak visszatérő, állandó jellemzői, amelyeket a rezidensek is idéznek munkáikban, a 
projekt nem épít lineáris narratívát és nem támaszt igényt az intézmény szellemi örökségének 
körvonalazására – "megszakítja a transzcendentális teleológiák fonalát; és ahol az antropológiai 
gondolkodás az ember létét vagy szubjektivitását kereste, ott a mást és a kívülit robbantja 
ki".10 A "más" ebben az esetben vonatkozhat a másság Mircea Nicolae projektjében bemutatott 
klasszikus példájára vagy a piacosítás szempontjára, amely Sonja Hornung és Richard Pettifer 
performanszában jelenik meg; "kívüli" (szempont), vagyis kívül esik az archívumon a Jaroslav 
Kyša projektjében megjelenő kézművesség technikája (korongolást idéző forma), illetve Mircea 
Nicolae fiktív művészei munkásságának egésze. Egészében véve pedig a Bartha József és 
a Monotremu páros belső szempontból történő reflexiói, de még a korábbi tartalmaknak a 
kiállítás keretén belüli új elrendezése is a különbözőség tartományát aktiválja ugyanazon az 
intézményi entitáson belül. Mivel ebben az értelemben a diagnózis "Azt állapítja meg, hogy nem 
vagyunk egyebek, mint különbözőség, hogy eszünk nem egyéb, mint a beszéd különbözősége, 
hogy történelmünk az idők különbözősége, hogy énünk a maszkok különbözősége".11

Továbbgondolva a kérdést, ahogyan azt Christian Boltanski az archívumokkal kapcsolatos, 
1987-es projektje kapcsán megjegyezte: „amint megpróbálunk valamit tartósítani, fixáljuk 

is azt. Tartósítani csak úgy lehet, ha megállítjuk az élet folyását"12. Ezt a tényt felismerve, 
a jelen projekt archiválási tevékenysége nem a tartósításon alapszik. Már a 19. század eleji 
múzeumkritika is kezdettől fogva azzal érvelt, hogy a közösségi vérkeringésből való kiemelés 
megöli a művészetet13; a múzeum-mint-templom modellt fokozatosan felváltotta a fórum-mo-
dell, amely az előzővel ellentétben élő tartalmakat közvetít14 – és ez a modell érvényesül az 
InSitu projekt esetében is: a projekt és a kiállítás részben fókuszált kurátori tevékenység által 
születik (az archívumot leginkább fémjelző anyag kiválogatása és bemutatása), részben pedig 
egy olyan nyitott platformnak köszönhetően, amely művészeti tevékenység által tárgyalja újra 
az archívumot (rezidens programok és az ezalatt született műalkotások). Miközben Foucault 
nyíltan kijelenti, hogy az archívum alapos tanulmányozása diszkontinuitást idéz elő, jelen 
esetben mondhatjuk, hogy az archívum felhasználása valamiféle folytonosságot is teremt 
– de ez nem bizonyos koncepciók állandósítására való törekvés; a folytonosság a művészet 
gyakorlatában, egyszerűen annak létrehozásában valósul meg.

AZ ÖNREFERENCIALITÁS A KIÁLLÍTÁSON BELÜL

Az archívum műalkotásaiból rendezett válogatás az intézmény fő fókusz-témáit tükrözi. 
Az ARTeast Alapítvány szemléletmódjának sajátossága, hogy erőteljes konceptuális alapok-
ról indulva reflektál mind a lokális környezet, mind a kelet-európai társadalom, mind pedig 
nemzetközi kontextusok kulturális és társadalmi jelenségeire. Szellemi síkon az intézmény 
aktivitásának fontos inspirációs forrása a marosvásárhelyi valóság. Ez a környezet sajátos 
összetettségével elvezet olyan témákhoz, mint a nemzeti identitás kérdései (a két, nagyjából 
egyenlő lélekszámú etnikai közösség – a román és a magyar – viszonyának tükrében), a 
nyilvános tér erőviszonyai, amelyek sajátos helyi jelenségeket és párhuzamos történelmeket 
aktiválnak, valamint a művészet helyzete, mindezen tényezők vonzásában.

Noha lehetne azzal érvelni, hogy az archívum anyagának kiállítása hatalmi gesztusban 
történik, "történetírás" igényével; az archívum megnyitása a művészek előtt viszont azzal is 
jár, hogy az intézmény szabad kezet ad más feleknek, hozzájárulván a témában való párhuza-
mos diskurzusok megjelenéséhez – olyan diskurzusokéhoz, amelyek nemcsak új értelmezési 
rétegeket hoznak (mint például a Sonja Hornung és Richard Pettifer munkájában megjelenő 
kulturális árucikké válás szempontja), hanem akár felül is írhatják az eredeti narratívákat 
(mint ahogyan az a Mircea Nicolae kurátori intervenciójában vagy a Iulia Toma és Claudiu 
Cobilanschi projektjében történik).

A rezidens alkotók archívummal való, mindenféle formai vagy tematikai megkötések 
nélküli szabad interakciójának következtében a művészi megközelítésmódok is nagyon 
sokszínűnek bizonyultak: az archívumot egészében és kulturális jelenségként vizsgálják 
(Hornung és Pettifer), egyes visszatérő témáit külön szintetizálják (Jaroslav Kyša és Borsos 
Lőrinc alkotásai), bizonyos konkrét elemeit vagy motívumait kiemelik és rekontextualizálják 
(Toma és Cobilanschi), (fiktív) diskurzusokat fedeznek fel benne és mutatnak be kiállítások 
formájában (Nicolae projektje), illetve egyes alkotók intervenciókat is véghezvittek rajta (Hor-
nung és Pettifer, és közvetett, konceptuális formában Nicolae is). Ami pedig a B5 művészeti 
vezetőinek munkáit illeti (Bartha és a Monotremu), ezek komplex reflexiók az intézmény teljes 
kulturális aktivitására – és következésképp, belső pozíciójuk velejárójaként mély betekintést 
és éleslátást biztosítanak az intézménnyel kapcsolatban.

Azzal, hogy az archívumot a művészeti munka nyersanyagává és témájává tesszük, olyan 
helyspecifikusság születik, amelyben a "hely" maga a művészet színtere. Ez még pregnánsabbá 
teszi a kiállítást is. Az évfordulót tekintve15 a helyspecifikus megközelítés tudatos pozicionálás 

pillanatát teremti meg: öntudatos és önreferenciális eseménynek lehetünk tanúi – amely, for-
mátumát tekintve rendkívül józan, valódi és hiteles alternatívája a hagyományos évforduló-ün-
nepeknek.

AZ ALKOTÁSOK

Bár a kiállításon szereplő munkák kapcsolódási pontjaik révén számtalan mintázatot alkot-
hatnak, van néhány visszatérő motívum, amelyek alapján szimptomatikus térkép készíthető az 
anyagról. Fontos megjegyezni, hogy ez talán a legszabadabb és legsemlegesebb lehetséges 
rend, amely az anyagban felállítható – koherens narratívákat ugyanis sokkal könnyebb azonosí-
tani benne; azok azonban komplex hálót alkotnak, és, bár szimultán valóságok, mégis csak 
egyenként tárgyalhatók (ezek közül a legfontosabbak a fentiekben már felvázolásra kerültek).

A szimptomatikus csoportosítás nem kizárólagos (sok más tartalmi kapcsolódást foglal 
magában), így a kiállításon, illetve egy archívumban (!) megjelenő narratívák szimultaneitását 
is jobban tükrözi.

ugyanakkor pedig szimuláció. A vetített, személyes térkép jelentése megfejthetetlen, az 
azonban nyilvánvaló, hogy a megjelenő emblémák tömör, kondenzált és közvetlen tapasztalati 
tartalmakat jelölnek. A szembeállítás pedig nemcsak a két kép- és tartalomforma különbsé-
geinek kiéleződését hozza  (a munka eredeti kontextusának minimalista terében minden jel 
másképp rezonál – így potenciálisan akár a formák találkozása is kialakulhatna).

KÖZTÉRI SZIMBOLIKUS ELEMEK, NYILVÁNOS CSELEKEDETEK

A köztér legkézenfekvőbb szimbolikus eleme a zászló. Kisspál Szabolcs 2000-ben készült 
munkája egy végtelenül egyszerű módosításon alapszik. A színek átfordítása, mivel szimbolikus 
tárgyról van szó, nagyon erős jelentőséggel bír, és több konnotációt aktivál. Egyik ezek közül a 
felismerés, hogy mennyire random és logikát nélkülöző egy ilyen ismert szimbólum felépítése 
(de ugyanakkor mennyire kötött forma); másrészt pedig, mivel a furcsa zászló a munka eredeti 
formájában csak a videoinstallációban kapja vissza színeit és ezáltal jelentését, nyilvánvalóvá 
válik, hogy a zászlót a látvány-lét s az ember (akár technika általi, spektákulum-bűvöletű19) 
figyelme aktiválja és teszi azzá, ami – ellenkező esetben csak sávos, háromszínű textília.

A másik jelenlevő zászló-kép a Borsos Lőrinc művészpáros fénydobozán képződik. A látszó-
lag teljesen abszurd játék a színekkel humoros, a szimbolikus tartalmakat tekintve pedig 
már-már dadaista jellegű gesztus. A játék, bár valóságokra épül, és valóságokat bont szét, 
mégsem destruktív, hanem szürreális bájú, új összeállítást teremt, amely a humor erejével 
hat. A két zászló egymásratevődése vidám színességet eredményez, nem semleges 0 pontot, 
mint ahogy azt várnánk.

"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

Szintén szimbolikus hatalmat kifejező köztéri elemek a szobrok. Cristi Pogăcean szökő-
kút-installációja a két marosvásárhelyi etnikai közösség szobor-harcaira reflektál, iróniával 
jelenítve meg azt a verziót, amely valójában a legjobban tükrözi a felszín alatt húzódó feszültsé-
geket. Az alkotás kiválóan illeszkedik a galéria sajátos terébe, a kis puttók pedig fél-klasszikus 
formájukkal Vásárhely kispolgári karakterét is képviselhetik az új környezetben.

Bartha József egy másik hagyományos kommemoratív nyilvános formát használ alkotásában, 
az emléktáblát. A munka első, archívumhoz tartozó rétege az a hivatalos intézménynek címzett 
folyamodvány, amely a kortárs művészet helyi állapotára hívja fel a figyelmet. Ezt követik az 
azóta kivándorolt alkotóknak emléket állító márványtábták, amelyekben az emlékmű-forma a 
kortárs művészet lokális ellehetetlenülését a történelmi események (társadalmi traumák) szint-
jére emeli, és  kollektív megemlékezés tárgyává teszi. A táblák pozicionálása a sírfedőlapokra is 
emlékeztet kicsit. A papírdokumentumok lehetőségszerű jelenlétével szemben a márványtáblák 
anyaga finalitásként hat a térben.

A nyilvános tér ugyanakkor különböző megnyilvánulások, cselekedetek helye is. Itt minden 
akció szimbolikussá és expliciten politikaivá válhat, minden kijelentés egyben manifesztum is. 

Sonja Hornung és Richard Pettifer aukció-akciója a művészet elüzletiesedésére és a kultu-
rális értékek politikai és hatalmi töltetére hívja fel a figyelmet, miközben a művészet és publi-
kuma közötti gátat is átlépi. A rezidensprogram alatt szervezett performansz-eseményen 
a két alkotó a B5 archívumából származó anyagok másolatait árverezte el, így az archívum 
terében is láthatóvá téve a hatalmi- és értékdimenziókat. A performansz folytatásaként a ki-
állítótérben dokumentum-sokszorosító pontot hoztak létre, ahol a látogató a rendelkezésére 
álló archívum-mappából fénymásolhat magának.

Iulia Toma és Claudiu Cobilanschi projektjükben sokféleképpen használják az archívumot. 
Egyrészt egy olyan formát állítanak ki ikonikus jelként, amely a Székelyudvarhelyen szervezett 
Retus köztéri intervenciósorozat egyik projektjének mozzanatát emeli ki (a kézen járás motívu-
ma Öllerer András camera obscurás alkotásához tartozott); a választott motívum poétikusan 
magában foglalhatja a kortárs művészet törekvéseit mind a nyilvános térre vagy társadalmi 
életre nézve, mind pedig általános értelemben, a művészet és mindennapok találkozását 
tekintve. A kivágott árnyék-formák mellé egy film is társul, amely több különböző forrásból 
származó képsort elegyít: a rezidensek archívummal való találkozását és annak környezetében 
töltött életjelenetek felvételeit, itt megjelennek a tudományos vizsgálat módszereire utaló 
képek is, majd pedig a fókusz Liviana Dan egy 1993-as kiállítást megnyitó, levél formájú 
szövegére irányul – mivel az  alkotók a rezidensprogram alatt az archívum ezen dokumentumát 
sokszorosították és szétosztották, illetve elhelyezték a köztérben. A levél (amely többek között 
a társadalmi ellentéteken való felülemelkedésre szólít fel) diszkrét szétosztása forradalmi szí-
nezetet kap, mivel a párhuzamos képmezőben megjelenik a '90-es márciusi utcai konfliktusok 
felvétele, és szimultán követhetjük az összeütközéseket a művészeti akciósorozattal, amely a 
mindennapok menetének réseibe próbálja beleilleszteni a levelet.

Köztéri szobor-intervenciót állítanak ki Mircea Nicolae fiktív művészei, Ion Râmnic és Mihály 
István. A gesztus azonban szubtilis és valójában csak a kép szintjén valósul meg. A sodrófával 
és a dekoratív rajzú, gazdag növényzettel kiegészülő installáció átmenetet képez a köztér 
és a privát tér között, de a privát lesz a domináns – a kis fotó által képviselt köztér csak referen-
ciapont marad. Mindez a témát támasztja alá, a nemi identitás privát térben való virágzását, 
miközben a publikus szobor (és ezáltal a meleg kérdéskör elismerése, mindennapivá válása) 
még távoli, de kitűzött cél.

PRIVÁT ESEMÉNYEK, AMELYEK NAGY HATÁSSAL BÍRNAK

A magánszféra eseményei tartalmazzák azokat a mindennapi habitusokat, amelyek ismét-
lődésükkel vagy akkumulálódással kategóriákat hitelesítenek, gyakorlatokat konszolidálnak, 
és ezáltal teremtő erővel bírnak. 

Kispál Ágnes-Evelin videója a vegyes zöldséglevesből való következetes válogatás privát 
gyakorlatát telíti szimbolikusan. Az ismétlés az automatikus kategorizálásnak ad teret; a mű 
rámutat, hogy akár az olyan egyszerű és jelentéktelennek tűnő cselekedetek is, mint bizonyos 
dolgok következetes elutasítása is személyes rítusokat teremtenek, és így meghatározzák a 
gondolkodásunkat. A videónak a kiállítás terében való pozicionálása a tartalmak még szugesz-
tívebb lenyomatát segíti a befogadóban: a képernyő vízszintesen, asztal-magasságban van 
elhelyezve, lábakon áll és körbejárható. Az újra kiállított alkotás új réteggel gazdagodott.

A Monotremu művészpáros installációja a publikus művészeti eseményeket kísérő privátabb 
és informális cselekedeteket gyűjti egybe, mint például a megnyitók utáni borbontás és az 

În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

TÉRKÉPEK

A helymeghatározás eszközei három különböző formában jelennek meg. Mircea Nicolae 
fiktív kurátori projektjében a térkép a valósághoz kapcsolja a kitalált szereplők jelenségét. 
Mivel a téma másság-típusokat tematizál, ezért a térképeknek mint "objektív" ábrázolásfor-
máknak egyúttal  legitimáló szerepük is van. A projekt tipikus példája a kortárs művészetben 
az utóbbi tíz évben elterjedt archívumművészetnek (archival art); viszont mivel kvázi-aktivista 
intervencióként ékelődik az archívum testébe, ezért az archívumművészet jellemzői kettős 
megvilágításban, sokkal pregnánsabban érvényesülnek benne: "az archívumművészek a 
gyakran elkallódott vagy elmozdított történelmi információt próbálják fizikailag jelenlevővé 
tenni"16; az archívum így egyszerre: "felfedezett, de mégis konstruált, adatszerű, mégis fiktív, 
publikus, mégis magánjellegű"17; az archívumművészetre jellemző egy utópikus törekvés, 
"vágy arra, hogy az elkésettséget születéssé (becomingness) változtassa, hogy kárpótolja a 
művészet, irodalom, filozófia és a mindennapi élet elbukott vízióit, alternatív társadalmi viszo-
nyok lehetséges forgatókönyveinek formájában"18. Az archívum Nicolaénál minden értelemben 
a kreáció terének bizonyul.

Miklósi Dénes munkája két különböző vizualitású és jelzésrendszerű térkép szó szerinti 
szembeállítását tartalmazza. A gravitációs térkép differenciálatlan, de precíz, gépi ábrázolás, 

ehhez tartozó eseménysor, amelyben a nyilvános és privát, formális (kulturális küldetést 
betöltő) és informális szférák keverednek. A borosüveg-hálók ilyen jellegű (egy intézmény 
pozíciójából történő) kiállítása arra a háttérre (hálózatra) irányítja a figyelmet, amely a nyilvános 
események és a "hivatalos" kulturális szerepek mögött húzódik.

A MÁSIK IRÁNYÁBA TETT GESZTUSOK

Az InSitu kiállítás visszatérő motívuma a Másik (és ezzel maga a relacionalitás is). Ez sokszor 
kettősségekben nyilvánul meg, viszont néha a kettősség implicit vagy explicit gesztusokat  is 
generál a felek részéről. 

Jaroslav Kyša interaktív installációja az archívum élményéből kiindulva összetett viszonyt 
határoz meg. Bár ez expliciten sehol nem kerül említésre, az agyag-állványok automatikusan 
azt a lehetőséget vetik fel, hogy a két résztvevő egymás portréját mintázza meg. Ehhez hozzá-
tartozik a távolság, amely a felek egymással szembeni pozícióját is meghatározza. Ugyanakkor 
a portrék sohasem fognak egymásra nézni, s az alkotóik pedig csak a megfigyelés tárgyaként 
szemlélik a másikat, és nem interakcióra alkalmas félként. Egymással való interakciójuk annyi-
ban áll, hogy az állványok együtt fordulnak – a résztvevők munkájukban tervezett és szándékos  
perspektívaváltásával a másik és munkája közti perspektíva is megváltozik. Kényszeredett 
összezártság és egymásrautaltság határozza meg ezt a viszonyt. Lehetséges viszont egy pozi-
tívabb olvasat is: ez akkor jöhet létre, ha a mintázók konszenzusban dolgoznak együtt, és bár 
a helyzet még mindig nem a kommunikációról fog szólni, maga a munka lehet összehangolt, s 
így teremtődhet valamiféle közösség a felek közt.

A kommunikáció lehetetlenségét tematizálja a Monotremu nyelvleckéhez kötődő alkotása is. 
A magyar-román viszonyban gyakori kereszteződési és vitapont, hogy melyik fél tanulja meg a 
másik nyelvét – érdekes jelenség, és visszás helyzet ez, ahol, úgy tűnik, a tudás nem hatalmat, 
hanem alárendeltséget képvisel a felek szemében. A tudás nem empirikus kategória, hanem 
szimbolikusan fertőzött tartomány. Ezt a helyzetet próbálja áthidalni egy látszólag kegyes 
gesztussal a felirat, amely nyitottságot jelez a tanulásra, de ez csak a tudás elfogadását és nem 
az aktív próbálkozást tartalmazza, így megőrzi a hatalmi pozíciót is. A "letépős" hirdetés pedig 
üveg alá kerül – a "nemes" gesztus berámázása és közszemlére tétele közepette. A helyzet be 
van fagyasztva.

Sugár János alkotása a nyilvános térbe – mégpedig annak hivatalos részébe – vetít ki 
egy olyan gesztust, amelyet egyének használnak egymás között. Az "elnézést" kifejezés 
emberi megnyilvánulás, de mégsem a legközvetlenebb formája annak: udvariaskodó fanyelv, 
amelyben az élet jelei minimális mennyiségben vannak jelen. Mint ilyen forma, kissé jobban 
illeszkedik a forgalmi és egyéb táblák személytelenségébe, mégis olyan intervenció, amely, 
mint az bebizonyosult, provokálja a hatalmat (a táblát, bár kihelyezésére volt engedély, rövid 
időn belül eltávolították, soha nem derült ki, mi történt vele, sőt, a hatóságoknak "nem volt 
tudomásuk az esetről"). A tábla abszurd, de nagy figyelemmel megkonstruált gesztus, amely 
több szinten is borzolhatja a hatalmi rendszereket, anélkül, hogy nyíltan és konkrétan rendza-
varásnak vagy bármilyen lázadásnak minősülne. Miért provokáció tehát? Elsősorban ismeret-
len és új (ráadásul még kétnyelvű is), másrészt pedig privát, civil entitás jelenlétét jelzi – ami 
nem is annyira privátként lép fel: a hatalom területére merészkedik, a hatalom tábláinak vizu-
ális formáját használja, és így mint konkurens hatalom, veszélyes és eltávolítandó. Az alkotás 
a köztér kontrolláltságára mutat rá – ahol minden független törekvés életképtelen.

Ungvári-Zrínyi Kata

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata

16 Hal Foster, ‘An Archival Impulse’, October, Fall 2004, 4. o. (kiemelés tőlem)
17 ibid, 5. o. (kiemelés tőlem)
18 ibid., 22. o. (kiemelés tőlem)
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"A modern kor egyik meghatározó tulajdonsága az archívumnak mint a történeti tudás 
és az emlékezés formáinak akkumulálódási, elraktározási és visszaszerzési lehetőségének 
tulajdonított jelentőség megnövekedése. (...) [az archívum] mind verbális, mind pedig vizuális 
dokumentumok és emlékanyag tárházát vagy rendezett hálózatát jelenti – egyszóval azt az 
alapot, amelyből a történelem íródik."1

A marosvásárhelyi B5 Stúdió az ARTeast Alapítvány égisze alatt működő "artist-run space",   
közel 30 éve zajló rendezvényszervezői tevékenység (kiállítások, workshopok, rezidensprog-
ramok, beszélgetések, bemutatók, filmvetítések stb.) archívumának ad otthont.2 Ezt az 
archívumot helyezi a középpontjába az InSitu című projekt (az archívum maguk az események 
általános dokumentációján túl – fotók, katalógusok, plakátok, füzetek, nyomtatványok stb. 
– a kurátori folyamat nyomait tartalmazza, a vizuális anyagtól a műalkotások részletein, 
leveleken, szövegeken, leírásokon, meg nem valósult terveken és ötleteken át a prózaibb 
dokumentumokig, mint például az adminisztratív feljegyzések vagy pályázati iratok).

A projekt egy rezidensprogram-sorozattal kezdődött, amelyben maga az archívum volt a 
téma és inspirációs anyag; a meghívott alkotók ennek anyagával ismerkedtek, elmélyülve 
a helyi kontextusban is, nyilvános bemutatókat tartottak addigi munkásságukról (artist 
talk), illetve egyesek rezidensi projektjük kapcsán egyéb eseményeket is szerveztek (perfor-
manszokat, mini-kiállítást, workshopokat). A rezidensprogramokat követően a véglegesített 
alkotások kiállításra kerültek. A projekt nevét viselő kiállítás anyaga három részből tevődik 
össze: egyrészt az archívumban található műalkotásokból készült reprezentatív válogatás, 
másrészt a rezidensek archívumra reflektáló munkái, ezekhez adódik hozzá a B5 Stúdiót 
működtető művészek (Bartha József és a Monotremu művészpáros) egy-egy, az alkalomra 
készült alkotása.

AZ ARCHÍVUM KIBONTAKOZÁSA

A helyzet sajátságos. Michel Foucault szerint az archívum "Töredékekben, régiókban és 
szintekben adódik, kétségkívül annál töredékesebben és annál tisztábban, minél hosszabb 
idő választ el tőle"3 ... Vizsgálata egy privilegizált területről történik, amely "egyszerre közel hoz-
zánk, de a mi tényleges világunktól elkülönülten [ez] a mi jelenünket körülvevő idő szegélye"4. 
Diszkontinuitást foglal magában, kulcspontjai olyan beszédek, "amelyek éppen megszűntek 
a mi beszédeink lenni" – Foucault írásában kimutatja azt, ahogyan a gondolkodás rendszerei 
meghatározzák az archívumot: "Az archívum mindenekelőtt annak törvénye, amit ki lehet 
mondani, a kijelentések mint egyedi események megjelenését irányító rendszer."5

Míg Foucault archeológiai vizsgálattal való archívum-analógiája mentális összevetésekkel jár 
(jelenünk, ill. az archívum jelene), és virtuális kategóriák folytonos aktiválását, újrahatározását 
foglalja magában – egy művészeti archívum esetében az ilyen típusú vizsgálat a Foucault által 
feltárt archívum-jelenségeket igencsak látványos formában kelti életre. A művészet képes 
arra, hogy expresszív módon kibontakoztassa és illusztrálja ezen dinamikákat – de csakis a 
megfelelő kurátori koncepció mellett. Az InSitu projekt megvalósítja ezt. Élő és szerves kontex-
tusában kezeli a témát; a közelmúlt művészetét úgy elemzi, hogy válaszol rá, nem empirikus 
módszerekkel és megállapításokkal, hanem maga a művészet által fényt derítve rá, hogy mi 
az, ami "kijelenthető", és mi az, ami már nem6. Az alkotási folyamatok megvilágítják a diszkonti-
nuitást, a különbségeket, a változást és a távolságot; a friss, archívum által inspirált alkotások 
pedig tökéletes megtestesítői a vizsgálódás azon platformjának, amely egyszerre elérhető 
tartomány és mégis elkülönül a jelenünktől7.

"Másfelől nem tudjuk leírni saját archívumunkat, mivelhogy annak szabályain belül beszé-
lünk"8 – újabb párhuzam, amely megtestesül a kurátori koncepcióban: a perspektívaváltás 
olyan alkotók meghívásával történik, akiknek semmilyen előzetes kapcsolatuk nem volt sem 
az archívummal, sem az intézménnyel.

Az archívum leírása "[ebben az értelemben] alkalmas önmagunk diagnosztizálására. Nem 
azért, mintha lehetővé tenné számunkra, hogy elkészítsük megkülönböztető jegyeink tábláza-
tát, és előre felvázoljuk azt az alakot, amelyet a jövőben fel fogunk ölteni".9 Bár az ARTeast archí-
vumnak vannak visszatérő, állandó jellemzői, amelyeket a rezidensek is idéznek munkáikban, a 
projekt nem épít lineáris narratívát és nem támaszt igényt az intézmény szellemi örökségének 
körvonalazására – "megszakítja a transzcendentális teleológiák fonalát; és ahol az antropológiai 
gondolkodás az ember létét vagy szubjektivitását kereste, ott a mást és a kívülit robbantja 
ki".10 A "más" ebben az esetben vonatkozhat a másság Mircea Nicolae projektjében bemutatott 
klasszikus példájára vagy a piacosítás szempontjára, amely Sonja Hornung és Richard Pettifer 
performanszában jelenik meg; "kívüli" (szempont), vagyis kívül esik az archívumon a Jaroslav 
Kyša projektjében megjelenő kézművesség technikája (korongolást idéző forma), illetve Mircea 
Nicolae fiktív művészei munkásságának egésze. Egészében véve pedig a Bartha József és 
a Monotremu páros belső szempontból történő reflexiói, de még a korábbi tartalmaknak a 
kiállítás keretén belüli új elrendezése is a különbözőség tartományát aktiválja ugyanazon az 
intézményi entitáson belül. Mivel ebben az értelemben a diagnózis "Azt állapítja meg, hogy nem 
vagyunk egyebek, mint különbözőség, hogy eszünk nem egyéb, mint a beszéd különbözősége, 
hogy történelmünk az idők különbözősége, hogy énünk a maszkok különbözősége".11

Továbbgondolva a kérdést, ahogyan azt Christian Boltanski az archívumokkal kapcsolatos, 
1987-es projektje kapcsán megjegyezte: „amint megpróbálunk valamit tartósítani, fixáljuk 

is azt. Tartósítani csak úgy lehet, ha megállítjuk az élet folyását"12. Ezt a tényt felismerve, 
a jelen projekt archiválási tevékenysége nem a tartósításon alapszik. Már a 19. század eleji 
múzeumkritika is kezdettől fogva azzal érvelt, hogy a közösségi vérkeringésből való kiemelés 
megöli a művészetet13; a múzeum-mint-templom modellt fokozatosan felváltotta a fórum-mo-
dell, amely az előzővel ellentétben élő tartalmakat közvetít14 – és ez a modell érvényesül az 
InSitu projekt esetében is: a projekt és a kiállítás részben fókuszált kurátori tevékenység által 
születik (az archívumot leginkább fémjelző anyag kiválogatása és bemutatása), részben pedig 
egy olyan nyitott platformnak köszönhetően, amely művészeti tevékenység által tárgyalja újra 
az archívumot (rezidens programok és az ezalatt született műalkotások). Miközben Foucault 
nyíltan kijelenti, hogy az archívum alapos tanulmányozása diszkontinuitást idéz elő, jelen 
esetben mondhatjuk, hogy az archívum felhasználása valamiféle folytonosságot is teremt 
– de ez nem bizonyos koncepciók állandósítására való törekvés; a folytonosság a művészet 
gyakorlatában, egyszerűen annak létrehozásában valósul meg.

AZ ÖNREFERENCIALITÁS A KIÁLLÍTÁSON BELÜL

Az archívum műalkotásaiból rendezett válogatás az intézmény fő fókusz-témáit tükrözi. 
Az ARTeast Alapítvány szemléletmódjának sajátossága, hogy erőteljes konceptuális alapok-
ról indulva reflektál mind a lokális környezet, mind a kelet-európai társadalom, mind pedig 
nemzetközi kontextusok kulturális és társadalmi jelenségeire. Szellemi síkon az intézmény 
aktivitásának fontos inspirációs forrása a marosvásárhelyi valóság. Ez a környezet sajátos 
összetettségével elvezet olyan témákhoz, mint a nemzeti identitás kérdései (a két, nagyjából 
egyenlő lélekszámú etnikai közösség – a román és a magyar – viszonyának tükrében), a 
nyilvános tér erőviszonyai, amelyek sajátos helyi jelenségeket és párhuzamos történelmeket 
aktiválnak, valamint a művészet helyzete, mindezen tényezők vonzásában.

Noha lehetne azzal érvelni, hogy az archívum anyagának kiállítása hatalmi gesztusban 
történik, "történetírás" igényével; az archívum megnyitása a művészek előtt viszont azzal is 
jár, hogy az intézmény szabad kezet ad más feleknek, hozzájárulván a témában való párhuza-
mos diskurzusok megjelenéséhez – olyan diskurzusokéhoz, amelyek nemcsak új értelmezési 
rétegeket hoznak (mint például a Sonja Hornung és Richard Pettifer munkájában megjelenő 
kulturális árucikké válás szempontja), hanem akár felül is írhatják az eredeti narratívákat 
(mint ahogyan az a Mircea Nicolae kurátori intervenciójában vagy a Iulia Toma és Claudiu 
Cobilanschi projektjében történik).

A rezidens alkotók archívummal való, mindenféle formai vagy tematikai megkötések 
nélküli szabad interakciójának következtében a művészi megközelítésmódok is nagyon 
sokszínűnek bizonyultak: az archívumot egészében és kulturális jelenségként vizsgálják 
(Hornung és Pettifer), egyes visszatérő témáit külön szintetizálják (Jaroslav Kyša és Borsos 
Lőrinc alkotásai), bizonyos konkrét elemeit vagy motívumait kiemelik és rekontextualizálják 
(Toma és Cobilanschi), (fiktív) diskurzusokat fedeznek fel benne és mutatnak be kiállítások 
formájában (Nicolae projektje), illetve egyes alkotók intervenciókat is véghezvittek rajta (Hor-
nung és Pettifer, és közvetett, konceptuális formában Nicolae is). Ami pedig a B5 művészeti 
vezetőinek munkáit illeti (Bartha és a Monotremu), ezek komplex reflexiók az intézmény teljes 
kulturális aktivitására – és következésképp, belső pozíciójuk velejárójaként mély betekintést 
és éleslátást biztosítanak az intézménnyel kapcsolatban.

Azzal, hogy az archívumot a művészeti munka nyersanyagává és témájává tesszük, olyan 
helyspecifikusság születik, amelyben a "hely" maga a művészet színtere. Ez még pregnánsabbá 
teszi a kiállítást is. Az évfordulót tekintve15 a helyspecifikus megközelítés tudatos pozicionálás 

pillanatát teremti meg: öntudatos és önreferenciális eseménynek lehetünk tanúi – amely, for-
mátumát tekintve rendkívül józan, valódi és hiteles alternatívája a hagyományos évforduló-ün-
nepeknek.

AZ ALKOTÁSOK

Bár a kiállításon szereplő munkák kapcsolódási pontjaik révén számtalan mintázatot alkot-
hatnak, van néhány visszatérő motívum, amelyek alapján szimptomatikus térkép készíthető az 
anyagról. Fontos megjegyezni, hogy ez talán a legszabadabb és legsemlegesebb lehetséges 
rend, amely az anyagban felállítható – koherens narratívákat ugyanis sokkal könnyebb azonosí-
tani benne; azok azonban komplex hálót alkotnak, és, bár szimultán valóságok, mégis csak 
egyenként tárgyalhatók (ezek közül a legfontosabbak a fentiekben már felvázolásra kerültek).

A szimptomatikus csoportosítás nem kizárólagos (sok más tartalmi kapcsolódást foglal 
magában), így a kiállításon, illetve egy archívumban (!) megjelenő narratívák szimultaneitását 
is jobban tükrözi.

ugyanakkor pedig szimuláció. A vetített, személyes térkép jelentése megfejthetetlen, az 
azonban nyilvánvaló, hogy a megjelenő emblémák tömör, kondenzált és közvetlen tapasztalati 
tartalmakat jelölnek. A szembeállítás pedig nemcsak a két kép- és tartalomforma különbsé-
geinek kiéleződését hozza  (a munka eredeti kontextusának minimalista terében minden jel 
másképp rezonál – így potenciálisan akár a formák találkozása is kialakulhatna).

KÖZTÉRI SZIMBOLIKUS ELEMEK, NYILVÁNOS CSELEKEDETEK

A köztér legkézenfekvőbb szimbolikus eleme a zászló. Kisspál Szabolcs 2000-ben készült 
munkája egy végtelenül egyszerű módosításon alapszik. A színek átfordítása, mivel szimbolikus 
tárgyról van szó, nagyon erős jelentőséggel bír, és több konnotációt aktivál. Egyik ezek közül a 
felismerés, hogy mennyire random és logikát nélkülöző egy ilyen ismert szimbólum felépítése 
(de ugyanakkor mennyire kötött forma); másrészt pedig, mivel a furcsa zászló a munka eredeti 
formájában csak a videoinstallációban kapja vissza színeit és ezáltal jelentését, nyilvánvalóvá 
válik, hogy a zászlót a látvány-lét s az ember (akár technika általi, spektákulum-bűvöletű19) 
figyelme aktiválja és teszi azzá, ami – ellenkező esetben csak sávos, háromszínű textília.

A másik jelenlevő zászló-kép a Borsos Lőrinc művészpáros fénydobozán képződik. A látszó-
lag teljesen abszurd játék a színekkel humoros, a szimbolikus tartalmakat tekintve pedig 
már-már dadaista jellegű gesztus. A játék, bár valóságokra épül, és valóságokat bont szét, 
mégsem destruktív, hanem szürreális bájú, új összeállítást teremt, amely a humor erejével 
hat. A két zászló egymásratevődése vidám színességet eredményez, nem semleges 0 pontot, 
mint ahogy azt várnánk.

"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 
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mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

Szintén szimbolikus hatalmat kifejező köztéri elemek a szobrok. Cristi Pogăcean szökő-
kút-installációja a két marosvásárhelyi etnikai közösség szobor-harcaira reflektál, iróniával 
jelenítve meg azt a verziót, amely valójában a legjobban tükrözi a felszín alatt húzódó feszültsé-
geket. Az alkotás kiválóan illeszkedik a galéria sajátos terébe, a kis puttók pedig fél-klasszikus 
formájukkal Vásárhely kispolgári karakterét is képviselhetik az új környezetben.

Bartha József egy másik hagyományos kommemoratív nyilvános formát használ alkotásában, 
az emléktáblát. A munka első, archívumhoz tartozó rétege az a hivatalos intézménynek címzett 
folyamodvány, amely a kortárs művészet helyi állapotára hívja fel a figyelmet. Ezt követik az 
azóta kivándorolt alkotóknak emléket állító márványtábták, amelyekben az emlékmű-forma a 
kortárs művészet lokális ellehetetlenülését a történelmi események (társadalmi traumák) szint-
jére emeli, és  kollektív megemlékezés tárgyává teszi. A táblák pozicionálása a sírfedőlapokra is 
emlékeztet kicsit. A papírdokumentumok lehetőségszerű jelenlétével szemben a márványtáblák 
anyaga finalitásként hat a térben.

A nyilvános tér ugyanakkor különböző megnyilvánulások, cselekedetek helye is. Itt minden 
akció szimbolikussá és expliciten politikaivá válhat, minden kijelentés egyben manifesztum is. 

Sonja Hornung és Richard Pettifer aukció-akciója a művészet elüzletiesedésére és a kultu-
rális értékek politikai és hatalmi töltetére hívja fel a figyelmet, miközben a művészet és publi-
kuma közötti gátat is átlépi. A rezidensprogram alatt szervezett performansz-eseményen 
a két alkotó a B5 archívumából származó anyagok másolatait árverezte el, így az archívum 
terében is láthatóvá téve a hatalmi- és értékdimenziókat. A performansz folytatásaként a ki-
állítótérben dokumentum-sokszorosító pontot hoztak létre, ahol a látogató a rendelkezésére 
álló archívum-mappából fénymásolhat magának.

Iulia Toma és Claudiu Cobilanschi projektjükben sokféleképpen használják az archívumot. 
Egyrészt egy olyan formát állítanak ki ikonikus jelként, amely a Székelyudvarhelyen szervezett 
Retus köztéri intervenciósorozat egyik projektjének mozzanatát emeli ki (a kézen járás motívu-
ma Öllerer András camera obscurás alkotásához tartozott); a választott motívum poétikusan 
magában foglalhatja a kortárs művészet törekvéseit mind a nyilvános térre vagy társadalmi 
életre nézve, mind pedig általános értelemben, a művészet és mindennapok találkozását 
tekintve. A kivágott árnyék-formák mellé egy film is társul, amely több különböző forrásból 
származó képsort elegyít: a rezidensek archívummal való találkozását és annak környezetében 
töltött életjelenetek felvételeit, itt megjelennek a tudományos vizsgálat módszereire utaló 
képek is, majd pedig a fókusz Liviana Dan egy 1993-as kiállítást megnyitó, levél formájú 
szövegére irányul – mivel az  alkotók a rezidensprogram alatt az archívum ezen dokumentumát 
sokszorosították és szétosztották, illetve elhelyezték a köztérben. A levél (amely többek között 
a társadalmi ellentéteken való felülemelkedésre szólít fel) diszkrét szétosztása forradalmi szí-
nezetet kap, mivel a párhuzamos képmezőben megjelenik a '90-es márciusi utcai konfliktusok 
felvétele, és szimultán követhetjük az összeütközéseket a művészeti akciósorozattal, amely a 
mindennapok menetének réseibe próbálja beleilleszteni a levelet.

Köztéri szobor-intervenciót állítanak ki Mircea Nicolae fiktív művészei, Ion Râmnic és Mihály 
István. A gesztus azonban szubtilis és valójában csak a kép szintjén valósul meg. A sodrófával 
és a dekoratív rajzú, gazdag növényzettel kiegészülő installáció átmenetet képez a köztér 
és a privát tér között, de a privát lesz a domináns – a kis fotó által képviselt köztér csak referen-
ciapont marad. Mindez a témát támasztja alá, a nemi identitás privát térben való virágzását, 
miközben a publikus szobor (és ezáltal a meleg kérdéskör elismerése, mindennapivá válása) 
még távoli, de kitűzött cél.

PRIVÁT ESEMÉNYEK, AMELYEK NAGY HATÁSSAL BÍRNAK

A magánszféra eseményei tartalmazzák azokat a mindennapi habitusokat, amelyek ismét-
lődésükkel vagy akkumulálódással kategóriákat hitelesítenek, gyakorlatokat konszolidálnak, 
és ezáltal teremtő erővel bírnak. 

Kispál Ágnes-Evelin videója a vegyes zöldséglevesből való következetes válogatás privát 
gyakorlatát telíti szimbolikusan. Az ismétlés az automatikus kategorizálásnak ad teret; a mű 
rámutat, hogy akár az olyan egyszerű és jelentéktelennek tűnő cselekedetek is, mint bizonyos 
dolgok következetes elutasítása is személyes rítusokat teremtenek, és így meghatározzák a 
gondolkodásunkat. A videónak a kiállítás terében való pozicionálása a tartalmak még szugesz-
tívebb lenyomatát segíti a befogadóban: a képernyő vízszintesen, asztal-magasságban van 
elhelyezve, lábakon áll és körbejárható. Az újra kiállított alkotás új réteggel gazdagodott.

A Monotremu művészpáros installációja a publikus művészeti eseményeket kísérő privátabb 
és informális cselekedeteket gyűjti egybe, mint például a megnyitók utáni borbontás és az 

În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

TÉRKÉPEK

A helymeghatározás eszközei három különböző formában jelennek meg. Mircea Nicolae 
fiktív kurátori projektjében a térkép a valósághoz kapcsolja a kitalált szereplők jelenségét. 
Mivel a téma másság-típusokat tematizál, ezért a térképeknek mint "objektív" ábrázolásfor-
máknak egyúttal  legitimáló szerepük is van. A projekt tipikus példája a kortárs művészetben 
az utóbbi tíz évben elterjedt archívumművészetnek (archival art); viszont mivel kvázi-aktivista 
intervencióként ékelődik az archívum testébe, ezért az archívumművészet jellemzői kettős 
megvilágításban, sokkal pregnánsabban érvényesülnek benne: "az archívumművészek a 
gyakran elkallódott vagy elmozdított történelmi információt próbálják fizikailag jelenlevővé 
tenni"16; az archívum így egyszerre: "felfedezett, de mégis konstruált, adatszerű, mégis fiktív, 
publikus, mégis magánjellegű"17; az archívumművészetre jellemző egy utópikus törekvés, 
"vágy arra, hogy az elkésettséget születéssé (becomingness) változtassa, hogy kárpótolja a 
művészet, irodalom, filozófia és a mindennapi élet elbukott vízióit, alternatív társadalmi viszo-
nyok lehetséges forgatókönyveinek formájában"18. Az archívum Nicolaénál minden értelemben 
a kreáció terének bizonyul.

Miklósi Dénes munkája két különböző vizualitású és jelzésrendszerű térkép szó szerinti 
szembeállítását tartalmazza. A gravitációs térkép differenciálatlan, de precíz, gépi ábrázolás, 

ehhez tartozó eseménysor, amelyben a nyilvános és privát, formális (kulturális küldetést 
betöltő) és informális szférák keverednek. A borosüveg-hálók ilyen jellegű (egy intézmény 
pozíciójából történő) kiállítása arra a háttérre (hálózatra) irányítja a figyelmet, amely a nyilvános 
események és a "hivatalos" kulturális szerepek mögött húzódik.

A MÁSIK IRÁNYÁBA TETT GESZTUSOK

Az InSitu kiállítás visszatérő motívuma a Másik (és ezzel maga a relacionalitás is). Ez sokszor 
kettősségekben nyilvánul meg, viszont néha a kettősség implicit vagy explicit gesztusokat  is 
generál a felek részéről. 

Jaroslav Kyša interaktív installációja az archívum élményéből kiindulva összetett viszonyt 
határoz meg. Bár ez expliciten sehol nem kerül említésre, az agyag-állványok automatikusan 
azt a lehetőséget vetik fel, hogy a két résztvevő egymás portréját mintázza meg. Ehhez hozzá-
tartozik a távolság, amely a felek egymással szembeni pozícióját is meghatározza. Ugyanakkor 
a portrék sohasem fognak egymásra nézni, s az alkotóik pedig csak a megfigyelés tárgyaként 
szemlélik a másikat, és nem interakcióra alkalmas félként. Egymással való interakciójuk annyi-
ban áll, hogy az állványok együtt fordulnak – a résztvevők munkájukban tervezett és szándékos  
perspektívaváltásával a másik és munkája közti perspektíva is megváltozik. Kényszeredett 
összezártság és egymásrautaltság határozza meg ezt a viszonyt. Lehetséges viszont egy pozi-
tívabb olvasat is: ez akkor jöhet létre, ha a mintázók konszenzusban dolgoznak együtt, és bár 
a helyzet még mindig nem a kommunikációról fog szólni, maga a munka lehet összehangolt, s 
így teremtődhet valamiféle közösség a felek közt.

A kommunikáció lehetetlenségét tematizálja a Monotremu nyelvleckéhez kötődő alkotása is. 
A magyar-román viszonyban gyakori kereszteződési és vitapont, hogy melyik fél tanulja meg a 
másik nyelvét – érdekes jelenség, és visszás helyzet ez, ahol, úgy tűnik, a tudás nem hatalmat, 
hanem alárendeltséget képvisel a felek szemében. A tudás nem empirikus kategória, hanem 
szimbolikusan fertőzött tartomány. Ezt a helyzetet próbálja áthidalni egy látszólag kegyes 
gesztussal a felirat, amely nyitottságot jelez a tanulásra, de ez csak a tudás elfogadását és nem 
az aktív próbálkozást tartalmazza, így megőrzi a hatalmi pozíciót is. A "letépős" hirdetés pedig 
üveg alá kerül – a "nemes" gesztus berámázása és közszemlére tétele közepette. A helyzet be 
van fagyasztva.

Sugár János alkotása a nyilvános térbe – mégpedig annak hivatalos részébe – vetít ki 
egy olyan gesztust, amelyet egyének használnak egymás között. Az "elnézést" kifejezés 
emberi megnyilvánulás, de mégsem a legközvetlenebb formája annak: udvariaskodó fanyelv, 
amelyben az élet jelei minimális mennyiségben vannak jelen. Mint ilyen forma, kissé jobban 
illeszkedik a forgalmi és egyéb táblák személytelenségébe, mégis olyan intervenció, amely, 
mint az bebizonyosult, provokálja a hatalmat (a táblát, bár kihelyezésére volt engedély, rövid 
időn belül eltávolították, soha nem derült ki, mi történt vele, sőt, a hatóságoknak "nem volt 
tudomásuk az esetről"). A tábla abszurd, de nagy figyelemmel megkonstruált gesztus, amely 
több szinten is borzolhatja a hatalmi rendszereket, anélkül, hogy nyíltan és konkrétan rendza-
varásnak vagy bármilyen lázadásnak minősülne. Miért provokáció tehát? Elsősorban ismeret-
len és új (ráadásul még kétnyelvű is), másrészt pedig privát, civil entitás jelenlétét jelzi – ami 
nem is annyira privátként lép fel: a hatalom területére merészkedik, a hatalom tábláinak vizu-
ális formáját használja, és így mint konkurens hatalom, veszélyes és eltávolítandó. Az alkotás 
a köztér kontrolláltságára mutat rá – ahol minden független törekvés életképtelen.

Ungvári-Zrínyi Kata

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.
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19 lásd: Guy Debord: A Spektákulum társadalma



25

"A modern kor egyik meghatározó tulajdonsága az archívumnak mint a történeti tudás 
és az emlékezés formáinak akkumulálódási, elraktározási és visszaszerzési lehetőségének 
tulajdonított jelentőség megnövekedése. (...) [az archívum] mind verbális, mind pedig vizuális 
dokumentumok és emlékanyag tárházát vagy rendezett hálózatát jelenti – egyszóval azt az 
alapot, amelyből a történelem íródik."1

A marosvásárhelyi B5 Stúdió az ARTeast Alapítvány égisze alatt működő "artist-run space",   
közel 30 éve zajló rendezvényszervezői tevékenység (kiállítások, workshopok, rezidensprog-
ramok, beszélgetések, bemutatók, filmvetítések stb.) archívumának ad otthont.2 Ezt az 
archívumot helyezi a középpontjába az InSitu című projekt (az archívum maguk az események 
általános dokumentációján túl – fotók, katalógusok, plakátok, füzetek, nyomtatványok stb. 
– a kurátori folyamat nyomait tartalmazza, a vizuális anyagtól a műalkotások részletein, 
leveleken, szövegeken, leírásokon, meg nem valósult terveken és ötleteken át a prózaibb 
dokumentumokig, mint például az adminisztratív feljegyzések vagy pályázati iratok).

A projekt egy rezidensprogram-sorozattal kezdődött, amelyben maga az archívum volt a 
téma és inspirációs anyag; a meghívott alkotók ennek anyagával ismerkedtek, elmélyülve 
a helyi kontextusban is, nyilvános bemutatókat tartottak addigi munkásságukról (artist 
talk), illetve egyesek rezidensi projektjük kapcsán egyéb eseményeket is szerveztek (perfor-
manszokat, mini-kiállítást, workshopokat). A rezidensprogramokat követően a véglegesített 
alkotások kiállításra kerültek. A projekt nevét viselő kiállítás anyaga három részből tevődik 
össze: egyrészt az archívumban található műalkotásokból készült reprezentatív válogatás, 
másrészt a rezidensek archívumra reflektáló munkái, ezekhez adódik hozzá a B5 Stúdiót 
működtető művészek (Bartha József és a Monotremu művészpáros) egy-egy, az alkalomra 
készült alkotása.

AZ ARCHÍVUM KIBONTAKOZÁSA

A helyzet sajátságos. Michel Foucault szerint az archívum "Töredékekben, régiókban és 
szintekben adódik, kétségkívül annál töredékesebben és annál tisztábban, minél hosszabb 
idő választ el tőle"3 ... Vizsgálata egy privilegizált területről történik, amely "egyszerre közel hoz-
zánk, de a mi tényleges világunktól elkülönülten [ez] a mi jelenünket körülvevő idő szegélye"4. 
Diszkontinuitást foglal magában, kulcspontjai olyan beszédek, "amelyek éppen megszűntek 
a mi beszédeink lenni" – Foucault írásában kimutatja azt, ahogyan a gondolkodás rendszerei 
meghatározzák az archívumot: "Az archívum mindenekelőtt annak törvénye, amit ki lehet 
mondani, a kijelentések mint egyedi események megjelenését irányító rendszer."5

Míg Foucault archeológiai vizsgálattal való archívum-analógiája mentális összevetésekkel jár 
(jelenünk, ill. az archívum jelene), és virtuális kategóriák folytonos aktiválását, újrahatározását 
foglalja magában – egy művészeti archívum esetében az ilyen típusú vizsgálat a Foucault által 
feltárt archívum-jelenségeket igencsak látványos formában kelti életre. A művészet képes 
arra, hogy expresszív módon kibontakoztassa és illusztrálja ezen dinamikákat – de csakis a 
megfelelő kurátori koncepció mellett. Az InSitu projekt megvalósítja ezt. Élő és szerves kontex-
tusában kezeli a témát; a közelmúlt művészetét úgy elemzi, hogy válaszol rá, nem empirikus 
módszerekkel és megállapításokkal, hanem maga a művészet által fényt derítve rá, hogy mi 
az, ami "kijelenthető", és mi az, ami már nem6. Az alkotási folyamatok megvilágítják a diszkonti-
nuitást, a különbségeket, a változást és a távolságot; a friss, archívum által inspirált alkotások 
pedig tökéletes megtestesítői a vizsgálódás azon platformjának, amely egyszerre elérhető 
tartomány és mégis elkülönül a jelenünktől7.

"Másfelől nem tudjuk leírni saját archívumunkat, mivelhogy annak szabályain belül beszé-
lünk"8 – újabb párhuzam, amely megtestesül a kurátori koncepcióban: a perspektívaváltás 
olyan alkotók meghívásával történik, akiknek semmilyen előzetes kapcsolatuk nem volt sem 
az archívummal, sem az intézménnyel.

Az archívum leírása "[ebben az értelemben] alkalmas önmagunk diagnosztizálására. Nem 
azért, mintha lehetővé tenné számunkra, hogy elkészítsük megkülönböztető jegyeink tábláza-
tát, és előre felvázoljuk azt az alakot, amelyet a jövőben fel fogunk ölteni".9 Bár az ARTeast archí-
vumnak vannak visszatérő, állandó jellemzői, amelyeket a rezidensek is idéznek munkáikban, a 
projekt nem épít lineáris narratívát és nem támaszt igényt az intézmény szellemi örökségének 
körvonalazására – "megszakítja a transzcendentális teleológiák fonalát; és ahol az antropológiai 
gondolkodás az ember létét vagy szubjektivitását kereste, ott a mást és a kívülit robbantja 
ki".10 A "más" ebben az esetben vonatkozhat a másság Mircea Nicolae projektjében bemutatott 
klasszikus példájára vagy a piacosítás szempontjára, amely Sonja Hornung és Richard Pettifer 
performanszában jelenik meg; "kívüli" (szempont), vagyis kívül esik az archívumon a Jaroslav 
Kyša projektjében megjelenő kézművesség technikája (korongolást idéző forma), illetve Mircea 
Nicolae fiktív művészei munkásságának egésze. Egészében véve pedig a Bartha József és 
a Monotremu páros belső szempontból történő reflexiói, de még a korábbi tartalmaknak a 
kiállítás keretén belüli új elrendezése is a különbözőség tartományát aktiválja ugyanazon az 
intézményi entitáson belül. Mivel ebben az értelemben a diagnózis "Azt állapítja meg, hogy nem 
vagyunk egyebek, mint különbözőség, hogy eszünk nem egyéb, mint a beszéd különbözősége, 
hogy történelmünk az idők különbözősége, hogy énünk a maszkok különbözősége".11

Továbbgondolva a kérdést, ahogyan azt Christian Boltanski az archívumokkal kapcsolatos, 
1987-es projektje kapcsán megjegyezte: „amint megpróbálunk valamit tartósítani, fixáljuk 

is azt. Tartósítani csak úgy lehet, ha megállítjuk az élet folyását"12. Ezt a tényt felismerve, 
a jelen projekt archiválási tevékenysége nem a tartósításon alapszik. Már a 19. század eleji 
múzeumkritika is kezdettől fogva azzal érvelt, hogy a közösségi vérkeringésből való kiemelés 
megöli a művészetet13; a múzeum-mint-templom modellt fokozatosan felváltotta a fórum-mo-
dell, amely az előzővel ellentétben élő tartalmakat közvetít14 – és ez a modell érvényesül az 
InSitu projekt esetében is: a projekt és a kiállítás részben fókuszált kurátori tevékenység által 
születik (az archívumot leginkább fémjelző anyag kiválogatása és bemutatása), részben pedig 
egy olyan nyitott platformnak köszönhetően, amely művészeti tevékenység által tárgyalja újra 
az archívumot (rezidens programok és az ezalatt született műalkotások). Miközben Foucault 
nyíltan kijelenti, hogy az archívum alapos tanulmányozása diszkontinuitást idéz elő, jelen 
esetben mondhatjuk, hogy az archívum felhasználása valamiféle folytonosságot is teremt 
– de ez nem bizonyos koncepciók állandósítására való törekvés; a folytonosság a művészet 
gyakorlatában, egyszerűen annak létrehozásában valósul meg.

AZ ÖNREFERENCIALITÁS A KIÁLLÍTÁSON BELÜL

Az archívum műalkotásaiból rendezett válogatás az intézmény fő fókusz-témáit tükrözi. 
Az ARTeast Alapítvány szemléletmódjának sajátossága, hogy erőteljes konceptuális alapok-
ról indulva reflektál mind a lokális környezet, mind a kelet-európai társadalom, mind pedig 
nemzetközi kontextusok kulturális és társadalmi jelenségeire. Szellemi síkon az intézmény 
aktivitásának fontos inspirációs forrása a marosvásárhelyi valóság. Ez a környezet sajátos 
összetettségével elvezet olyan témákhoz, mint a nemzeti identitás kérdései (a két, nagyjából 
egyenlő lélekszámú etnikai közösség – a román és a magyar – viszonyának tükrében), a 
nyilvános tér erőviszonyai, amelyek sajátos helyi jelenségeket és párhuzamos történelmeket 
aktiválnak, valamint a művészet helyzete, mindezen tényezők vonzásában.

Noha lehetne azzal érvelni, hogy az archívum anyagának kiállítása hatalmi gesztusban 
történik, "történetírás" igényével; az archívum megnyitása a művészek előtt viszont azzal is 
jár, hogy az intézmény szabad kezet ad más feleknek, hozzájárulván a témában való párhuza-
mos diskurzusok megjelenéséhez – olyan diskurzusokéhoz, amelyek nemcsak új értelmezési 
rétegeket hoznak (mint például a Sonja Hornung és Richard Pettifer munkájában megjelenő 
kulturális árucikké válás szempontja), hanem akár felül is írhatják az eredeti narratívákat 
(mint ahogyan az a Mircea Nicolae kurátori intervenciójában vagy a Iulia Toma és Claudiu 
Cobilanschi projektjében történik).

A rezidens alkotók archívummal való, mindenféle formai vagy tematikai megkötések 
nélküli szabad interakciójának következtében a művészi megközelítésmódok is nagyon 
sokszínűnek bizonyultak: az archívumot egészében és kulturális jelenségként vizsgálják 
(Hornung és Pettifer), egyes visszatérő témáit külön szintetizálják (Jaroslav Kyša és Borsos 
Lőrinc alkotásai), bizonyos konkrét elemeit vagy motívumait kiemelik és rekontextualizálják 
(Toma és Cobilanschi), (fiktív) diskurzusokat fedeznek fel benne és mutatnak be kiállítások 
formájában (Nicolae projektje), illetve egyes alkotók intervenciókat is véghezvittek rajta (Hor-
nung és Pettifer, és közvetett, konceptuális formában Nicolae is). Ami pedig a B5 művészeti 
vezetőinek munkáit illeti (Bartha és a Monotremu), ezek komplex reflexiók az intézmény teljes 
kulturális aktivitására – és következésképp, belső pozíciójuk velejárójaként mély betekintést 
és éleslátást biztosítanak az intézménnyel kapcsolatban.

Azzal, hogy az archívumot a művészeti munka nyersanyagává és témájává tesszük, olyan 
helyspecifikusság születik, amelyben a "hely" maga a művészet színtere. Ez még pregnánsabbá 
teszi a kiállítást is. Az évfordulót tekintve15 a helyspecifikus megközelítés tudatos pozicionálás 

pillanatát teremti meg: öntudatos és önreferenciális eseménynek lehetünk tanúi – amely, for-
mátumát tekintve rendkívül józan, valódi és hiteles alternatívája a hagyományos évforduló-ün-
nepeknek.

AZ ALKOTÁSOK

Bár a kiállításon szereplő munkák kapcsolódási pontjaik révén számtalan mintázatot alkot-
hatnak, van néhány visszatérő motívum, amelyek alapján szimptomatikus térkép készíthető az 
anyagról. Fontos megjegyezni, hogy ez talán a legszabadabb és legsemlegesebb lehetséges 
rend, amely az anyagban felállítható – koherens narratívákat ugyanis sokkal könnyebb azonosí-
tani benne; azok azonban komplex hálót alkotnak, és, bár szimultán valóságok, mégis csak 
egyenként tárgyalhatók (ezek közül a legfontosabbak a fentiekben már felvázolásra kerültek).

A szimptomatikus csoportosítás nem kizárólagos (sok más tartalmi kapcsolódást foglal 
magában), így a kiállításon, illetve egy archívumban (!) megjelenő narratívák szimultaneitását 
is jobban tükrözi.

ugyanakkor pedig szimuláció. A vetített, személyes térkép jelentése megfejthetetlen, az 
azonban nyilvánvaló, hogy a megjelenő emblémák tömör, kondenzált és közvetlen tapasztalati 
tartalmakat jelölnek. A szembeállítás pedig nemcsak a két kép- és tartalomforma különbsé-
geinek kiéleződését hozza  (a munka eredeti kontextusának minimalista terében minden jel 
másképp rezonál – így potenciálisan akár a formák találkozása is kialakulhatna).

KÖZTÉRI SZIMBOLIKUS ELEMEK, NYILVÁNOS CSELEKEDETEK

A köztér legkézenfekvőbb szimbolikus eleme a zászló. Kisspál Szabolcs 2000-ben készült 
munkája egy végtelenül egyszerű módosításon alapszik. A színek átfordítása, mivel szimbolikus 
tárgyról van szó, nagyon erős jelentőséggel bír, és több konnotációt aktivál. Egyik ezek közül a 
felismerés, hogy mennyire random és logikát nélkülöző egy ilyen ismert szimbólum felépítése 
(de ugyanakkor mennyire kötött forma); másrészt pedig, mivel a furcsa zászló a munka eredeti 
formájában csak a videoinstallációban kapja vissza színeit és ezáltal jelentését, nyilvánvalóvá 
válik, hogy a zászlót a látvány-lét s az ember (akár technika általi, spektákulum-bűvöletű19) 
figyelme aktiválja és teszi azzá, ami – ellenkező esetben csak sávos, háromszínű textília.

A másik jelenlevő zászló-kép a Borsos Lőrinc művészpáros fénydobozán képződik. A látszó-
lag teljesen abszurd játék a színekkel humoros, a szimbolikus tartalmakat tekintve pedig 
már-már dadaista jellegű gesztus. A játék, bár valóságokra épül, és valóságokat bont szét, 
mégsem destruktív, hanem szürreális bájú, új összeállítást teremt, amely a humor erejével 
hat. A két zászló egymásratevődése vidám színességet eredményez, nem semleges 0 pontot, 
mint ahogy azt várnánk.

"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

Szintén szimbolikus hatalmat kifejező köztéri elemek a szobrok. Cristi Pogăcean szökő-
kút-installációja a két marosvásárhelyi etnikai közösség szobor-harcaira reflektál, iróniával 
jelenítve meg azt a verziót, amely valójában a legjobban tükrözi a felszín alatt húzódó feszültsé-
geket. Az alkotás kiválóan illeszkedik a galéria sajátos terébe, a kis puttók pedig fél-klasszikus 
formájukkal Vásárhely kispolgári karakterét is képviselhetik az új környezetben.

Bartha József egy másik hagyományos kommemoratív nyilvános formát használ alkotásában, 
az emléktáblát. A munka első, archívumhoz tartozó rétege az a hivatalos intézménynek címzett 
folyamodvány, amely a kortárs művészet helyi állapotára hívja fel a figyelmet. Ezt követik az 
azóta kivándorolt alkotóknak emléket állító márványtábták, amelyekben az emlékmű-forma a 
kortárs művészet lokális ellehetetlenülését a történelmi események (társadalmi traumák) szint-
jére emeli, és  kollektív megemlékezés tárgyává teszi. A táblák pozicionálása a sírfedőlapokra is 
emlékeztet kicsit. A papírdokumentumok lehetőségszerű jelenlétével szemben a márványtáblák 
anyaga finalitásként hat a térben.

A nyilvános tér ugyanakkor különböző megnyilvánulások, cselekedetek helye is. Itt minden 
akció szimbolikussá és expliciten politikaivá válhat, minden kijelentés egyben manifesztum is. 

Sonja Hornung és Richard Pettifer aukció-akciója a művészet elüzletiesedésére és a kultu-
rális értékek politikai és hatalmi töltetére hívja fel a figyelmet, miközben a művészet és publi-
kuma közötti gátat is átlépi. A rezidensprogram alatt szervezett performansz-eseményen 
a két alkotó a B5 archívumából származó anyagok másolatait árverezte el, így az archívum 
terében is láthatóvá téve a hatalmi- és értékdimenziókat. A performansz folytatásaként a ki-
állítótérben dokumentum-sokszorosító pontot hoztak létre, ahol a látogató a rendelkezésére 
álló archívum-mappából fénymásolhat magának.

Iulia Toma és Claudiu Cobilanschi projektjükben sokféleképpen használják az archívumot. 
Egyrészt egy olyan formát állítanak ki ikonikus jelként, amely a Székelyudvarhelyen szervezett 
Retus köztéri intervenciósorozat egyik projektjének mozzanatát emeli ki (a kézen járás motívu-
ma Öllerer András camera obscurás alkotásához tartozott); a választott motívum poétikusan 
magában foglalhatja a kortárs művészet törekvéseit mind a nyilvános térre vagy társadalmi 
életre nézve, mind pedig általános értelemben, a művészet és mindennapok találkozását 
tekintve. A kivágott árnyék-formák mellé egy film is társul, amely több különböző forrásból 
származó képsort elegyít: a rezidensek archívummal való találkozását és annak környezetében 
töltött életjelenetek felvételeit, itt megjelennek a tudományos vizsgálat módszereire utaló 
képek is, majd pedig a fókusz Liviana Dan egy 1993-as kiállítást megnyitó, levél formájú 
szövegére irányul – mivel az  alkotók a rezidensprogram alatt az archívum ezen dokumentumát 
sokszorosították és szétosztották, illetve elhelyezték a köztérben. A levél (amely többek között 
a társadalmi ellentéteken való felülemelkedésre szólít fel) diszkrét szétosztása forradalmi szí-
nezetet kap, mivel a párhuzamos képmezőben megjelenik a '90-es márciusi utcai konfliktusok 
felvétele, és szimultán követhetjük az összeütközéseket a művészeti akciósorozattal, amely a 
mindennapok menetének réseibe próbálja beleilleszteni a levelet.

Köztéri szobor-intervenciót állítanak ki Mircea Nicolae fiktív művészei, Ion Râmnic és Mihály 
István. A gesztus azonban szubtilis és valójában csak a kép szintjén valósul meg. A sodrófával 
és a dekoratív rajzú, gazdag növényzettel kiegészülő installáció átmenetet képez a köztér 
és a privát tér között, de a privát lesz a domináns – a kis fotó által képviselt köztér csak referen-
ciapont marad. Mindez a témát támasztja alá, a nemi identitás privát térben való virágzását, 
miközben a publikus szobor (és ezáltal a meleg kérdéskör elismerése, mindennapivá válása) 
még távoli, de kitűzött cél.

PRIVÁT ESEMÉNYEK, AMELYEK NAGY HATÁSSAL BÍRNAK

A magánszféra eseményei tartalmazzák azokat a mindennapi habitusokat, amelyek ismét-
lődésükkel vagy akkumulálódással kategóriákat hitelesítenek, gyakorlatokat konszolidálnak, 
és ezáltal teremtő erővel bírnak. 

Kispál Ágnes-Evelin videója a vegyes zöldséglevesből való következetes válogatás privát 
gyakorlatát telíti szimbolikusan. Az ismétlés az automatikus kategorizálásnak ad teret; a mű 
rámutat, hogy akár az olyan egyszerű és jelentéktelennek tűnő cselekedetek is, mint bizonyos 
dolgok következetes elutasítása is személyes rítusokat teremtenek, és így meghatározzák a 
gondolkodásunkat. A videónak a kiállítás terében való pozicionálása a tartalmak még szugesz-
tívebb lenyomatát segíti a befogadóban: a képernyő vízszintesen, asztal-magasságban van 
elhelyezve, lábakon áll és körbejárható. Az újra kiállított alkotás új réteggel gazdagodott.

A Monotremu művészpáros installációja a publikus művészeti eseményeket kísérő privátabb 
és informális cselekedeteket gyűjti egybe, mint például a megnyitók utáni borbontás és az 

În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

TÉRKÉPEK

A helymeghatározás eszközei három különböző formában jelennek meg. Mircea Nicolae 
fiktív kurátori projektjében a térkép a valósághoz kapcsolja a kitalált szereplők jelenségét. 
Mivel a téma másság-típusokat tematizál, ezért a térképeknek mint "objektív" ábrázolásfor-
máknak egyúttal  legitimáló szerepük is van. A projekt tipikus példája a kortárs művészetben 
az utóbbi tíz évben elterjedt archívumművészetnek (archival art); viszont mivel kvázi-aktivista 
intervencióként ékelődik az archívum testébe, ezért az archívumművészet jellemzői kettős 
megvilágításban, sokkal pregnánsabban érvényesülnek benne: "az archívumművészek a 
gyakran elkallódott vagy elmozdított történelmi információt próbálják fizikailag jelenlevővé 
tenni"16; az archívum így egyszerre: "felfedezett, de mégis konstruált, adatszerű, mégis fiktív, 
publikus, mégis magánjellegű"17; az archívumművészetre jellemző egy utópikus törekvés, 
"vágy arra, hogy az elkésettséget születéssé (becomingness) változtassa, hogy kárpótolja a 
művészet, irodalom, filozófia és a mindennapi élet elbukott vízióit, alternatív társadalmi viszo-
nyok lehetséges forgatókönyveinek formájában"18. Az archívum Nicolaénál minden értelemben 
a kreáció terének bizonyul.

Miklósi Dénes munkája két különböző vizualitású és jelzésrendszerű térkép szó szerinti 
szembeállítását tartalmazza. A gravitációs térkép differenciálatlan, de precíz, gépi ábrázolás, 

ehhez tartozó eseménysor, amelyben a nyilvános és privát, formális (kulturális küldetést 
betöltő) és informális szférák keverednek. A borosüveg-hálók ilyen jellegű (egy intézmény 
pozíciójából történő) kiállítása arra a háttérre (hálózatra) irányítja a figyelmet, amely a nyilvános 
események és a "hivatalos" kulturális szerepek mögött húzódik.

A MÁSIK IRÁNYÁBA TETT GESZTUSOK

Az InSitu kiállítás visszatérő motívuma a Másik (és ezzel maga a relacionalitás is). Ez sokszor 
kettősségekben nyilvánul meg, viszont néha a kettősség implicit vagy explicit gesztusokat  is 
generál a felek részéről. 

Jaroslav Kyša interaktív installációja az archívum élményéből kiindulva összetett viszonyt 
határoz meg. Bár ez expliciten sehol nem kerül említésre, az agyag-állványok automatikusan 
azt a lehetőséget vetik fel, hogy a két résztvevő egymás portréját mintázza meg. Ehhez hozzá-
tartozik a távolság, amely a felek egymással szembeni pozícióját is meghatározza. Ugyanakkor 
a portrék sohasem fognak egymásra nézni, s az alkotóik pedig csak a megfigyelés tárgyaként 
szemlélik a másikat, és nem interakcióra alkalmas félként. Egymással való interakciójuk annyi-
ban áll, hogy az állványok együtt fordulnak – a résztvevők munkájukban tervezett és szándékos  
perspektívaváltásával a másik és munkája közti perspektíva is megváltozik. Kényszeredett 
összezártság és egymásrautaltság határozza meg ezt a viszonyt. Lehetséges viszont egy pozi-
tívabb olvasat is: ez akkor jöhet létre, ha a mintázók konszenzusban dolgoznak együtt, és bár 
a helyzet még mindig nem a kommunikációról fog szólni, maga a munka lehet összehangolt, s 
így teremtődhet valamiféle közösség a felek közt.

A kommunikáció lehetetlenségét tematizálja a Monotremu nyelvleckéhez kötődő alkotása is. 
A magyar-román viszonyban gyakori kereszteződési és vitapont, hogy melyik fél tanulja meg a 
másik nyelvét – érdekes jelenség, és visszás helyzet ez, ahol, úgy tűnik, a tudás nem hatalmat, 
hanem alárendeltséget képvisel a felek szemében. A tudás nem empirikus kategória, hanem 
szimbolikusan fertőzött tartomány. Ezt a helyzetet próbálja áthidalni egy látszólag kegyes 
gesztussal a felirat, amely nyitottságot jelez a tanulásra, de ez csak a tudás elfogadását és nem 
az aktív próbálkozást tartalmazza, így megőrzi a hatalmi pozíciót is. A "letépős" hirdetés pedig 
üveg alá kerül – a "nemes" gesztus berámázása és közszemlére tétele közepette. A helyzet be 
van fagyasztva.

Sugár János alkotása a nyilvános térbe – mégpedig annak hivatalos részébe – vetít ki 
egy olyan gesztust, amelyet egyének használnak egymás között. Az "elnézést" kifejezés 
emberi megnyilvánulás, de mégsem a legközvetlenebb formája annak: udvariaskodó fanyelv, 
amelyben az élet jelei minimális mennyiségben vannak jelen. Mint ilyen forma, kissé jobban 
illeszkedik a forgalmi és egyéb táblák személytelenségébe, mégis olyan intervenció, amely, 
mint az bebizonyosult, provokálja a hatalmat (a táblát, bár kihelyezésére volt engedély, rövid 
időn belül eltávolították, soha nem derült ki, mi történt vele, sőt, a hatóságoknak "nem volt 
tudomásuk az esetről"). A tábla abszurd, de nagy figyelemmel megkonstruált gesztus, amely 
több szinten is borzolhatja a hatalmi rendszereket, anélkül, hogy nyíltan és konkrétan rendza-
varásnak vagy bármilyen lázadásnak minősülne. Miért provokáció tehát? Elsősorban ismeret-
len és új (ráadásul még kétnyelvű is), másrészt pedig privát, civil entitás jelenlétét jelzi – ami 
nem is annyira privátként lép fel: a hatalom területére merészkedik, a hatalom tábláinak vizu-
ális formáját használja, és így mint konkurens hatalom, veszélyes és eltávolítandó. Az alkotás 
a köztér kontrolláltságára mutat rá – ahol minden független törekvés életképtelen.
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Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.
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"A modern kor egyik meghatározó tulajdonsága az archívumnak mint a történeti tudás 
és az emlékezés formáinak akkumulálódási, elraktározási és visszaszerzési lehetőségének 
tulajdonított jelentőség megnövekedése. (...) [az archívum] mind verbális, mind pedig vizuális 
dokumentumok és emlékanyag tárházát vagy rendezett hálózatát jelenti – egyszóval azt az 
alapot, amelyből a történelem íródik."1

A marosvásárhelyi B5 Stúdió az ARTeast Alapítvány égisze alatt működő "artist-run space",   
közel 30 éve zajló rendezvényszervezői tevékenység (kiállítások, workshopok, rezidensprog-
ramok, beszélgetések, bemutatók, filmvetítések stb.) archívumának ad otthont.2 Ezt az 
archívumot helyezi a középpontjába az InSitu című projekt (az archívum maguk az események 
általános dokumentációján túl – fotók, katalógusok, plakátok, füzetek, nyomtatványok stb. 
– a kurátori folyamat nyomait tartalmazza, a vizuális anyagtól a műalkotások részletein, 
leveleken, szövegeken, leírásokon, meg nem valósult terveken és ötleteken át a prózaibb 
dokumentumokig, mint például az adminisztratív feljegyzések vagy pályázati iratok).

A projekt egy rezidensprogram-sorozattal kezdődött, amelyben maga az archívum volt a 
téma és inspirációs anyag; a meghívott alkotók ennek anyagával ismerkedtek, elmélyülve 
a helyi kontextusban is, nyilvános bemutatókat tartottak addigi munkásságukról (artist 
talk), illetve egyesek rezidensi projektjük kapcsán egyéb eseményeket is szerveztek (perfor-
manszokat, mini-kiállítást, workshopokat). A rezidensprogramokat követően a véglegesített 
alkotások kiállításra kerültek. A projekt nevét viselő kiállítás anyaga három részből tevődik 
össze: egyrészt az archívumban található műalkotásokból készült reprezentatív válogatás, 
másrészt a rezidensek archívumra reflektáló munkái, ezekhez adódik hozzá a B5 Stúdiót 
működtető művészek (Bartha József és a Monotremu művészpáros) egy-egy, az alkalomra 
készült alkotása.

AZ ARCHÍVUM KIBONTAKOZÁSA

A helyzet sajátságos. Michel Foucault szerint az archívum "Töredékekben, régiókban és 
szintekben adódik, kétségkívül annál töredékesebben és annál tisztábban, minél hosszabb 
idő választ el tőle"3 ... Vizsgálata egy privilegizált területről történik, amely "egyszerre közel hoz-
zánk, de a mi tényleges világunktól elkülönülten [ez] a mi jelenünket körülvevő idő szegélye"4. 
Diszkontinuitást foglal magában, kulcspontjai olyan beszédek, "amelyek éppen megszűntek 
a mi beszédeink lenni" – Foucault írásában kimutatja azt, ahogyan a gondolkodás rendszerei 
meghatározzák az archívumot: "Az archívum mindenekelőtt annak törvénye, amit ki lehet 
mondani, a kijelentések mint egyedi események megjelenését irányító rendszer."5

Míg Foucault archeológiai vizsgálattal való archívum-analógiája mentális összevetésekkel jár 
(jelenünk, ill. az archívum jelene), és virtuális kategóriák folytonos aktiválását, újrahatározását 
foglalja magában – egy művészeti archívum esetében az ilyen típusú vizsgálat a Foucault által 
feltárt archívum-jelenségeket igencsak látványos formában kelti életre. A művészet képes 
arra, hogy expresszív módon kibontakoztassa és illusztrálja ezen dinamikákat – de csakis a 
megfelelő kurátori koncepció mellett. Az InSitu projekt megvalósítja ezt. Élő és szerves kontex-
tusában kezeli a témát; a közelmúlt művészetét úgy elemzi, hogy válaszol rá, nem empirikus 
módszerekkel és megállapításokkal, hanem maga a művészet által fényt derítve rá, hogy mi 
az, ami "kijelenthető", és mi az, ami már nem6. Az alkotási folyamatok megvilágítják a diszkonti-
nuitást, a különbségeket, a változást és a távolságot; a friss, archívum által inspirált alkotások 
pedig tökéletes megtestesítői a vizsgálódás azon platformjának, amely egyszerre elérhető 
tartomány és mégis elkülönül a jelenünktől7.

"Másfelől nem tudjuk leírni saját archívumunkat, mivelhogy annak szabályain belül beszé-
lünk"8 – újabb párhuzam, amely megtestesül a kurátori koncepcióban: a perspektívaváltás 
olyan alkotók meghívásával történik, akiknek semmilyen előzetes kapcsolatuk nem volt sem 
az archívummal, sem az intézménnyel.

Az archívum leírása "[ebben az értelemben] alkalmas önmagunk diagnosztizálására. Nem 
azért, mintha lehetővé tenné számunkra, hogy elkészítsük megkülönböztető jegyeink tábláza-
tát, és előre felvázoljuk azt az alakot, amelyet a jövőben fel fogunk ölteni".9 Bár az ARTeast archí-
vumnak vannak visszatérő, állandó jellemzői, amelyeket a rezidensek is idéznek munkáikban, a 
projekt nem épít lineáris narratívát és nem támaszt igényt az intézmény szellemi örökségének 
körvonalazására – "megszakítja a transzcendentális teleológiák fonalát; és ahol az antropológiai 
gondolkodás az ember létét vagy szubjektivitását kereste, ott a mást és a kívülit robbantja 
ki".10 A "más" ebben az esetben vonatkozhat a másság Mircea Nicolae projektjében bemutatott 
klasszikus példájára vagy a piacosítás szempontjára, amely Sonja Hornung és Richard Pettifer 
performanszában jelenik meg; "kívüli" (szempont), vagyis kívül esik az archívumon a Jaroslav 
Kyša projektjében megjelenő kézművesség technikája (korongolást idéző forma), illetve Mircea 
Nicolae fiktív művészei munkásságának egésze. Egészében véve pedig a Bartha József és 
a Monotremu páros belső szempontból történő reflexiói, de még a korábbi tartalmaknak a 
kiállítás keretén belüli új elrendezése is a különbözőség tartományát aktiválja ugyanazon az 
intézményi entitáson belül. Mivel ebben az értelemben a diagnózis "Azt állapítja meg, hogy nem 
vagyunk egyebek, mint különbözőség, hogy eszünk nem egyéb, mint a beszéd különbözősége, 
hogy történelmünk az idők különbözősége, hogy énünk a maszkok különbözősége".11

Továbbgondolva a kérdést, ahogyan azt Christian Boltanski az archívumokkal kapcsolatos, 
1987-es projektje kapcsán megjegyezte: „amint megpróbálunk valamit tartósítani, fixáljuk 

is azt. Tartósítani csak úgy lehet, ha megállítjuk az élet folyását"12. Ezt a tényt felismerve, 
a jelen projekt archiválási tevékenysége nem a tartósításon alapszik. Már a 19. század eleji 
múzeumkritika is kezdettől fogva azzal érvelt, hogy a közösségi vérkeringésből való kiemelés 
megöli a művészetet13; a múzeum-mint-templom modellt fokozatosan felváltotta a fórum-mo-
dell, amely az előzővel ellentétben élő tartalmakat közvetít14 – és ez a modell érvényesül az 
InSitu projekt esetében is: a projekt és a kiállítás részben fókuszált kurátori tevékenység által 
születik (az archívumot leginkább fémjelző anyag kiválogatása és bemutatása), részben pedig 
egy olyan nyitott platformnak köszönhetően, amely művészeti tevékenység által tárgyalja újra 
az archívumot (rezidens programok és az ezalatt született műalkotások). Miközben Foucault 
nyíltan kijelenti, hogy az archívum alapos tanulmányozása diszkontinuitást idéz elő, jelen 
esetben mondhatjuk, hogy az archívum felhasználása valamiféle folytonosságot is teremt 
– de ez nem bizonyos koncepciók állandósítására való törekvés; a folytonosság a művészet 
gyakorlatában, egyszerűen annak létrehozásában valósul meg.

AZ ÖNREFERENCIALITÁS A KIÁLLÍTÁSON BELÜL

Az archívum műalkotásaiból rendezett válogatás az intézmény fő fókusz-témáit tükrözi. 
Az ARTeast Alapítvány szemléletmódjának sajátossága, hogy erőteljes konceptuális alapok-
ról indulva reflektál mind a lokális környezet, mind a kelet-európai társadalom, mind pedig 
nemzetközi kontextusok kulturális és társadalmi jelenségeire. Szellemi síkon az intézmény 
aktivitásának fontos inspirációs forrása a marosvásárhelyi valóság. Ez a környezet sajátos 
összetettségével elvezet olyan témákhoz, mint a nemzeti identitás kérdései (a két, nagyjából 
egyenlő lélekszámú etnikai közösség – a román és a magyar – viszonyának tükrében), a 
nyilvános tér erőviszonyai, amelyek sajátos helyi jelenségeket és párhuzamos történelmeket 
aktiválnak, valamint a művészet helyzete, mindezen tényezők vonzásában.

Noha lehetne azzal érvelni, hogy az archívum anyagának kiállítása hatalmi gesztusban 
történik, "történetírás" igényével; az archívum megnyitása a művészek előtt viszont azzal is 
jár, hogy az intézmény szabad kezet ad más feleknek, hozzájárulván a témában való párhuza-
mos diskurzusok megjelenéséhez – olyan diskurzusokéhoz, amelyek nemcsak új értelmezési 
rétegeket hoznak (mint például a Sonja Hornung és Richard Pettifer munkájában megjelenő 
kulturális árucikké válás szempontja), hanem akár felül is írhatják az eredeti narratívákat 
(mint ahogyan az a Mircea Nicolae kurátori intervenciójában vagy a Iulia Toma és Claudiu 
Cobilanschi projektjében történik).

A rezidens alkotók archívummal való, mindenféle formai vagy tematikai megkötések 
nélküli szabad interakciójának következtében a művészi megközelítésmódok is nagyon 
sokszínűnek bizonyultak: az archívumot egészében és kulturális jelenségként vizsgálják 
(Hornung és Pettifer), egyes visszatérő témáit külön szintetizálják (Jaroslav Kyša és Borsos 
Lőrinc alkotásai), bizonyos konkrét elemeit vagy motívumait kiemelik és rekontextualizálják 
(Toma és Cobilanschi), (fiktív) diskurzusokat fedeznek fel benne és mutatnak be kiállítások 
formájában (Nicolae projektje), illetve egyes alkotók intervenciókat is véghezvittek rajta (Hor-
nung és Pettifer, és közvetett, konceptuális formában Nicolae is). Ami pedig a B5 művészeti 
vezetőinek munkáit illeti (Bartha és a Monotremu), ezek komplex reflexiók az intézmény teljes 
kulturális aktivitására – és következésképp, belső pozíciójuk velejárójaként mély betekintést 
és éleslátást biztosítanak az intézménnyel kapcsolatban.

Azzal, hogy az archívumot a művészeti munka nyersanyagává és témájává tesszük, olyan 
helyspecifikusság születik, amelyben a "hely" maga a művészet színtere. Ez még pregnánsabbá 
teszi a kiállítást is. Az évfordulót tekintve15 a helyspecifikus megközelítés tudatos pozicionálás 

pillanatát teremti meg: öntudatos és önreferenciális eseménynek lehetünk tanúi – amely, for-
mátumát tekintve rendkívül józan, valódi és hiteles alternatívája a hagyományos évforduló-ün-
nepeknek.

AZ ALKOTÁSOK

Bár a kiállításon szereplő munkák kapcsolódási pontjaik révén számtalan mintázatot alkot-
hatnak, van néhány visszatérő motívum, amelyek alapján szimptomatikus térkép készíthető az 
anyagról. Fontos megjegyezni, hogy ez talán a legszabadabb és legsemlegesebb lehetséges 
rend, amely az anyagban felállítható – koherens narratívákat ugyanis sokkal könnyebb azonosí-
tani benne; azok azonban komplex hálót alkotnak, és, bár szimultán valóságok, mégis csak 
egyenként tárgyalhatók (ezek közül a legfontosabbak a fentiekben már felvázolásra kerültek).

A szimptomatikus csoportosítás nem kizárólagos (sok más tartalmi kapcsolódást foglal 
magában), így a kiállításon, illetve egy archívumban (!) megjelenő narratívák szimultaneitását 
is jobban tükrözi.

ugyanakkor pedig szimuláció. A vetített, személyes térkép jelentése megfejthetetlen, az 
azonban nyilvánvaló, hogy a megjelenő emblémák tömör, kondenzált és közvetlen tapasztalati 
tartalmakat jelölnek. A szembeállítás pedig nemcsak a két kép- és tartalomforma különbsé-
geinek kiéleződését hozza  (a munka eredeti kontextusának minimalista terében minden jel 
másképp rezonál – így potenciálisan akár a formák találkozása is kialakulhatna).

KÖZTÉRI SZIMBOLIKUS ELEMEK, NYILVÁNOS CSELEKEDETEK

A köztér legkézenfekvőbb szimbolikus eleme a zászló. Kisspál Szabolcs 2000-ben készült 
munkája egy végtelenül egyszerű módosításon alapszik. A színek átfordítása, mivel szimbolikus 
tárgyról van szó, nagyon erős jelentőséggel bír, és több konnotációt aktivál. Egyik ezek közül a 
felismerés, hogy mennyire random és logikát nélkülöző egy ilyen ismert szimbólum felépítése 
(de ugyanakkor mennyire kötött forma); másrészt pedig, mivel a furcsa zászló a munka eredeti 
formájában csak a videoinstallációban kapja vissza színeit és ezáltal jelentését, nyilvánvalóvá 
válik, hogy a zászlót a látvány-lét s az ember (akár technika általi, spektákulum-bűvöletű19) 
figyelme aktiválja és teszi azzá, ami – ellenkező esetben csak sávos, háromszínű textília.

A másik jelenlevő zászló-kép a Borsos Lőrinc művészpáros fénydobozán képződik. A látszó-
lag teljesen abszurd játék a színekkel humoros, a szimbolikus tartalmakat tekintve pedig 
már-már dadaista jellegű gesztus. A játék, bár valóságokra épül, és valóságokat bont szét, 
mégsem destruktív, hanem szürreális bájú, új összeállítást teremt, amely a humor erejével 
hat. A két zászló egymásratevődése vidám színességet eredményez, nem semleges 0 pontot, 
mint ahogy azt várnánk.

"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

Szintén szimbolikus hatalmat kifejező köztéri elemek a szobrok. Cristi Pogăcean szökő-
kút-installációja a két marosvásárhelyi etnikai közösség szobor-harcaira reflektál, iróniával 
jelenítve meg azt a verziót, amely valójában a legjobban tükrözi a felszín alatt húzódó feszültsé-
geket. Az alkotás kiválóan illeszkedik a galéria sajátos terébe, a kis puttók pedig fél-klasszikus 
formájukkal Vásárhely kispolgári karakterét is képviselhetik az új környezetben.

Bartha József egy másik hagyományos kommemoratív nyilvános formát használ alkotásában, 
az emléktáblát. A munka első, archívumhoz tartozó rétege az a hivatalos intézménynek címzett 
folyamodvány, amely a kortárs művészet helyi állapotára hívja fel a figyelmet. Ezt követik az 
azóta kivándorolt alkotóknak emléket állító márványtábták, amelyekben az emlékmű-forma a 
kortárs művészet lokális ellehetetlenülését a történelmi események (társadalmi traumák) szint-
jére emeli, és  kollektív megemlékezés tárgyává teszi. A táblák pozicionálása a sírfedőlapokra is 
emlékeztet kicsit. A papírdokumentumok lehetőségszerű jelenlétével szemben a márványtáblák 
anyaga finalitásként hat a térben.

A nyilvános tér ugyanakkor különböző megnyilvánulások, cselekedetek helye is. Itt minden 
akció szimbolikussá és expliciten politikaivá válhat, minden kijelentés egyben manifesztum is. 

Sonja Hornung és Richard Pettifer aukció-akciója a művészet elüzletiesedésére és a kultu-
rális értékek politikai és hatalmi töltetére hívja fel a figyelmet, miközben a művészet és publi-
kuma közötti gátat is átlépi. A rezidensprogram alatt szervezett performansz-eseményen 
a két alkotó a B5 archívumából származó anyagok másolatait árverezte el, így az archívum 
terében is láthatóvá téve a hatalmi- és értékdimenziókat. A performansz folytatásaként a ki-
állítótérben dokumentum-sokszorosító pontot hoztak létre, ahol a látogató a rendelkezésére 
álló archívum-mappából fénymásolhat magának.

Iulia Toma és Claudiu Cobilanschi projektjükben sokféleképpen használják az archívumot. 
Egyrészt egy olyan formát állítanak ki ikonikus jelként, amely a Székelyudvarhelyen szervezett 
Retus köztéri intervenciósorozat egyik projektjének mozzanatát emeli ki (a kézen járás motívu-
ma Öllerer András camera obscurás alkotásához tartozott); a választott motívum poétikusan 
magában foglalhatja a kortárs művészet törekvéseit mind a nyilvános térre vagy társadalmi 
életre nézve, mind pedig általános értelemben, a művészet és mindennapok találkozását 
tekintve. A kivágott árnyék-formák mellé egy film is társul, amely több különböző forrásból 
származó képsort elegyít: a rezidensek archívummal való találkozását és annak környezetében 
töltött életjelenetek felvételeit, itt megjelennek a tudományos vizsgálat módszereire utaló 
képek is, majd pedig a fókusz Liviana Dan egy 1993-as kiállítást megnyitó, levél formájú 
szövegére irányul – mivel az  alkotók a rezidensprogram alatt az archívum ezen dokumentumát 
sokszorosították és szétosztották, illetve elhelyezték a köztérben. A levél (amely többek között 
a társadalmi ellentéteken való felülemelkedésre szólít fel) diszkrét szétosztása forradalmi szí-
nezetet kap, mivel a párhuzamos képmezőben megjelenik a '90-es márciusi utcai konfliktusok 
felvétele, és szimultán követhetjük az összeütközéseket a művészeti akciósorozattal, amely a 
mindennapok menetének réseibe próbálja beleilleszteni a levelet.

Köztéri szobor-intervenciót állítanak ki Mircea Nicolae fiktív művészei, Ion Râmnic és Mihály 
István. A gesztus azonban szubtilis és valójában csak a kép szintjén valósul meg. A sodrófával 
és a dekoratív rajzú, gazdag növényzettel kiegészülő installáció átmenetet képez a köztér 
és a privát tér között, de a privát lesz a domináns – a kis fotó által képviselt köztér csak referen-
ciapont marad. Mindez a témát támasztja alá, a nemi identitás privát térben való virágzását, 
miközben a publikus szobor (és ezáltal a meleg kérdéskör elismerése, mindennapivá válása) 
még távoli, de kitűzött cél.

PRIVÁT ESEMÉNYEK, AMELYEK NAGY HATÁSSAL BÍRNAK

A magánszféra eseményei tartalmazzák azokat a mindennapi habitusokat, amelyek ismét-
lődésükkel vagy akkumulálódással kategóriákat hitelesítenek, gyakorlatokat konszolidálnak, 
és ezáltal teremtő erővel bírnak. 

Kispál Ágnes-Evelin videója a vegyes zöldséglevesből való következetes válogatás privát 
gyakorlatát telíti szimbolikusan. Az ismétlés az automatikus kategorizálásnak ad teret; a mű 
rámutat, hogy akár az olyan egyszerű és jelentéktelennek tűnő cselekedetek is, mint bizonyos 
dolgok következetes elutasítása is személyes rítusokat teremtenek, és így meghatározzák a 
gondolkodásunkat. A videónak a kiállítás terében való pozicionálása a tartalmak még szugesz-
tívebb lenyomatát segíti a befogadóban: a képernyő vízszintesen, asztal-magasságban van 
elhelyezve, lábakon áll és körbejárható. Az újra kiállított alkotás új réteggel gazdagodott.

A Monotremu művészpáros installációja a publikus művészeti eseményeket kísérő privátabb 
és informális cselekedeteket gyűjti egybe, mint például a megnyitók utáni borbontás és az 

În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

TÉRKÉPEK

A helymeghatározás eszközei három különböző formában jelennek meg. Mircea Nicolae 
fiktív kurátori projektjében a térkép a valósághoz kapcsolja a kitalált szereplők jelenségét. 
Mivel a téma másság-típusokat tematizál, ezért a térképeknek mint "objektív" ábrázolásfor-
máknak egyúttal  legitimáló szerepük is van. A projekt tipikus példája a kortárs művészetben 
az utóbbi tíz évben elterjedt archívumművészetnek (archival art); viszont mivel kvázi-aktivista 
intervencióként ékelődik az archívum testébe, ezért az archívumművészet jellemzői kettős 
megvilágításban, sokkal pregnánsabban érvényesülnek benne: "az archívumművészek a 
gyakran elkallódott vagy elmozdított történelmi információt próbálják fizikailag jelenlevővé 
tenni"16; az archívum így egyszerre: "felfedezett, de mégis konstruált, adatszerű, mégis fiktív, 
publikus, mégis magánjellegű"17; az archívumművészetre jellemző egy utópikus törekvés, 
"vágy arra, hogy az elkésettséget születéssé (becomingness) változtassa, hogy kárpótolja a 
művészet, irodalom, filozófia és a mindennapi élet elbukott vízióit, alternatív társadalmi viszo-
nyok lehetséges forgatókönyveinek formájában"18. Az archívum Nicolaénál minden értelemben 
a kreáció terének bizonyul.

Miklósi Dénes munkája két különböző vizualitású és jelzésrendszerű térkép szó szerinti 
szembeállítását tartalmazza. A gravitációs térkép differenciálatlan, de precíz, gépi ábrázolás, 

ehhez tartozó eseménysor, amelyben a nyilvános és privát, formális (kulturális küldetést 
betöltő) és informális szférák keverednek. A borosüveg-hálók ilyen jellegű (egy intézmény 
pozíciójából történő) kiállítása arra a háttérre (hálózatra) irányítja a figyelmet, amely a nyilvános 
események és a "hivatalos" kulturális szerepek mögött húzódik.

A MÁSIK IRÁNYÁBA TETT GESZTUSOK

Az InSitu kiállítás visszatérő motívuma a Másik (és ezzel maga a relacionalitás is). Ez sokszor 
kettősségekben nyilvánul meg, viszont néha a kettősség implicit vagy explicit gesztusokat  is 
generál a felek részéről. 

Jaroslav Kyša interaktív installációja az archívum élményéből kiindulva összetett viszonyt 
határoz meg. Bár ez expliciten sehol nem kerül említésre, az agyag-állványok automatikusan 
azt a lehetőséget vetik fel, hogy a két résztvevő egymás portréját mintázza meg. Ehhez hozzá-
tartozik a távolság, amely a felek egymással szembeni pozícióját is meghatározza. Ugyanakkor 
a portrék sohasem fognak egymásra nézni, s az alkotóik pedig csak a megfigyelés tárgyaként 
szemlélik a másikat, és nem interakcióra alkalmas félként. Egymással való interakciójuk annyi-
ban áll, hogy az állványok együtt fordulnak – a résztvevők munkájukban tervezett és szándékos  
perspektívaváltásával a másik és munkája közti perspektíva is megváltozik. Kényszeredett 
összezártság és egymásrautaltság határozza meg ezt a viszonyt. Lehetséges viszont egy pozi-
tívabb olvasat is: ez akkor jöhet létre, ha a mintázók konszenzusban dolgoznak együtt, és bár 
a helyzet még mindig nem a kommunikációról fog szólni, maga a munka lehet összehangolt, s 
így teremtődhet valamiféle közösség a felek közt.

A kommunikáció lehetetlenségét tematizálja a Monotremu nyelvleckéhez kötődő alkotása is. 
A magyar-román viszonyban gyakori kereszteződési és vitapont, hogy melyik fél tanulja meg a 
másik nyelvét – érdekes jelenség, és visszás helyzet ez, ahol, úgy tűnik, a tudás nem hatalmat, 
hanem alárendeltséget képvisel a felek szemében. A tudás nem empirikus kategória, hanem 
szimbolikusan fertőzött tartomány. Ezt a helyzetet próbálja áthidalni egy látszólag kegyes 
gesztussal a felirat, amely nyitottságot jelez a tanulásra, de ez csak a tudás elfogadását és nem 
az aktív próbálkozást tartalmazza, így megőrzi a hatalmi pozíciót is. A "letépős" hirdetés pedig 
üveg alá kerül – a "nemes" gesztus berámázása és közszemlére tétele közepette. A helyzet be 
van fagyasztva.

Sugár János alkotása a nyilvános térbe – mégpedig annak hivatalos részébe – vetít ki 
egy olyan gesztust, amelyet egyének használnak egymás között. Az "elnézést" kifejezés 
emberi megnyilvánulás, de mégsem a legközvetlenebb formája annak: udvariaskodó fanyelv, 
amelyben az élet jelei minimális mennyiségben vannak jelen. Mint ilyen forma, kissé jobban 
illeszkedik a forgalmi és egyéb táblák személytelenségébe, mégis olyan intervenció, amely, 
mint az bebizonyosult, provokálja a hatalmat (a táblát, bár kihelyezésére volt engedély, rövid 
időn belül eltávolították, soha nem derült ki, mi történt vele, sőt, a hatóságoknak "nem volt 
tudomásuk az esetről"). A tábla abszurd, de nagy figyelemmel megkonstruált gesztus, amely 
több szinten is borzolhatja a hatalmi rendszereket, anélkül, hogy nyíltan és konkrétan rendza-
varásnak vagy bármilyen lázadásnak minősülne. Miért provokáció tehát? Elsősorban ismeret-
len és új (ráadásul még kétnyelvű is), másrészt pedig privát, civil entitás jelenlétét jelzi – ami 
nem is annyira privátként lép fel: a hatalom területére merészkedik, a hatalom tábláinak vizu-
ális formáját használja, és így mint konkurens hatalom, veszélyes és eltávolítandó. Az alkotás 
a köztér kontrolláltságára mutat rá – ahol minden független törekvés életképtelen.

Ungvári-Zrínyi Kata

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.
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SUGÁR JÁNOS 

Sorry, 2010
public art project, photodocument,
The Power  is Invisible Until you Provoke It, solo show,
2010, B5 Studio, Târgu-Mureș. ARTeast Collection

Scuze, 2010
fotodocument de artă publică,
Puterea e invizibilă până n-o provoci, expoziție personală,
2010, B5 Studio, Târgu-Mureș. Colecția ARTeast

Elnézést, 2010
köztéri művészeti projekt fotódokumentuma,
Ha nem provokálod, a hatalom láthatatlan,
egyéni kiállítás, 2010, B5 Stúdió, Marosvásárhely. Az ARTeast gyűjtemény
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"A modern kor egyik meghatározó tulajdonsága az archívumnak mint a történeti tudás 
és az emlékezés formáinak akkumulálódási, elraktározási és visszaszerzési lehetőségének 
tulajdonított jelentőség megnövekedése. (...) [az archívum] mind verbális, mind pedig vizuális 
dokumentumok és emlékanyag tárházát vagy rendezett hálózatát jelenti – egyszóval azt az 
alapot, amelyből a történelem íródik."1

A marosvásárhelyi B5 Stúdió az ARTeast Alapítvány égisze alatt működő "artist-run space",   
közel 30 éve zajló rendezvényszervezői tevékenység (kiállítások, workshopok, rezidensprog-
ramok, beszélgetések, bemutatók, filmvetítések stb.) archívumának ad otthont.2 Ezt az 
archívumot helyezi a középpontjába az InSitu című projekt (az archívum maguk az események 
általános dokumentációján túl – fotók, katalógusok, plakátok, füzetek, nyomtatványok stb. 
– a kurátori folyamat nyomait tartalmazza, a vizuális anyagtól a műalkotások részletein, 
leveleken, szövegeken, leírásokon, meg nem valósult terveken és ötleteken át a prózaibb 
dokumentumokig, mint például az adminisztratív feljegyzések vagy pályázati iratok).

A projekt egy rezidensprogram-sorozattal kezdődött, amelyben maga az archívum volt a 
téma és inspirációs anyag; a meghívott alkotók ennek anyagával ismerkedtek, elmélyülve 
a helyi kontextusban is, nyilvános bemutatókat tartottak addigi munkásságukról (artist 
talk), illetve egyesek rezidensi projektjük kapcsán egyéb eseményeket is szerveztek (perfor-
manszokat, mini-kiállítást, workshopokat). A rezidensprogramokat követően a véglegesített 
alkotások kiállításra kerültek. A projekt nevét viselő kiállítás anyaga három részből tevődik 
össze: egyrészt az archívumban található műalkotásokból készült reprezentatív válogatás, 
másrészt a rezidensek archívumra reflektáló munkái, ezekhez adódik hozzá a B5 Stúdiót 
működtető művészek (Bartha József és a Monotremu művészpáros) egy-egy, az alkalomra 
készült alkotása.

AZ ARCHÍVUM KIBONTAKOZÁSA

A helyzet sajátságos. Michel Foucault szerint az archívum "Töredékekben, régiókban és 
szintekben adódik, kétségkívül annál töredékesebben és annál tisztábban, minél hosszabb 
idő választ el tőle"3 ... Vizsgálata egy privilegizált területről történik, amely "egyszerre közel hoz-
zánk, de a mi tényleges világunktól elkülönülten [ez] a mi jelenünket körülvevő idő szegélye"4. 
Diszkontinuitást foglal magában, kulcspontjai olyan beszédek, "amelyek éppen megszűntek 
a mi beszédeink lenni" – Foucault írásában kimutatja azt, ahogyan a gondolkodás rendszerei 
meghatározzák az archívumot: "Az archívum mindenekelőtt annak törvénye, amit ki lehet 
mondani, a kijelentések mint egyedi események megjelenését irányító rendszer."5

Míg Foucault archeológiai vizsgálattal való archívum-analógiája mentális összevetésekkel jár 
(jelenünk, ill. az archívum jelene), és virtuális kategóriák folytonos aktiválását, újrahatározását 
foglalja magában – egy művészeti archívum esetében az ilyen típusú vizsgálat a Foucault által 
feltárt archívum-jelenségeket igencsak látványos formában kelti életre. A művészet képes 
arra, hogy expresszív módon kibontakoztassa és illusztrálja ezen dinamikákat – de csakis a 
megfelelő kurátori koncepció mellett. Az InSitu projekt megvalósítja ezt. Élő és szerves kontex-
tusában kezeli a témát; a közelmúlt művészetét úgy elemzi, hogy válaszol rá, nem empirikus 
módszerekkel és megállapításokkal, hanem maga a művészet által fényt derítve rá, hogy mi 
az, ami "kijelenthető", és mi az, ami már nem6. Az alkotási folyamatok megvilágítják a diszkonti-
nuitást, a különbségeket, a változást és a távolságot; a friss, archívum által inspirált alkotások 
pedig tökéletes megtestesítői a vizsgálódás azon platformjának, amely egyszerre elérhető 
tartomány és mégis elkülönül a jelenünktől7.

"Másfelől nem tudjuk leírni saját archívumunkat, mivelhogy annak szabályain belül beszé-
lünk"8 – újabb párhuzam, amely megtestesül a kurátori koncepcióban: a perspektívaváltás 
olyan alkotók meghívásával történik, akiknek semmilyen előzetes kapcsolatuk nem volt sem 
az archívummal, sem az intézménnyel.

Az archívum leírása "[ebben az értelemben] alkalmas önmagunk diagnosztizálására. Nem 
azért, mintha lehetővé tenné számunkra, hogy elkészítsük megkülönböztető jegyeink tábláza-
tát, és előre felvázoljuk azt az alakot, amelyet a jövőben fel fogunk ölteni".9 Bár az ARTeast archí-
vumnak vannak visszatérő, állandó jellemzői, amelyeket a rezidensek is idéznek munkáikban, a 
projekt nem épít lineáris narratívát és nem támaszt igényt az intézmény szellemi örökségének 
körvonalazására – "megszakítja a transzcendentális teleológiák fonalát; és ahol az antropológiai 
gondolkodás az ember létét vagy szubjektivitását kereste, ott a mást és a kívülit robbantja 
ki".10 A "más" ebben az esetben vonatkozhat a másság Mircea Nicolae projektjében bemutatott 
klasszikus példájára vagy a piacosítás szempontjára, amely Sonja Hornung és Richard Pettifer 
performanszában jelenik meg; "kívüli" (szempont), vagyis kívül esik az archívumon a Jaroslav 
Kyša projektjében megjelenő kézművesség technikája (korongolást idéző forma), illetve Mircea 
Nicolae fiktív művészei munkásságának egésze. Egészében véve pedig a Bartha József és 
a Monotremu páros belső szempontból történő reflexiói, de még a korábbi tartalmaknak a 
kiállítás keretén belüli új elrendezése is a különbözőség tartományát aktiválja ugyanazon az 
intézményi entitáson belül. Mivel ebben az értelemben a diagnózis "Azt állapítja meg, hogy nem 
vagyunk egyebek, mint különbözőség, hogy eszünk nem egyéb, mint a beszéd különbözősége, 
hogy történelmünk az idők különbözősége, hogy énünk a maszkok különbözősége".11

Továbbgondolva a kérdést, ahogyan azt Christian Boltanski az archívumokkal kapcsolatos, 
1987-es projektje kapcsán megjegyezte: „amint megpróbálunk valamit tartósítani, fixáljuk 

is azt. Tartósítani csak úgy lehet, ha megállítjuk az élet folyását"12. Ezt a tényt felismerve, 
a jelen projekt archiválási tevékenysége nem a tartósításon alapszik. Már a 19. század eleji 
múzeumkritika is kezdettől fogva azzal érvelt, hogy a közösségi vérkeringésből való kiemelés 
megöli a művészetet13; a múzeum-mint-templom modellt fokozatosan felváltotta a fórum-mo-
dell, amely az előzővel ellentétben élő tartalmakat közvetít14 – és ez a modell érvényesül az 
InSitu projekt esetében is: a projekt és a kiállítás részben fókuszált kurátori tevékenység által 
születik (az archívumot leginkább fémjelző anyag kiválogatása és bemutatása), részben pedig 
egy olyan nyitott platformnak köszönhetően, amely művészeti tevékenység által tárgyalja újra 
az archívumot (rezidens programok és az ezalatt született műalkotások). Miközben Foucault 
nyíltan kijelenti, hogy az archívum alapos tanulmányozása diszkontinuitást idéz elő, jelen 
esetben mondhatjuk, hogy az archívum felhasználása valamiféle folytonosságot is teremt 
– de ez nem bizonyos koncepciók állandósítására való törekvés; a folytonosság a művészet 
gyakorlatában, egyszerűen annak létrehozásában valósul meg.

AZ ÖNREFERENCIALITÁS A KIÁLLÍTÁSON BELÜL

Az archívum műalkotásaiból rendezett válogatás az intézmény fő fókusz-témáit tükrözi. 
Az ARTeast Alapítvány szemléletmódjának sajátossága, hogy erőteljes konceptuális alapok-
ról indulva reflektál mind a lokális környezet, mind a kelet-európai társadalom, mind pedig 
nemzetközi kontextusok kulturális és társadalmi jelenségeire. Szellemi síkon az intézmény 
aktivitásának fontos inspirációs forrása a marosvásárhelyi valóság. Ez a környezet sajátos 
összetettségével elvezet olyan témákhoz, mint a nemzeti identitás kérdései (a két, nagyjából 
egyenlő lélekszámú etnikai közösség – a román és a magyar – viszonyának tükrében), a 
nyilvános tér erőviszonyai, amelyek sajátos helyi jelenségeket és párhuzamos történelmeket 
aktiválnak, valamint a művészet helyzete, mindezen tényezők vonzásában.

Noha lehetne azzal érvelni, hogy az archívum anyagának kiállítása hatalmi gesztusban 
történik, "történetírás" igényével; az archívum megnyitása a művészek előtt viszont azzal is 
jár, hogy az intézmény szabad kezet ad más feleknek, hozzájárulván a témában való párhuza-
mos diskurzusok megjelenéséhez – olyan diskurzusokéhoz, amelyek nemcsak új értelmezési 
rétegeket hoznak (mint például a Sonja Hornung és Richard Pettifer munkájában megjelenő 
kulturális árucikké válás szempontja), hanem akár felül is írhatják az eredeti narratívákat 
(mint ahogyan az a Mircea Nicolae kurátori intervenciójában vagy a Iulia Toma és Claudiu 
Cobilanschi projektjében történik).

A rezidens alkotók archívummal való, mindenféle formai vagy tematikai megkötések 
nélküli szabad interakciójának következtében a művészi megközelítésmódok is nagyon 
sokszínűnek bizonyultak: az archívumot egészében és kulturális jelenségként vizsgálják 
(Hornung és Pettifer), egyes visszatérő témáit külön szintetizálják (Jaroslav Kyša és Borsos 
Lőrinc alkotásai), bizonyos konkrét elemeit vagy motívumait kiemelik és rekontextualizálják 
(Toma és Cobilanschi), (fiktív) diskurzusokat fedeznek fel benne és mutatnak be kiállítások 
formájában (Nicolae projektje), illetve egyes alkotók intervenciókat is véghezvittek rajta (Hor-
nung és Pettifer, és közvetett, konceptuális formában Nicolae is). Ami pedig a B5 művészeti 
vezetőinek munkáit illeti (Bartha és a Monotremu), ezek komplex reflexiók az intézmény teljes 
kulturális aktivitására – és következésképp, belső pozíciójuk velejárójaként mély betekintést 
és éleslátást biztosítanak az intézménnyel kapcsolatban.

Azzal, hogy az archívumot a művészeti munka nyersanyagává és témájává tesszük, olyan 
helyspecifikusság születik, amelyben a "hely" maga a művészet színtere. Ez még pregnánsabbá 
teszi a kiállítást is. Az évfordulót tekintve15 a helyspecifikus megközelítés tudatos pozicionálás 

pillanatát teremti meg: öntudatos és önreferenciális eseménynek lehetünk tanúi – amely, for-
mátumát tekintve rendkívül józan, valódi és hiteles alternatívája a hagyományos évforduló-ün-
nepeknek.

AZ ALKOTÁSOK

Bár a kiállításon szereplő munkák kapcsolódási pontjaik révén számtalan mintázatot alkot-
hatnak, van néhány visszatérő motívum, amelyek alapján szimptomatikus térkép készíthető az 
anyagról. Fontos megjegyezni, hogy ez talán a legszabadabb és legsemlegesebb lehetséges 
rend, amely az anyagban felállítható – koherens narratívákat ugyanis sokkal könnyebb azonosí-
tani benne; azok azonban komplex hálót alkotnak, és, bár szimultán valóságok, mégis csak 
egyenként tárgyalhatók (ezek közül a legfontosabbak a fentiekben már felvázolásra kerültek).

A szimptomatikus csoportosítás nem kizárólagos (sok más tartalmi kapcsolódást foglal 
magában), így a kiállításon, illetve egy archívumban (!) megjelenő narratívák szimultaneitását 
is jobban tükrözi.

ugyanakkor pedig szimuláció. A vetített, személyes térkép jelentése megfejthetetlen, az 
azonban nyilvánvaló, hogy a megjelenő emblémák tömör, kondenzált és közvetlen tapasztalati 
tartalmakat jelölnek. A szembeállítás pedig nemcsak a két kép- és tartalomforma különbsé-
geinek kiéleződését hozza  (a munka eredeti kontextusának minimalista terében minden jel 
másképp rezonál – így potenciálisan akár a formák találkozása is kialakulhatna).

KÖZTÉRI SZIMBOLIKUS ELEMEK, NYILVÁNOS CSELEKEDETEK

A köztér legkézenfekvőbb szimbolikus eleme a zászló. Kisspál Szabolcs 2000-ben készült 
munkája egy végtelenül egyszerű módosításon alapszik. A színek átfordítása, mivel szimbolikus 
tárgyról van szó, nagyon erős jelentőséggel bír, és több konnotációt aktivál. Egyik ezek közül a 
felismerés, hogy mennyire random és logikát nélkülöző egy ilyen ismert szimbólum felépítése 
(de ugyanakkor mennyire kötött forma); másrészt pedig, mivel a furcsa zászló a munka eredeti 
formájában csak a videoinstallációban kapja vissza színeit és ezáltal jelentését, nyilvánvalóvá 
válik, hogy a zászlót a látvány-lét s az ember (akár technika általi, spektákulum-bűvöletű19) 
figyelme aktiválja és teszi azzá, ami – ellenkező esetben csak sávos, háromszínű textília.

A másik jelenlevő zászló-kép a Borsos Lőrinc művészpáros fénydobozán képződik. A látszó-
lag teljesen abszurd játék a színekkel humoros, a szimbolikus tartalmakat tekintve pedig 
már-már dadaista jellegű gesztus. A játék, bár valóságokra épül, és valóságokat bont szét, 
mégsem destruktív, hanem szürreális bájú, új összeállítást teremt, amely a humor erejével 
hat. A két zászló egymásratevődése vidám színességet eredményez, nem semleges 0 pontot, 
mint ahogy azt várnánk.

"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

Szintén szimbolikus hatalmat kifejező köztéri elemek a szobrok. Cristi Pogăcean szökő-
kút-installációja a két marosvásárhelyi etnikai közösség szobor-harcaira reflektál, iróniával 
jelenítve meg azt a verziót, amely valójában a legjobban tükrözi a felszín alatt húzódó feszültsé-
geket. Az alkotás kiválóan illeszkedik a galéria sajátos terébe, a kis puttók pedig fél-klasszikus 
formájukkal Vásárhely kispolgári karakterét is képviselhetik az új környezetben.

Bartha József egy másik hagyományos kommemoratív nyilvános formát használ alkotásában, 
az emléktáblát. A munka első, archívumhoz tartozó rétege az a hivatalos intézménynek címzett 
folyamodvány, amely a kortárs művészet helyi állapotára hívja fel a figyelmet. Ezt követik az 
azóta kivándorolt alkotóknak emléket állító márványtábták, amelyekben az emlékmű-forma a 
kortárs művészet lokális ellehetetlenülését a történelmi események (társadalmi traumák) szint-
jére emeli, és  kollektív megemlékezés tárgyává teszi. A táblák pozicionálása a sírfedőlapokra is 
emlékeztet kicsit. A papírdokumentumok lehetőségszerű jelenlétével szemben a márványtáblák 
anyaga finalitásként hat a térben.

A nyilvános tér ugyanakkor különböző megnyilvánulások, cselekedetek helye is. Itt minden 
akció szimbolikussá és expliciten politikaivá válhat, minden kijelentés egyben manifesztum is. 

Sonja Hornung és Richard Pettifer aukció-akciója a művészet elüzletiesedésére és a kultu-
rális értékek politikai és hatalmi töltetére hívja fel a figyelmet, miközben a művészet és publi-
kuma közötti gátat is átlépi. A rezidensprogram alatt szervezett performansz-eseményen 
a két alkotó a B5 archívumából származó anyagok másolatait árverezte el, így az archívum 
terében is láthatóvá téve a hatalmi- és értékdimenziókat. A performansz folytatásaként a ki-
állítótérben dokumentum-sokszorosító pontot hoztak létre, ahol a látogató a rendelkezésére 
álló archívum-mappából fénymásolhat magának.

Iulia Toma és Claudiu Cobilanschi projektjükben sokféleképpen használják az archívumot. 
Egyrészt egy olyan formát állítanak ki ikonikus jelként, amely a Székelyudvarhelyen szervezett 
Retus köztéri intervenciósorozat egyik projektjének mozzanatát emeli ki (a kézen járás motívu-
ma Öllerer András camera obscurás alkotásához tartozott); a választott motívum poétikusan 
magában foglalhatja a kortárs művészet törekvéseit mind a nyilvános térre vagy társadalmi 
életre nézve, mind pedig általános értelemben, a művészet és mindennapok találkozását 
tekintve. A kivágott árnyék-formák mellé egy film is társul, amely több különböző forrásból 
származó képsort elegyít: a rezidensek archívummal való találkozását és annak környezetében 
töltött életjelenetek felvételeit, itt megjelennek a tudományos vizsgálat módszereire utaló 
képek is, majd pedig a fókusz Liviana Dan egy 1993-as kiállítást megnyitó, levél formájú 
szövegére irányul – mivel az  alkotók a rezidensprogram alatt az archívum ezen dokumentumát 
sokszorosították és szétosztották, illetve elhelyezték a köztérben. A levél (amely többek között 
a társadalmi ellentéteken való felülemelkedésre szólít fel) diszkrét szétosztása forradalmi szí-
nezetet kap, mivel a párhuzamos képmezőben megjelenik a '90-es márciusi utcai konfliktusok 
felvétele, és szimultán követhetjük az összeütközéseket a művészeti akciósorozattal, amely a 
mindennapok menetének réseibe próbálja beleilleszteni a levelet.

Köztéri szobor-intervenciót állítanak ki Mircea Nicolae fiktív művészei, Ion Râmnic és Mihály 
István. A gesztus azonban szubtilis és valójában csak a kép szintjén valósul meg. A sodrófával 
és a dekoratív rajzú, gazdag növényzettel kiegészülő installáció átmenetet képez a köztér 
és a privát tér között, de a privát lesz a domináns – a kis fotó által képviselt köztér csak referen-
ciapont marad. Mindez a témát támasztja alá, a nemi identitás privát térben való virágzását, 
miközben a publikus szobor (és ezáltal a meleg kérdéskör elismerése, mindennapivá válása) 
még távoli, de kitűzött cél.

PRIVÁT ESEMÉNYEK, AMELYEK NAGY HATÁSSAL BÍRNAK

A magánszféra eseményei tartalmazzák azokat a mindennapi habitusokat, amelyek ismét-
lődésükkel vagy akkumulálódással kategóriákat hitelesítenek, gyakorlatokat konszolidálnak, 
és ezáltal teremtő erővel bírnak. 

Kispál Ágnes-Evelin videója a vegyes zöldséglevesből való következetes válogatás privát 
gyakorlatát telíti szimbolikusan. Az ismétlés az automatikus kategorizálásnak ad teret; a mű 
rámutat, hogy akár az olyan egyszerű és jelentéktelennek tűnő cselekedetek is, mint bizonyos 
dolgok következetes elutasítása is személyes rítusokat teremtenek, és így meghatározzák a 
gondolkodásunkat. A videónak a kiállítás terében való pozicionálása a tartalmak még szugesz-
tívebb lenyomatát segíti a befogadóban: a képernyő vízszintesen, asztal-magasságban van 
elhelyezve, lábakon áll és körbejárható. Az újra kiállított alkotás új réteggel gazdagodott.

A Monotremu művészpáros installációja a publikus művészeti eseményeket kísérő privátabb 
és informális cselekedeteket gyűjti egybe, mint például a megnyitók utáni borbontás és az 

În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

TÉRKÉPEK

A helymeghatározás eszközei három különböző formában jelennek meg. Mircea Nicolae 
fiktív kurátori projektjében a térkép a valósághoz kapcsolja a kitalált szereplők jelenségét. 
Mivel a téma másság-típusokat tematizál, ezért a térképeknek mint "objektív" ábrázolásfor-
máknak egyúttal  legitimáló szerepük is van. A projekt tipikus példája a kortárs művészetben 
az utóbbi tíz évben elterjedt archívumművészetnek (archival art); viszont mivel kvázi-aktivista 
intervencióként ékelődik az archívum testébe, ezért az archívumművészet jellemzői kettős 
megvilágításban, sokkal pregnánsabban érvényesülnek benne: "az archívumművészek a 
gyakran elkallódott vagy elmozdított történelmi információt próbálják fizikailag jelenlevővé 
tenni"16; az archívum így egyszerre: "felfedezett, de mégis konstruált, adatszerű, mégis fiktív, 
publikus, mégis magánjellegű"17; az archívumművészetre jellemző egy utópikus törekvés, 
"vágy arra, hogy az elkésettséget születéssé (becomingness) változtassa, hogy kárpótolja a 
művészet, irodalom, filozófia és a mindennapi élet elbukott vízióit, alternatív társadalmi viszo-
nyok lehetséges forgatókönyveinek formájában"18. Az archívum Nicolaénál minden értelemben 
a kreáció terének bizonyul.

Miklósi Dénes munkája két különböző vizualitású és jelzésrendszerű térkép szó szerinti 
szembeállítását tartalmazza. A gravitációs térkép differenciálatlan, de precíz, gépi ábrázolás, 

ehhez tartozó eseménysor, amelyben a nyilvános és privát, formális (kulturális küldetést 
betöltő) és informális szférák keverednek. A borosüveg-hálók ilyen jellegű (egy intézmény 
pozíciójából történő) kiállítása arra a háttérre (hálózatra) irányítja a figyelmet, amely a nyilvános 
események és a "hivatalos" kulturális szerepek mögött húzódik.

A MÁSIK IRÁNYÁBA TETT GESZTUSOK

Az InSitu kiállítás visszatérő motívuma a Másik (és ezzel maga a relacionalitás is). Ez sokszor 
kettősségekben nyilvánul meg, viszont néha a kettősség implicit vagy explicit gesztusokat  is 
generál a felek részéről. 

Jaroslav Kyša interaktív installációja az archívum élményéből kiindulva összetett viszonyt 
határoz meg. Bár ez expliciten sehol nem kerül említésre, az agyag-állványok automatikusan 
azt a lehetőséget vetik fel, hogy a két résztvevő egymás portréját mintázza meg. Ehhez hozzá-
tartozik a távolság, amely a felek egymással szembeni pozícióját is meghatározza. Ugyanakkor 
a portrék sohasem fognak egymásra nézni, s az alkotóik pedig csak a megfigyelés tárgyaként 
szemlélik a másikat, és nem interakcióra alkalmas félként. Egymással való interakciójuk annyi-
ban áll, hogy az állványok együtt fordulnak – a résztvevők munkájukban tervezett és szándékos  
perspektívaváltásával a másik és munkája közti perspektíva is megváltozik. Kényszeredett 
összezártság és egymásrautaltság határozza meg ezt a viszonyt. Lehetséges viszont egy pozi-
tívabb olvasat is: ez akkor jöhet létre, ha a mintázók konszenzusban dolgoznak együtt, és bár 
a helyzet még mindig nem a kommunikációról fog szólni, maga a munka lehet összehangolt, s 
így teremtődhet valamiféle közösség a felek közt.

A kommunikáció lehetetlenségét tematizálja a Monotremu nyelvleckéhez kötődő alkotása is. 
A magyar-román viszonyban gyakori kereszteződési és vitapont, hogy melyik fél tanulja meg a 
másik nyelvét – érdekes jelenség, és visszás helyzet ez, ahol, úgy tűnik, a tudás nem hatalmat, 
hanem alárendeltséget képvisel a felek szemében. A tudás nem empirikus kategória, hanem 
szimbolikusan fertőzött tartomány. Ezt a helyzetet próbálja áthidalni egy látszólag kegyes 
gesztussal a felirat, amely nyitottságot jelez a tanulásra, de ez csak a tudás elfogadását és nem 
az aktív próbálkozást tartalmazza, így megőrzi a hatalmi pozíciót is. A "letépős" hirdetés pedig 
üveg alá kerül – a "nemes" gesztus berámázása és közszemlére tétele közepette. A helyzet be 
van fagyasztva.

Sugár János alkotása a nyilvános térbe – mégpedig annak hivatalos részébe – vetít ki 
egy olyan gesztust, amelyet egyének használnak egymás között. Az "elnézést" kifejezés 
emberi megnyilvánulás, de mégsem a legközvetlenebb formája annak: udvariaskodó fanyelv, 
amelyben az élet jelei minimális mennyiségben vannak jelen. Mint ilyen forma, kissé jobban 
illeszkedik a forgalmi és egyéb táblák személytelenségébe, mégis olyan intervenció, amely, 
mint az bebizonyosult, provokálja a hatalmat (a táblát, bár kihelyezésére volt engedély, rövid 
időn belül eltávolították, soha nem derült ki, mi történt vele, sőt, a hatóságoknak "nem volt 
tudomásuk az esetről"). A tábla abszurd, de nagy figyelemmel megkonstruált gesztus, amely 
több szinten is borzolhatja a hatalmi rendszereket, anélkül, hogy nyíltan és konkrétan rendza-
varásnak vagy bármilyen lázadásnak minősülne. Miért provokáció tehát? Elsősorban ismeret-
len és új (ráadásul még kétnyelvű is), másrészt pedig privát, civil entitás jelenlétét jelzi – ami 
nem is annyira privátként lép fel: a hatalom területére merészkedik, a hatalom tábláinak vizu-
ális formáját használja, és így mint konkurens hatalom, veszélyes és eltávolítandó. Az alkotás 
a köztér kontrolláltságára mutat rá – ahol minden független törekvés életképtelen.
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Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

new works of InSitu project

lucrări noi în proiectul InSitu

az InSitu projekt új munkái

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

Exodus, 2006 - 2017
Installation, marble, wood, letter from ARTeast archive

Exod, 2006 - 2017
Instalație,  marmură, lemn, scrisoare din arhiva ARTeast

Exodus, 2006 - 2017
Installáció, márvány, fa, levél az ARTeast archívumból

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

To the city councel of  Târgu-Mureș

Dear mister president

We send you this study in order to let you know about the exodus of the visual artists from our city in the 
last twenty years

THE LAST HOUR 
a study on the present state of the Târgu-Mureș art scene.

RETROSPECTIVE 
The post-war artistic life of Târgu-Mureș comprises three important periods. These can be associated 
with the leaving and returning of three generations. 
The first important wave was in the ’60s when, rejecting the ’50s’ smothering, provincial socialist-realist 
tradition, following in the footsteps of Nagy István a new, fresh expressionist style, turning Târgu-Mureș 
into the most important visual arts centre in Transylvania. It was a period marked by artists like Nagy 
Pál, Balázs Imre, Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. From the scond generation’s 
point of view the era’s most important personality was Nagy Pál, who’s openness toward and perspective 
on the ’60’s and ’70s’ most modern western visual arts played a decisive role in the emergence of a young 
avantgarde generation. Due to his pedagogical work, 90% of the Cluj university of fine arts’ students 
graduated from the Târgu-Mureș arts school’s Hungarian section, most of whom returned to Târgu-Mureș 
in the ’70s. 
Following the avantgarde tradition, this spirited group defined the town’s art scene in the era.  They 
are called the Apollo Group at first, then MAMŰ Group, joined by artists like Elekes Károly, Garda Aladár 
László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt and others. Unfortunately, 
in the ’80’s most of the second generation’s 35-45 members decided to emigrate, todey living in Hungary, 
Germany, Sweden, the US, Canada and Israel. Only four of MAMŰ Group remained home: Bob József, 
Szabó Zoltán Júdóka, Irsai Zsolt and Horváth Ödön. 
The third wave that brought an important change in the artistic style of the town happened in the late 
’80s – early ’90s when artists like Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd, Adrian 
Șerban Chira settled or returned here. This group was much smaller than the ’70s generation, but they 
connected into the dulled down local artistic life with a new vision and energy that woke up the remaining 
MAMŰ members, as well. 
Continuing the Nagy Pál – MAMŰ, these artists believe that it’s important to open up to and align with 
European and global contemporary art. 
In March, 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira and Bartha József organized their first exhibition, wit the 
title Atelier 35 + Guests, to which they invited artists from Cluj, Bucharest and Oradea. Unfortunately, this 
postmodernist exhibition proved to be too strange, too confusing and too dangerous for the era’s political 
atmosphere. For this, authorities shut it down the day before opening. 
Tragically, Erdei György Zoltán died in a car accident in 1992, then Wagner Richard emigrated to Canada 
in the late ’90s. Since then, no artist with a defining personality settled in or returned to Târgu-Mureș. 
These three periods always brought something new, fresh and full of energy to the town’s artistic life, 
making the ’60s’, ’70s’ and ’90s’ Târgu-Mureș an important centre of the artistic scene, not only in Transyl-
vania but Romania as well. The ’80s were an era of stagnation and mass emigration. (See the emigration 
list)
Unfortunately, in the late ’80s – early ’90s manyimportant local artists chose to emigrate and the ones 
who graduated from academies in Cluj, Bucharest, Budapest, with few exceptions, never returned home, 
moved to other cities or emigrated. See: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, Szacsvay Pál, Holicska István, 
Kovács András, Chilf Mária and others. A telling fact: presently a great part of the artists in their twenties 
living in Cluj are from Târgu-Mureș (Tordai Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, 
Gabriela Vanga), and they never returned after graduating. 
The conclusion to all the above is that, without some concrete intervention, one of Transylvania’s most 
important visual arts centre for the past 30 years will sink back into the deepest, darkest provincialism. 
Today’s situation is that only one freshly graduated young artist lives and works here. There are three 
creators in their ’30s, but only one is active in exhibitions.

1. SHORT-TERM SOLUTION: SET UP A SPACE DEDICATED TO YOUNG CONTEMPORARY ARTISTS 
Despite its rich artistic tradition, Târgu-Mureș does not have an exhibition space to take on the organizing 
and management of young, freshly graduated artists’ exhibitions. We are thinking something like the 
Apollo Gallery in the ’70s and ’80s; that space now is the Democratic Party’s HQ. 
The city of Cluj has five such soaces (Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, Galeria/-
caffe Insomnia). What’s more, UAP (the visual artists’ association) Cluj has two galleries and the Fine Arts 
Museum regularly organizes contemporary art exhibitions. In Timișoara, two of the five existing spaces 
specifically support young contemporary art (Bastion,  H.ARTA). The other two belong to the UAP, and 
the Arts Museum also hosts contemporary art events. Miercurea Ciuc also has five galleries, two of which 
support young artists: Hargita Visual Art, Caffe/Gallery Tilos. Others are the Culture House Gallery  and the 
Korunk Gallery. We gave these three localities as examples because they too had an important role in the 
artistic life and they kept their positions, even attracting unemigrated artists from other places. 
The arts scene flourished wherever there are small galleries (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experience 
shows that NGOs and foundations are more efficient in running galleries. Small contemporary galleries 
organize exhibitions more quickly, thus freshening up local artistic life; young creators aggregate around 
them and are able to develop a more direct and continuous relationship with the public. 
In comparison, today in Târgu-Mureș the UAP Gallery and the Bernady House organize exhibitions, but 
don’t purposefully present the young generation. In the ’70s in addition to the UAP Gallery, other spaces 
hosted exhibitions as well: the local newspaper’s editorial office, the Thatre Academy’s hall while Csorba 
Andras was the rector and, last but not least the Apollo Gallery, the exhibition room of the Apollo Circle 
and the MAMŰ Group. 
As far as we know, the closing of the Apollo Gallery was one of the motives for artists’ exodus in the ’80s. 
Even today, in absence of such a location, the town does not have a palpable artistic life. 
The yearly international exhibitions and the ones presenting Romanian artists from other centres, 
organized by ARTeastFoundationsince 1999 cannot fill the void for the lack of space. 
Târgu-Mureș’s present cultural life is characterized by inert institutions (the Nagy Imre Gallery’s summer 
traffic does not pass 40 visitors/month, and it is the same with the Fine Arts Museum). Romania’s UAP 
still works in centralised structures, in spite of its formal autonomy; for financial reasons, it cannot even 
think about inviting artists from outside the county. As a result, the exhibitions organized by it look more 
like family events.

2. LONG-TERM SOLUTION: CREATE A CONTEMPORARY ARTS CENTRE  
In order to keep our region’s artistic life from falling into provincialism, we will sooner or later need a 
contemporary arts centre with research and documenting capabilities and an archive to host exhibitions, 
both national and international. For a community to keep its young artists, the region must connect 
to the international contemporary art circuit. In this domain too, a European strategy is needed. One 
requirement for this is a contemporary arts centre with a gallery. Setting up such a centre in Targu-Mures 
would be a huge attraction. Unlike Cluj, Oradea, Arad and Timisoara, Targu-Mures does not have a visual 
arts faculty or the cohesion of Sekler Land art centres.  In the present there is no need for another arts 
faculty in Transylvania. From the future’s point of view an arts center would be much more important.  
By its nature, such an institution could not be a rigid but a prospective one that brings movement to the 
town’s life. This is why, beside the founding of a micro-gallery the result would be an institutional network 
with the following functions. 

PROJECT MANAGEMENT - Beside artists’ individual projects, the centre could host projects linked to the 
culture of the town and the region, based on the ideas of curators from Romania and other countries

MEDIA ART STUDIO - An indispensable condition for a cultural centre that focuses and supports contem-
porary art. It is very difficult or outright impossible for Transylvanian artists to access the technical 
infrastructure of the studios in Bucharest (CIAC, FAV) or Budapest (C3). 

STUDIOS BY APPLICATION - The structure of the UAP excludes the existence of studios to be gained for 
determined periods by young artists through applying. Right now all the centres are struggling with a 
chronic shortage of art studios. Young artists are condemned to stand in a queue for a work space until 
he’s forty. A small number of studios gainable through application could solve the problem, the town 
would become more attractive as the result of adopting a method that is unusual here, but works very 
well in Western Europe. 

În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

THE ARCHIVE - A documentation centre is needed to gather documentation on progressive art in the 
region and on individual artists, to redact and edit catalogues to provide research material on the region’s 
art and creators. 

Elaborated* by Bartha József, artist, ARTeast Foundation president and
Sebesi Ildikó, redactor Tv, Project Manager ARTeast Foundation

Târgu-Mureș, March 2006 Yours respectfully Bartha József
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Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

To the city councel of  Târgu-Mureș

Dear mister president

We send you this study in order to let you know about the exodus of the visual artists from our city in the 
last twenty years

THE LAST HOUR 
a study on the present state of the Târgu-Mureș art scene.

RETROSPECTIVE 
The post-war artistic life of Târgu-Mureș comprises three important periods. These can be associated 
with the leaving and returning of three generations. 
The first important wave was in the ’60s when, rejecting the ’50s’ smothering, provincial socialist-realist 
tradition, following in the footsteps of Nagy István a new, fresh expressionist style, turning Târgu-Mureș 
into the most important visual arts centre in Transylvania. It was a period marked by artists like Nagy 
Pál, Balázs Imre, Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. From the scond generation’s 
point of view the era’s most important personality was Nagy Pál, who’s openness toward and perspective 
on the ’60’s and ’70s’ most modern western visual arts played a decisive role in the emergence of a young 
avantgarde generation. Due to his pedagogical work, 90% of the Cluj university of fine arts’ students 
graduated from the Târgu-Mureș arts school’s Hungarian section, most of whom returned to Târgu-Mureș 
in the ’70s. 
Following the avantgarde tradition, this spirited group defined the town’s art scene in the era.  They 
are called the Apollo Group at first, then MAMŰ Group, joined by artists like Elekes Károly, Garda Aladár 
László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt and others. Unfortunately, 
in the ’80’s most of the second generation’s 35-45 members decided to emigrate, todey living in Hungary, 
Germany, Sweden, the US, Canada and Israel. Only four of MAMŰ Group remained home: Bob József, 
Szabó Zoltán Júdóka, Irsai Zsolt and Horváth Ödön. 
The third wave that brought an important change in the artistic style of the town happened in the late 
’80s – early ’90s when artists like Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd, Adrian 
Șerban Chira settled or returned here. This group was much smaller than the ’70s generation, but they 
connected into the dulled down local artistic life with a new vision and energy that woke up the remaining 
MAMŰ members, as well. 
Continuing the Nagy Pál – MAMŰ, these artists believe that it’s important to open up to and align with 
European and global contemporary art. 
In March, 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira and Bartha József organized their first exhibition, wit the 
title Atelier 35 + Guests, to which they invited artists from Cluj, Bucharest and Oradea. Unfortunately, this 
postmodernist exhibition proved to be too strange, too confusing and too dangerous for the era’s political 
atmosphere. For this, authorities shut it down the day before opening. 
Tragically, Erdei György Zoltán died in a car accident in 1992, then Wagner Richard emigrated to Canada 
in the late ’90s. Since then, no artist with a defining personality settled in or returned to Târgu-Mureș. 
These three periods always brought something new, fresh and full of energy to the town’s artistic life, 
making the ’60s’, ’70s’ and ’90s’ Târgu-Mureș an important centre of the artistic scene, not only in Transyl-
vania but Romania as well. The ’80s were an era of stagnation and mass emigration. (See the emigration 
list)
Unfortunately, in the late ’80s – early ’90s manyimportant local artists chose to emigrate and the ones 
who graduated from academies in Cluj, Bucharest, Budapest, with few exceptions, never returned home, 
moved to other cities or emigrated. See: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, Szacsvay Pál, Holicska István, 
Kovács András, Chilf Mária and others. A telling fact: presently a great part of the artists in their twenties 
living in Cluj are from Târgu-Mureș (Tordai Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, 
Gabriela Vanga), and they never returned after graduating. 
The conclusion to all the above is that, without some concrete intervention, one of Transylvania’s most 
important visual arts centre for the past 30 years will sink back into the deepest, darkest provincialism. 
Today’s situation is that only one freshly graduated young artist lives and works here. There are three 
creators in their ’30s, but only one is active in exhibitions.

1. SHORT-TERM SOLUTION: SET UP A SPACE DEDICATED TO YOUNG CONTEMPORARY ARTISTS 
Despite its rich artistic tradition, Târgu-Mureș does not have an exhibition space to take on the organizing 
and management of young, freshly graduated artists’ exhibitions. We are thinking something like the 
Apollo Gallery in the ’70s and ’80s; that space now is the Democratic Party’s HQ. 
The city of Cluj has five such soaces (Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, Galeria/-
caffe Insomnia). What’s more, UAP (the visual artists’ association) Cluj has two galleries and the Fine Arts 
Museum regularly organizes contemporary art exhibitions. In Timișoara, two of the five existing spaces 
specifically support young contemporary art (Bastion,  H.ARTA). The other two belong to the UAP, and 
the Arts Museum also hosts contemporary art events. Miercurea Ciuc also has five galleries, two of which 
support young artists: Hargita Visual Art, Caffe/Gallery Tilos. Others are the Culture House Gallery  and the 
Korunk Gallery. We gave these three localities as examples because they too had an important role in the 
artistic life and they kept their positions, even attracting unemigrated artists from other places. 
The arts scene flourished wherever there are small galleries (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experience 
shows that NGOs and foundations are more efficient in running galleries. Small contemporary galleries 
organize exhibitions more quickly, thus freshening up local artistic life; young creators aggregate around 
them and are able to develop a more direct and continuous relationship with the public. 
In comparison, today in Târgu-Mureș the UAP Gallery and the Bernady House organize exhibitions, but 
don’t purposefully present the young generation. In the ’70s in addition to the UAP Gallery, other spaces 
hosted exhibitions as well: the local newspaper’s editorial office, the Thatre Academy’s hall while Csorba 
Andras was the rector and, last but not least the Apollo Gallery, the exhibition room of the Apollo Circle 
and the MAMŰ Group. 
As far as we know, the closing of the Apollo Gallery was one of the motives for artists’ exodus in the ’80s. 
Even today, in absence of such a location, the town does not have a palpable artistic life. 
The yearly international exhibitions and the ones presenting Romanian artists from other centres, 
organized by ARTeastFoundationsince 1999 cannot fill the void for the lack of space. 
Târgu-Mureș’s present cultural life is characterized by inert institutions (the Nagy Imre Gallery’s summer 
traffic does not pass 40 visitors/month, and it is the same with the Fine Arts Museum). Romania’s UAP 
still works in centralised structures, in spite of its formal autonomy; for financial reasons, it cannot even 
think about inviting artists from outside the county. As a result, the exhibitions organized by it look more 
like family events.

2. LONG-TERM SOLUTION: CREATE A CONTEMPORARY ARTS CENTRE  
In order to keep our region’s artistic life from falling into provincialism, we will sooner or later need a 
contemporary arts centre with research and documenting capabilities and an archive to host exhibitions, 
both national and international. For a community to keep its young artists, the region must connect 
to the international contemporary art circuit. In this domain too, a European strategy is needed. One 
requirement for this is a contemporary arts centre with a gallery. Setting up such a centre in Targu-Mures 
would be a huge attraction. Unlike Cluj, Oradea, Arad and Timisoara, Targu-Mures does not have a visual 
arts faculty or the cohesion of Sekler Land art centres.  In the present there is no need for another arts 
faculty in Transylvania. From the future’s point of view an arts center would be much more important.  
By its nature, such an institution could not be a rigid but a prospective one that brings movement to the 
town’s life. This is why, beside the founding of a micro-gallery the result would be an institutional network 
with the following functions. 

PROJECT MANAGEMENT - Beside artists’ individual projects, the centre could host projects linked to the 
culture of the town and the region, based on the ideas of curators from Romania and other countries

MEDIA ART STUDIO - An indispensable condition for a cultural centre that focuses and supports contem-
porary art. It is very difficult or outright impossible for Transylvanian artists to access the technical 
infrastructure of the studios in Bucharest (CIAC, FAV) or Budapest (C3). 

STUDIOS BY APPLICATION - The structure of the UAP excludes the existence of studios to be gained for 
determined periods by young artists through applying. Right now all the centres are struggling with a 
chronic shortage of art studios. Young artists are condemned to stand in a queue for a work space until 
he’s forty. A small number of studios gainable through application could solve the problem, the town 
would become more attractive as the result of adopting a method that is unusual here, but works very 
well in Western Europe. 

În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

THE ARCHIVE - A documentation centre is needed to gather documentation on progressive art in the 
region and on individual artists, to redact and edit catalogues to provide research material on the region’s 
art and creators. 

Elaborated* by Bartha József, artist, ARTeast Foundation president and
Sebesi Ildikó, redactor Tv, Project Manager ARTeast Foundation

Târgu-Mureș, March 2006 Yours respectfully Bartha József

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

To the city councel of  Târgu-Mureș

Dear mister president

We send you this study in order to let you know about the exodus of the visual artists from our city in the 
last twenty years

THE LAST HOUR 
a study on the present state of the Târgu-Mureș art scene.

RETROSPECTIVE 
The post-war artistic life of Târgu-Mureș comprises three important periods. These can be associated 
with the leaving and returning of three generations. 
The first important wave was in the ’60s when, rejecting the ’50s’ smothering, provincial socialist-realist 
tradition, following in the footsteps of Nagy István a new, fresh expressionist style, turning Târgu-Mureș 
into the most important visual arts centre in Transylvania. It was a period marked by artists like Nagy 
Pál, Balázs Imre, Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. From the scond generation’s 
point of view the era’s most important personality was Nagy Pál, who’s openness toward and perspective 
on the ’60’s and ’70s’ most modern western visual arts played a decisive role in the emergence of a young 
avantgarde generation. Due to his pedagogical work, 90% of the Cluj university of fine arts’ students 
graduated from the Târgu-Mureș arts school’s Hungarian section, most of whom returned to Târgu-Mureș 
in the ’70s. 
Following the avantgarde tradition, this spirited group defined the town’s art scene in the era.  They 
are called the Apollo Group at first, then MAMŰ Group, joined by artists like Elekes Károly, Garda Aladár 
László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt and others. Unfortunately, 
in the ’80’s most of the second generation’s 35-45 members decided to emigrate, todey living in Hungary, 
Germany, Sweden, the US, Canada and Israel. Only four of MAMŰ Group remained home: Bob József, 
Szabó Zoltán Júdóka, Irsai Zsolt and Horváth Ödön. 
The third wave that brought an important change in the artistic style of the town happened in the late 
’80s – early ’90s when artists like Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd, Adrian 
Șerban Chira settled or returned here. This group was much smaller than the ’70s generation, but they 
connected into the dulled down local artistic life with a new vision and energy that woke up the remaining 
MAMŰ members, as well. 
Continuing the Nagy Pál – MAMŰ, these artists believe that it’s important to open up to and align with 
European and global contemporary art. 
In March, 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira and Bartha József organized their first exhibition, wit the 
title Atelier 35 + Guests, to which they invited artists from Cluj, Bucharest and Oradea. Unfortunately, this 
postmodernist exhibition proved to be too strange, too confusing and too dangerous for the era’s political 
atmosphere. For this, authorities shut it down the day before opening. 
Tragically, Erdei György Zoltán died in a car accident in 1992, then Wagner Richard emigrated to Canada 
in the late ’90s. Since then, no artist with a defining personality settled in or returned to Târgu-Mureș. 
These three periods always brought something new, fresh and full of energy to the town’s artistic life, 
making the ’60s’, ’70s’ and ’90s’ Târgu-Mureș an important centre of the artistic scene, not only in Transyl-
vania but Romania as well. The ’80s were an era of stagnation and mass emigration. (See the emigration 
list)
Unfortunately, in the late ’80s – early ’90s manyimportant local artists chose to emigrate and the ones 
who graduated from academies in Cluj, Bucharest, Budapest, with few exceptions, never returned home, 
moved to other cities or emigrated. See: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, Szacsvay Pál, Holicska István, 
Kovács András, Chilf Mária and others. A telling fact: presently a great part of the artists in their twenties 
living in Cluj are from Târgu-Mureș (Tordai Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, 
Gabriela Vanga), and they never returned after graduating. 
The conclusion to all the above is that, without some concrete intervention, one of Transylvania’s most 
important visual arts centre for the past 30 years will sink back into the deepest, darkest provincialism. 
Today’s situation is that only one freshly graduated young artist lives and works here. There are three 
creators in their ’30s, but only one is active in exhibitions.

1. SHORT-TERM SOLUTION: SET UP A SPACE DEDICATED TO YOUNG CONTEMPORARY ARTISTS 
Despite its rich artistic tradition, Târgu-Mureș does not have an exhibition space to take on the organizing 
and management of young, freshly graduated artists’ exhibitions. We are thinking something like the 
Apollo Gallery in the ’70s and ’80s; that space now is the Democratic Party’s HQ. 
The city of Cluj has five such soaces (Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, Galeria/-
caffe Insomnia). What’s more, UAP (the visual artists’ association) Cluj has two galleries and the Fine Arts 
Museum regularly organizes contemporary art exhibitions. In Timișoara, two of the five existing spaces 
specifically support young contemporary art (Bastion,  H.ARTA). The other two belong to the UAP, and 
the Arts Museum also hosts contemporary art events. Miercurea Ciuc also has five galleries, two of which 
support young artists: Hargita Visual Art, Caffe/Gallery Tilos. Others are the Culture House Gallery  and the 
Korunk Gallery. We gave these three localities as examples because they too had an important role in the 
artistic life and they kept their positions, even attracting unemigrated artists from other places. 
The arts scene flourished wherever there are small galleries (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experience 
shows that NGOs and foundations are more efficient in running galleries. Small contemporary galleries 
organize exhibitions more quickly, thus freshening up local artistic life; young creators aggregate around 
them and are able to develop a more direct and continuous relationship with the public. 
In comparison, today in Târgu-Mureș the UAP Gallery and the Bernady House organize exhibitions, but 
don’t purposefully present the young generation. In the ’70s in addition to the UAP Gallery, other spaces 
hosted exhibitions as well: the local newspaper’s editorial office, the Thatre Academy’s hall while Csorba 
Andras was the rector and, last but not least the Apollo Gallery, the exhibition room of the Apollo Circle 
and the MAMŰ Group. 
As far as we know, the closing of the Apollo Gallery was one of the motives for artists’ exodus in the ’80s. 
Even today, in absence of such a location, the town does not have a palpable artistic life. 
The yearly international exhibitions and the ones presenting Romanian artists from other centres, 
organized by ARTeastFoundationsince 1999 cannot fill the void for the lack of space. 
Târgu-Mureș’s present cultural life is characterized by inert institutions (the Nagy Imre Gallery’s summer 
traffic does not pass 40 visitors/month, and it is the same with the Fine Arts Museum). Romania’s UAP 
still works in centralised structures, in spite of its formal autonomy; for financial reasons, it cannot even 
think about inviting artists from outside the county. As a result, the exhibitions organized by it look more 
like family events.

2. LONG-TERM SOLUTION: CREATE A CONTEMPORARY ARTS CENTRE  
In order to keep our region’s artistic life from falling into provincialism, we will sooner or later need a 
contemporary arts centre with research and documenting capabilities and an archive to host exhibitions, 
both national and international. For a community to keep its young artists, the region must connect 
to the international contemporary art circuit. In this domain too, a European strategy is needed. One 
requirement for this is a contemporary arts centre with a gallery. Setting up such a centre in Targu-Mures 
would be a huge attraction. Unlike Cluj, Oradea, Arad and Timisoara, Targu-Mures does not have a visual 
arts faculty or the cohesion of Sekler Land art centres.  In the present there is no need for another arts 
faculty in Transylvania. From the future’s point of view an arts center would be much more important.  
By its nature, such an institution could not be a rigid but a prospective one that brings movement to the 
town’s life. This is why, beside the founding of a micro-gallery the result would be an institutional network 
with the following functions. 

PROJECT MANAGEMENT - Beside artists’ individual projects, the centre could host projects linked to the 
culture of the town and the region, based on the ideas of curators from Romania and other countries

MEDIA ART STUDIO - An indispensable condition for a cultural centre that focuses and supports contem-
porary art. It is very difficult or outright impossible for Transylvanian artists to access the technical 
infrastructure of the studios in Bucharest (CIAC, FAV) or Budapest (C3). 

STUDIOS BY APPLICATION - The structure of the UAP excludes the existence of studios to be gained for 
determined periods by young artists through applying. Right now all the centres are struggling with a 
chronic shortage of art studios. Young artists are condemned to stand in a queue for a work space until 
he’s forty. A small number of studios gainable through application could solve the problem, the town 
would become more attractive as the result of adopting a method that is unusual here, but works very 
well in Western Europe. 

În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

THE ARCHIVE - A documentation centre is needed to gather documentation on progressive art in the 
region and on individual artists, to redact and edit catalogues to provide research material on the region’s 
art and creators. 

Elaborated* by Bartha József, artist, ARTeast Foundation president and
Sebesi Ildikó, redactor Tv, Project Manager ARTeast Foundation

Târgu-Mureș, March 2006 Yours respectfully Bartha József

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata

Exodus, 2006 - 2017, Detail
Installation, marble, wood, letter from ARTeast archive

Exod, 2006 - 2017, Detaliu
Instalație,  marmură, lemn, scrisoare din arhiva ARTeast

Exodus, 2006 - 2017, Részlet
Installáció, márvány, fa, levél az ARTeast archívumból

* Unfortunately, since finalizing this study, Szabó Péter moved to Hungary. 
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

R
O 1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 

TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.

 

Ungvári-Zrínyi Kata
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"Una dintre trăsăturile definitorii ale epocii moderne este creșterea importanței arhivei ca 
posibilitate de acumulare, depozitare și recuperare a cunoașterii și a formelor memoriei (...) 
[arhiva] însemnând o așezare sau un sistem organizată de documente și înregistrări atât verbale 
cât și vizuale - adică baza scrierii istoriei.”1

Studioul B5 din Târgu-Mureș, un "artist-run space" care funcționează sub egida Fundației 
ARTeast, găzduiește arhiva unei activități de organizare a evenimentelor artistice (expoziții, 
workshopuri, programe de rezidență, discuții, premiere, proiecții de film etc.) de aproape 30 de 
ani.2 Proiectul InSitu se organizează în jurul acestei arhive (care conține, în afara documentației 
generale a evenimentelor în sine –, fotografii, cataloage, afișe, caiete, tipărituri etc.) – urmele 
activității curatoriale, începând de la materialele vizuale până la detaliile operelor de artă, de la 
scrisori, texte, descrieri, planuri și idei nerealizate, până la documente mai prozaice cum ar fi 
însemnările administrative sau documentațiile aplicațiilor.)

Proiectul a început cu o serie de programe de rezidență pentru care tema și materialul de 
inspirație a fost arhiva însăși; artiștii invitați au făcut cunoștință cu materialul arhivei, cufun-
dându-se și în contextul local, au ținut prelegeri publice despre activitatea lor (artist talk), iar 
unii au inițiat și alte activități legate de proiectul lor de rezidență (performance, mini-expoziții, 
workshopuri). După desfășurarea programului de rezidențe operele finalizate au fost itinerate 
în cadrul unei expoziții. Materialul expoziției care poartă numele proiectului se compune din 
trei părți: întâi o selecție reprezentativă din operele aflate în arhivă, apoi operele rezidenților 
care au reflectat asupra arhivei, la care se adaugă câte o operă creată special pentru această 
ocazie de către artiștii care conduc Studioul B5 (Bartha József și duo-ul artistic Monotremu).

DEZVĂLUIREA ARHIVEI

Situația este una inedită. În opinia lui Michel Foucault, arhiva "Se oferă pe fragmente, regiuni 
și nivele, fără îndoială atât mai fragmentat și mai clar, cu cât mai mult timp ne desparte de ea.”. 
Analiza sa se întâmplă dintr-o regiune privilegiată, „în același timp apropiată nouă, dar diferită 
de actualitatea noastră, bordura timpului este cea care ne  înconjoară prezentul”3. Conține o 
discontinuitate, punctele sale cheie fiind discursuri "care tocmai au încetat a mai fi ale noastre"  
– Foucault demonstrează în textul său cum sistemele de gândire definesc arhiva: "Arhiva este, 
în primul rând legea a ceea ce poate să fie spus, sistemul care guvernează apariția enunțurilor 
ca evenimente singulare."4

În timp ce analogia foucaultiană a arhivei cu cercetarea arheologică generează comparații 
mentale (prezentul nostru actual versus prezentul arhivei) și presupune activarea, redefinirea 
permanentă a unor categorii virtuale – în cazul unei arhive artistice, o astfel de analiză dă 
viață fenomenelor de arhivă cercetate de Foucault în forme deosebit de spectaculoase. Arta 
este capabilă să reveleze și să ilustreze în mod expresiv aceste dinamici – dar numai printr-o 
concepție curatorială corespunzătoare. Proiectul InSitu reușește să realizeze acest lucru. 
Tratează tema în contextul său viu și organic; analizează arta trecutului apropiat răspunzând 
la ea, nu prin metode și concluzii empirice, ci clarificând prin artă ce este și ce nu mai este "de 
enunțat",5 procesele de creație pun în evidență discontinuitatea diferențele, schimbarea și 
distanța; operele noi, inspirate de arhivă sunt întruchipări perfecte ale platformei de cercetare 
care este în același timp un teritoriu accesibil, dar și despărțit de prezentul nostru6.

"În plus, nouă ne este imposibil să descriem propria noastră arhivă, dat fiind că noi vorbim în 
interiorul regulilor ei."7 – încă un paralelism întruchipat în concepția curatorială: schimbarea de 
perspectivă se realizează prin invitarea unor artiști care nu au avut nici un contact precedent 
cu arhiva sau cu instituția.

arhivei), iar pe de altă parte datorită unei platforme deschise, care redeschide discursul despre 
arhivă prin activitate artistică (programe de rezidență și opere rezultate din ele). În timp ce 
Foucault declară deschis că studierea aprofundată a arhivei creează o discontinuitate, în cazul 
de față putem spune că folosirea arhivei creează în același timp și o continuitate – dar asta 
nu înseamnă o tendință de permanentizare a unor concepții; continuitatea se manifestă în 
practica artistică, pur și simplu în crearea artei.

AUTOREFERENȚIALITATEA ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 

Selecția din operele aflate în arhivă prezintă principalele teme-focus ale instituției. Particu-
laritatea perspectivei Fundației ARTeast este reflexia cu un fundament conceptual puternic 
asupra mediului local, asupra societății est-europene, precum și asupra fenomenelor culturale 
și sociale ale contextelor internaționale. Pe plan spiritual, izvorul de inspirație important al 
activității instituției este realitatea târgumureșeană. Acest mediu conduce, prin complexitatea 
sa specifică, către teme precum cea a identității naționale (în oglinda relației dintre cele două 
etnii – cea română și cea maghiară –  aproximativ egale la număr de locuitori) a raportului de 
forțe din spațiul public, care activează fenomene locale specifice și istorii paralele, precum și cea 
a situației artei în contextul tuturor factorilor dați. 

Cu toate că se poate argumenta că expunerea materialului arhivei se întâmplă în cadrul unui 
gest al puterii, cu dezideratul "scrierii istoriei"; deschiderea arhivei către artiști presupune 
în același timp acordarea libertății de acțiune pentru alte părți, instituția dându-și acordul la 
apariția unor discursuri paralele despre temă – a unor discursuri care vor aduce nu numai noi 
nivele de interpretare (cum ar fi cea a perspectivei de comodificării culturale din lucrarea lui 
Sonja Hornung și Richard Pettifer), dar pot chiar să rescrie narativele inițiale (cum se întâmplă 
în intervenția curatorială a lui Mircea Nicolae sau în proiectul Iuliei Toma și al lui Claudiu Cobi-
lanschi).

Ca urmare a interacțiunii libere, fără constrângeri formale sau tematice a artiștilor rezidenți 
cu arhiva, abordările artistice s-au dovedit a fi și ele deosebit de variate: examinează arhiva 
în totalitatea sa și ca fenomen cultural (Hornung și Pettifer), sintetizează separat unele teme 
recurente (lucrările lui Jaroslav Kyša și Borsos Lőrinc), evidențiază și recontextualizează unele 
elemente sau motive (Toma și Cobilanschi), descoperă discursuri (fictive) și le prezintă în forma 
unor expoziții (proiectul lui Nicolae), iar unii artiști execută și intervenții (Hornung și Pettifer, și 
într-o formă indirectă, conceptuală, și Mircea Nicolae ). Iar în ceea ce privește lucrările coordo-
natorilor B5 Studio (Bartha și Monotremu), ele sunt reflexii complexe la activitatea culturală a 
fundației – și, ca urmare, datorită poziției lor din interior, oferă o imagine și o înțelegere aparte 
referitoare la instituție

Prin transformarea arhivei în materialul și tema activității artistice se naște o specificitate 
a locului (site-specificity) în care "locul" este însăși spațiul artei. Astfel și expoziția devine mai 
pregnantă. În ceea ce privește aniversarea14, perspectiva site-specific creează momentul 
poziționării conștiente: putem fii martorii unui eveniment conștient de sine și autoreferențial, 
care – în ceea ce privește formatul acestuia – este o alternativă deosebit de sobră, sinceră și 
autentică la sărbătorile de aniversare tradiționale.

OPERELE

Cu toate că, datorită punctelor de conexiune dintre ele, operele expuse pot crea diverse 
modele, există câteva motive recurente, pe baza cărora se poate trasa o hartă simptomatică 
despre materialul expoziției. Este important de menționat că, probabil, aceasta este ordinea 
cea mai liberă și mai neutră care poate fi aplicată materialului – fiindcă identificarea narativelor 
coerente este mult mai facilă; numai că ele constituie o rețea complexă, și, cu toate că sunt 
realități simultane, ele pot fi tratate doar izolat și succesiv (cele mai importante dintre ele au 
fost menționate mai sus).

Gruparea simptomatică nu este exclusivă (include multe alte conexiuni tematice), astfel că 
reflectă mai bine și simultaneitatea narativelor care se manifestă în cadrul expoziției – sau în 
cazul unei arhive.

HĂRȚI

Mijloacele localizării spațiale se manifestă în trei forme distincte. În proiectul curatorial 
fictiv al lui Mircea Nicolae harta leagă de realitate fenomenul artiștilor inventați. Deoarece 
subiectul tematizează tipuri de alteritate, hărțile, ca forme de descriere "obiective" au în ace-
lași timp rol legitimator. Proiectul este un exemplu tipic pentru arta care are în centru arhiva 
(archival art) răspândită în arta contemporană în ultimii zece ani; dar, fiindcă se încadrează în 
corpul arhivei ca intervenție semi-activistă, caracteristicile artei arhivale se manifestă în el 
mult mai pregnant, într-o perspectivă dublată:: "creatorii de 'archival art' prezintă frecvent în 
format fizic informația istorică pierdută sau dislocată"15; astfel că arhiva este în același timp: 
"descoperită, dar totuși construită, are caracter faptic, dar e totuși fictivă, este publică, dar 
totuși personală"16; arta arhivală este caracterizată de o tendință utopistică, "dezideratul de 
a transforma întârzierea în devenire (becomingness), de a recupera viziunile eșuate ale artei, 
literaturii, filozofiei și ale vieții cotidiene în forma unor scenarii posibile ale relațiilor sociale 
alternative"17. În lucrarea lui Nicolae arhiva este spațiul creației în toate sensurile.

Lucrarea lui Miklósi Dénes conține punerea față în față, la propriu, a două hărți cu vizualități 
și sisteme de simboluri diferite. Harta gravitațională este nediferențiată, dar e o reprezentare 
precisă, mecanică, fiind în același timp o simulare. Sensul hărții personale proiectate este 
indescifrabil, dar este evident că emblemele care apar semnifică conținuturi experiențiale 
solide, condensate și nemijlocite. Poziționarea acestora (a celor două hărți) față în față are ca 
efect mai mult decât accentuarea diferențelor dintre cele două tipuri de imagine și conținut: 
în spațiul minimalist al contextului original al lucrării toate semnele rezonează altfel – astfel 
că ar putea fi posibilă chiar și întâlnirea formelor.

ELEMENTE SIMBOLICE ÎN SPAȚIUL PUBLIC, ACȚIUNI PUBLICE 

Elementul simbolic cel mai la îndemână al spațiului public este steagul. Lucrarea lui Kisspál 
Szabolcs din 2000 se bazează pe o modificare extrem de simplă. Transpunerea culorilor, fiind 
vorba despre un obiect simbolic, are o semnificație deosebit de puternică și se activează mai 
multe conotații. Una dintre ele este realizarea faptului că structura unui simbol cunoscut este 
aleatorie și lipsită de logică (dar în același timp este o formă cât se poate de strictă); pe de altă 
parte, fiindcă steagul ciudat își recapătă culorile – și prin ele și sensul – doar în instalația video, 
devine evident că steagul este activat de existența-imagine și de atenția umană (chiar și cea 

mediată de tehnică, vrăjită de spectacol18), care îl fac ceea ce este – altfel fiind doar o bucată 
de material textil compusă din fâșii.

Cealaltă imagine de steag prezentă în expoziție se conturează pe cutia luminoasă a duo-ului 
Borsos Lőrinc. Jocul aparent total absurd cu culorile este un gest plin de umor, aproape de 
natură dadaistă în ceea ce privește conținuturile sale simbolice. Cu toate că se construiește 
pe realități pe care le descompune, jocul nu este destructiv, ci creează o compoziție nouă, de 
o grație suprareală, care își face efectul prin forța umorului. Suprapunerea celor două steaguri 
are ca rezultat o voioșie multicoloră, și nicidecum un punct zero neutru, cum ne-am fi așteptat.

Statuile sunt și ele elemente ale spațiului public care exprimă putere simbolică. Instalația 
de fântână arteziană a lui Cristi Pogăcean reflectează asupra luptei-statuilor dintre cele două 
etnii târgumureșene, prezentând cu ironie versiunea care reflectă cel mai bine tensiunile 
ascunse. Lucrarea se încadrează perfect în spațiul specific al galeriei, iar micile figurine putto 
pot reprezenta prin forma lor semi-clasică chiar și caracterul mic-burghez a Târgu-Mureșului 
în acest mediu nou.

Bartha József folosește o altă formă tradițională comemorativă publică: placa memorială. 
Primul strat al lucrării, provenită din arhivă, este solicitarea adresată instituției oficiale, 
care atrage atenția asupra condiției locașului de artă contemporană. Urmează apoi plăcile 
comemorative dedicate memoriei artiștilor emigrați, prin care forma de monument ridică 
imposibilitatea locală a creației artistice contemporane la nivelul evenimentelor istorice 
(traumelor sociale) și o transformă în obiectul comemorării. Poziționarea plăcilor amintește 
puțin și de plăcile de morminte. Față de prezența de posibilitate a documentelor de hârtie, 
materialul plăcilor de marmură care transmite un efect de finalitate în spațiu.

Spațiul public este în același timp locul diferitelor manifestări și acțiuni. Aici toate acțiunile 
pot deveni simbolice și explicit politice, toate enunțurile pot fi totodată și manifeste.

Acțiunea-aucție a cuplului de artiști Sonja Hornung și Richard Pettifer atrage atenția asupra 
comercializării artei și asupra încărcăturii politice și autoritare a valorilor culturale, trecând în 
același timp și peste bariera dintre artă și publicul său. În cadrul evenimentului-performance 
organizat în cadrul programului de rezidență, cei doi artiști au scos la licitație copii ale materia-
lului din arhiva B5, făcând astfel vizibile dimensiunile de putere și valoare și în spațiul arhivei. În 
continuarea performance-ului au instalat un punct de multiplicare în spațiul expozițional, unde 
vizitatorul putea să copieze documente din mapa de arhivă pusă la dispoziție.

Iulia Toma și Claudiu Cobilanschi folosesc arhiva în feluri variate în proiectul lor. Pe de altă 
parte, expun o formă, ca semn iconic, care scoate în evidență un moment din seria de interven-
ții publice Retus (motivul mersului în mâini a aparținut lucrării lui Öllerer András cu camera obs-
cura); motivul ales poate reprezenta în mod poetic tendințele artei contemporane referitoare 
atât la spațiul public sau la societate, cât și, în sens mai general, întâlnirea dintre artă și viața 
cotidiană. Formele de umbră decupate sunt însoțite de un film, în care apare un montaj de ima-
gini provenite din surse diferite: întâlnirea rezidenților cu arhiva, imagini cu scene cotidiene 
din jurul arhivei, dar apar și imagini care trimit la metodele cercetării științifice, apoi atenția 
se concentrează asupra textului în formă de scrisoare epistolar a Livianei Dan (scris pentru 
deschiderea unei expoziții din 1993), – deoarece artiștii au multiplicat și au distribuit acest 
document în perioada programului de rezidență, expunându-l în același timp în spații publice. 
Distribuirea discretă a scrisorii (care îndeamnă printre altele la depășirea antagonismelor soci-
ale) capătă o coloratură revoluționară, deoarece în câmpul vizual paralel apare înregistrarea 
conflictelor stradale din martie 1990 și putem urmări confruntările simultan cu seria de acțiuni 
artistice care încearcă să insereze scrisoarea în nișele întâmplărilor cotidiene.

Ion Râmnic și Mihály István, artiștii fictivi ai lui Mircea Nicolae expun o intervenție asupra 
unei statui din spațiul public. Gestul este însă subtil și se realizează doar la nivelul imaginii. 
Instalația completată cu făcălețul și cu vegetația bogată cu desen decorativ, creează o trecere 
între spațiul public și cel privat, cel privat devenind însă dominant – spațiul public reprezentat 

prin fotografia de dimensiuni mici rămâne doar un punct de referință. Toate acestea subliniază 
tema, înflorirea identității sexuale în spațiul privat, în timp ce statuia publică (și prin ea recu-
noașterea, încadrarea în cotidian a problematicii gay) rămâne în continuare un țel îndepărtat, 
dar desemnat.

EVENIMENTE PRIVATE, CU EFECTE MAJORE 

Evenimentele sferei private poartă în sine acele obișnuințe cotidiene, care prin repetarea sau 
acumularea lor validează categorii, consolidează practici și au prin urmare putere creatoare. 

Lucrarea video a artistei Kispál Ágnes-Evelin încarcă cu simboluri practica privată a selectă-
rii din supa de legume. Repetiția oferă spațiu de afirmare categorizării automatice; opera ne 
arată că până și acțiunile simple și aparent fără importanță, cum ar fi refuzarea consecventă a 
unor lucruri, creează ritualuri personale, definind astfel modul nostru de gândire. Poziționarea 
filmului video în spațiul expozițional ajută împrimarea și mai sugestivă a conținuturilor în vizita-
tori: ecranul este poziționat orizontal, la nivelul unei mese, pe picioare și poate fi înconjurat. 
Opera expusă din nou s-a îmbogățit cu un nou nivel.    

Instalația duo-ului Monotremu adună la un loc acțiunile mai private și informale legate de 
evenimentele artistice, cum ar fi servirea vinului după deschiderea expozițiilor și tot șirul 
de evenimente care îl acompaniază, în care sferele publice și private, formale (îndeplinind o 
misiune culturală) și informale se amestecă. Expunerea în acest fel (din poziția unei instituții) 
a plaselor metalice de pe sticlele de vin atrage atenția asupra fundalului (rețelei) care se 
ascunde în spatele evenimentelor publice și a rolurilor culturale "oficiale".

GESTURILE FĂCUTE CĂTRE CELĂLALT 

Motiv recurent al expoziției InSitu este Celălat (și astfel relaționalitatea însăși). Aceasta 
se manifestă adeseori în dualități, dar câteodată dualitatea generează gesturi implicite sau 
explicite ale părților.

Instalația interactivă a lui Jaroslav Kyša stabilește o relație complexă pornind de la experien-
ța arhivei. Cu toate că nu se menționează nicăieri în mod explicit, suporturile de lut sugerează 
posibilitatea ca cei doi participanți să-și modeleze reciproc portretele. La aceasta se adaugă 
distanța care definește poziția părților. Totodată, cele două portrete nu se vor privi niciodată în 
față, iar creatorii lor îl contemplează pe celălalt doar ca obiect al observației și nu ca partener 
potrivit pentru interacțiune. Interacțiunea lor constă doar în faptul că suporturile se învârt 
împreună – prin schimbarea intenționată a perspectivei în lucrarea participanților se schimbă 
și perspectiva între celălalt și lucrarea sa. Relația este definită de recluzie comună forțată și 
de interdependență. Este posibilă în schimb și o interpretare mai pozitivă: ea devine posibilă 
dacă modelatorii lucrează în consens, astfel, deși situația nu va fi nici în continuare una de 
comunicare, lucrarea poate să fie armonizată și se poate crea un fel de comunitate.

Lucrarea duo-ului Monotremu legată de lecția de limbă tematizează și ea imposibilitatea 
comunicării. În relația româno-maghiară, adeseori sursă de confruntare și conflict vine din 
dilema: care din părți să învețe limba celuilalt – un fenomen interesant și o situație ciudată, în 
care cunoașterea limbii , în loc să reprezinte putere, pare să însemne pentru părți o subordona-
re față de celălalt. Cunoașterea nu este o categorie empirică, ci un domeniu contaminat simbo-
lic. Printr-un gest aparent generos, inscripția, care declară interes pentru învățare, încearcă să 
depășească această situație, dar conține doar acceptarea cunoașterii și nu încercarea activă, 
astfel că își păstrează poziția de putere. Anunțul "de rupt" este pus sub sticlă – în demersul de a 
înrăma și expune gestului "nobil". Situația este încremenită.

Lucrarea lui Sugár János proiectează în spațiul public – mai precis în partea oficială a sa – 
un gest folosit în relațiile interpersonale. Expresia "scuze" este o manifestare umană, dar nu 
cea mai directă dintre ele: face parte din limbajul de lemn politicos în care semnele vieții sunt 

În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

Descrierea arhivei "echivalează cu o diagnosticare a noastră înșine. Și nu pentru că ea ne-ar 
permite să întocmim lista trăsăturilor noastre distinctive și să schițăm dinainte figura pe care 
o vom avea în viitor".8 Cu toate că arhiva ARTeast are trăsături recurente, care sunt citate și 
de rezidenți în lucrările lor, proiectul nu construiește o narativă lineară și nu are pretenția 
sublinierii acesteia la nivel de moștenire – "frânge firul teologiilor transcendentale; iar acolo, 
unde gândirea antropologică interoga ființa omului sau subiectivitatea acestuia, ea face să 
explodeze diferitul și exteriorul".9 "Diferitul " în acest caz poate să se refere la exemplul clasic 
de alteriate prezentat în proiectul lui Mircea Nicolae, sau la perspectiva marketizării, care 
apare în performance-ul creat de Sonja Hornung și Richard Pettifer; "exteriorul", adică ceea 
ce se situează în afara arhivei, este de exemplu tehnica de artizanat, care apare în proiectul 
lui Jaroslav Kyša (forma care evocă olăritul), precum și totalitatea operei artiștilor fictivi 
din proiectul lui Mircea Nicolae. În ansamblu, reflecțiile din perspectivă interioară ale lui 
Bartha József și ale duo-ului Monotremu, dar chiar și distribuirea conținuturilor precedente 
în formă nouă din cadrul expoziției activează domeniul alterității în interiorul aceleiași entități 
instituționale. Deoarece, în acest sens diagnoza „stabilește faptul că suntem diferență, că 
rațiunea noastră este diferența discursurilor, istoria noastră – diferența timpurilor, eul nostru 
– diferența măștilor".10

Putem să dezvoltăm problema în direcția pe care o deschidea Christian Boltanski în legătură 
cu proiectul său din 1987 legat de arhive : „ în momentul în care încercăm să conservăm ceva, 
vom fixa acel lucru. Conservarea este posibilă doar dacă întrerupem fluxul vieții"11. Recunos-
când acest fapt, activitatea de arhivare a proiectului nu se bazează pe conservare. Chiar și 
critica muzeologică de la începutul secolului al 19-lea argumenta deja de la începuturi că scoa-
terea din circulația comunității ucide arta12; modelul muzeu-templu este înlocuit treptat de 
modelul forum, care, în contrast cu cel anterior, comunică conținuturi vii13 – și acest model se 
afirmă și în cazul proiectului InSitu: proiectul și expoziția se nasc pe de-o parte prin activitatea 
curatorială focalizată (selectare și prezentarea materialului care reflectă cel mai bine spiritul 

prezente în cantitate minimă. Ca o astfel de formă, se potrivește mai bine cu impersonalitatea 
semnelor de circulație, sau a altor semne similare, dar este totuși o intervenție, care, după 
cum s-a dovedit, provoacă puterea (semnul, cu toate că avea autorizație de expunere, a fost 
îndepărtat în timp scurt, nu se știe ce s-a întâmplat cu el, ba, mai mult, autoritățile "nu aveau 
cunoștință despre caz"). Semnul este un gest absurd, dar construit cu mare atenție, care poate 
tulbura sistemele de putere pe mai multe nivele, fără să poată fi clasificată în mod direct și 
clar un act de tulburare a liniștii publice sau de revoltă. De ce este totuși provocare? În primul 
rând este necunoscut și nou (pe deasupra și bilingv), pe de altă parte e dovada prezenței unei 
entități private, civile – care nu se manifestă în mod chiar atât de privat: se aventurează pe 
teritoriul puterii, folosește forma vizuală a semnelor expuse de putere, astfel că devine o putere 
concurentă care este periculoasă și trebuie îndepărtată. Lucrarea arată controlul exercitat în 
spațiul public – în care orice încercare independentă e sortită eșecului.
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A marosvásárhelyi Városi Tanács figyelmébe

Tisztelt Elnök úr

Ezt a tanulmányt azzal a céllal küldjük  el önöknek, hogy ismertessük városunk művészeinek exodusát az 
elmult húsz évben. 

UTOLSÓ ÓRA
tanulmány a marosvásárhelyi képzőművészeti élet jelenlegi helyzetéről.

VISSZATEKINTÉS
A második világháború utáni marosvásárhelyi képzőművészeti élet három fontos korszakot foglal 
magában. Ez a három korszak három generáció ide - és visszaköltözéséhez köthető. 
Az első nagyobb hullám az 1960-as évekre tehető, amely az 50-es évek fülledt, provinciális, szocreál ha-
gyományait megtagadva, egy új, korszerű, expresszionista, Nagy István-i vonalat követve Marosvásár-
helyt a korszak egyik legérdekesebb erdélyi képzőművészeti központjává tette. Ezt az időszakot olyan 
művészek nevei fémjelzik, mint Nagy Pál, Balázs Imre, Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, 
Albert László. Ennek a korszaknak a második generáció szempontjából legfontosabb egyénisége Nagy 
Pál, akinek nyitottsága és a 60-70-es évek legkorszerűbb nemzetközi művészeti életére való kitekinté-
se meghatározó szerepet játszott a fiatal avantgárd generáció megjelenésében. Az ő pedagógiai mun-
kásságának köszönhetően, abban az időben a kolozsvári képzőművészeti főiskola magyar anyanyelvű 
diákjainak kilencven százaléka a marosvásárhelyi képzőművészeti középiskolából került ki, akiknek 
többsége a 70-es években  vissza is tért Marosvásárhelyre. 
Ez a  lendületes, avantgárd hagyományokat követő csapat határozta meg az akkori marosvásárhelyi kép-
zőművészeti életet. A csapat először Apollo-kör, majd MAMŰ Csoport névvel jelentkezik, és tagjai olyan 
művészek, mint Elekes Károly, Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán, Borgó György Csaba, Bob 
József, Irsai Zsolt és még sokan mások. Sajnos, a második generáció 35-45 tagot számláló csapatának 
nagy többsége a 80-as évek folyamán a kivándorlás mellett döntött, tagjai jelenleg Magyarországon, 
Németországban, Svédországban, az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és Izraelben élnek. 
Marosvásárhelyen a MAMŰ-csapatból négy művész maradt: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt 
és Horváth Ödön.
A harmadik fontos hullám, mely meghatározó a város művészeti életének stílusváltása szempontjából, az 
1980-as évek végére,  90-es évek elejére tehető, amikor olyan művészek telepedtek le a városban, vagy 
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Míg a 70-es években a Képzőművészek Szövetségének galériáján kívül olyan kiállítóhelyiségek is léteztek, 
mint az Új Élet szerkesztősége, vagy Csorba András rektorsága alatt a Színművészeti Főiskola előcsarno-
ka, és nem utolsósorban az Apolló Galéria, amely konkrétan az Apolló kör és MAMŰ kiállítóterme volt. 
Tudomásunk szerint az Apolló Galéria megszüntetése volt az egyik kiváltó oka a marosvásárhelyi 
képzőművészek nyolcvanas évekbeli exodusának. Hasonló helyiség hiánya miatt nincs jelenben sem 
kitapintható kortárs művészeti élet a városban.  
Azok az évi nemzetközi, illetve több romániai művészeti centrum alkotóit felvonultató kiállítások, amelye-
ket 1999-től az ARTeast Alapítvány szervez, helyiséghiány miatt nem tudják betölteni ezt a kialakult űrt.
A mai marosvásárhelyi kulturális életet a „mozdulatlan” művészeti intézmények jellemzik (a Nagy Imre 
Galéria látogatottsága nem haladja meg a nyári szezonban a havi 40 főt), a Művészeti Múzeum helyzete 
sem sokkal jobb. A Romániai Képzőművészek Szövetsége még mindig centrális struktúrában működik, 
még akkor is, ha formálisan autonómiája van, pénzügyi gondjai miatt megyén kívüli művész meghívására 
nem is gondolhat. Ebből kifolyólag a szövetség által szervezett kiállítások egyre belterjesebbek.

2. HOSSZÚ TÁVÚ MEGOLDÁS EGY KORTÁRS MŰVÉSZETI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA
Ha a regionális képzőművészeti élet nem akar a provincializmusba süllyedni, előbb-utóbb szükség lesz 
egy olyan kutatással is foglalkozó, dokumentációval és archívummal rendelekező kortárs művészeti köz-
pontra, amely helyet ad nemcsak hazai, hanem nemzetközi kiállításoknak is. Ahhoz, hogy egy közösség 
megtarthassa fiatal alkotóművészeit és megakadályozza az elvándorlást, a régiónak be kell kapcsolódnia 
a kortárs nemzetközi vérkeringésbe. Egy európai stratégiára van szükség ezen a téren is. E felzárkozás 
elengedhetetlen feltétele egy galériát is működtető kortárs művészeti központ létrehozása. Egy ilyen 
kortárs művészeti központ Marosvásárhelyen való létrehozása nagyon erős vonzást eredményezne. 
Marosvásárhelynek Kolozsvárhoz, Nagyváradhoz, Aradhoz, valamint Temesvárhoz képest nincs képzőmű-
vészeti egyeteme, de még azzal a kohézióval sem rendelkezik, amely a székelyföldi művészeti centrumo-
kat jellemzi. A jelenlegi helyzetben Erdélyben egy ötödik képzőművészeti főiskolára nincs szükség. Egy 
kortárs képzőművészeti központ létrehozása a jövő szempontjából sokkal fontosabb. A kortárs képzőmű-
vészeti központ, jellegénél fogva nem lemerevedett, hanem a város életébe mozgást hozó előretekintő 
intézmény lenne. Ezért a minigaléria létrehozása mellett sokkal több feladatot ellátó intézményrendszer 
épülhetne ki, melynek feladatköreit az alábbiakban vázoljuk.

PROJEKTIRÁNYÍTÁS - A művészek egyéni kiállításai mellett a kortárs művészeti központ helyet bíztosíta-
na olyan projekteknek, amelyek romániai vagy akár nemzetközi kurátorok ötletei alapján jönnének létre, 
és valamilyen kapcsolatban állnának a város és a régió kultúrájával. 

MÉDIASTÚDIÓ - Médiastúdió működtetése elengedhetetlen feltétele a kortársművészettel foglalkozó és 
ezt támogató kulturális központnak. Az  erdélyi művészek nagyon nehezen vagy egyáltalán nem férnek 
hozzá sem a bukaresti (CIAC, FAV), sem a budapesti (C3) stúdiók technikai infrastruktúrájához.

MEGPÁLYÁZHATÓ MŰTERMEK - A Képzőművészeti Szövetség struktúrája kizárja az olyan műtermek 
létezését, amelyeket pályázat útján fiatal képzőművészek nyerhetnének el előre meghatározott időtar-
tamra. A jelenlegi helyzetben az összes művészeti centrum krónikus műteremhiánnyal küszködik. Egy 
fiatal művész sorbanállásra van ítéltetve, és a jelenlegi helyzet szerint körülbelül negyvenéves korára jut 
műteremhez. Néhány pályázható műterem még nem oldaná meg ezt a problémát, de vonzóbbá tenné a 
várost, amely egy ilyen, térségünkben újszerű, ám Nyugat-Európában bevált módszert vezetne be.

ARCHÍVUM - Szükség van egy olyan dokumentációs központra, amely összegyűjti visszamenőleg a régió 
progressziv művészetének fontos dokumentumait, összeállítja a művészek egyéni dokumentációit, kata-
lógusokat szerkeszt és ad ki, anyagot biztosít a régió művészetével és alkotóival foglalkozó kutatásokhoz.

Összeállította*  Bartha József képzőművész, az ARTeast Alapítvány elnöke, valamint
Sebesi Ildikó, Tv-szerkesztő, az ARTeast Alapítvány projekt irányítója

Marosvásárhely, 2006. március  Tisztelettel, Bartha József

În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

költöztek haza, mint Erdei György Zoltán, Bartha József, Pál Péter, Wagner Richárd és Adrian Șerban 
Chira. Ez a csapat számban jóval kevesebb volt, mint a 70-es évek generációja, de új szemlélettel és 
főleg energiával kapcsolódott bele a Marosvásárhelyen már-már teljesen ellankadó művészeti életbe, és 
felrázta a MAMŰ-tagok  itthon maradt tagjait is. Ezek a művészek a Nagy Pál – MAMŰ vonalat folytatva,  
fontosnak tartják az európai és a világ kortárs művészetére való kitekintést, illetve az ahhoz való felzárkó-
zást.
1989 márciusában Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira és Bartha József megszervezték az első közös 
kiállítást 35-ös Műhely + Meghívottak címmel, melyre kolozsvári, bukaresti és nagyváradi művészeket is 
meghívtak.  A kiállítást Magda Cărneci bukaresti kritikusnak kellett volna megnyitania. Sajnos az akkori 
politikai légkör számára túl furcsa, érthetetlen, új szemléletű posztmodern kiállítás veszélyesnek tűnt. 
Ezért az akkori hatalom a  megnyító előtt egy nappal bezáratta. 
Sajnos Erdei György Zoltán 1992-ben autóbaleset áldozata lett, mig Wagner Richard a 90-es évek végén 
kivándorolt Kanadába. Azóta meghatározó egyéniségű művész nem tért haza és nem telepedett le 
Marosvásárhelyen.
Ez a három időszak mindig valami újat, frisset, energikusat hozott a marosvásárhelyi művészeti életbe, 
ennek  köszönhető az, hogy a 60-as, 70-es és 90-es években Marosvásárhely nemcsak az erdélyi 
képzőművészeti élet, hanem Románia képzőművészeti szcénájának egyik fontos központja volt. A 80-as 
évek a pangás és a nagy kivándorlások időszaka volt. (Lásd a kivándorlási listát)
Sajnos a 80-as évek végén, 90-es évek elején meghatározó szerepet játszó marosvásárhelyi képzőművé-
szek közül is sokan a kivándorlás útját választották, azok a művészek pedig, akik a 90-es évektől az 
ezredfordulóig végezték el a kolozsvári, bukaresti avagy budapesti képzőművészeti egyetemeket, egypár 
ember kivételével vagy nem jöttek haza, vagy más városba költöztek, esetleg ők is kivándoroltak. Lásd: 
Wagner Richard, KissPál Szabolcs, Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária és mások. 
Avagy szemléletes az a tény is, hogy jelenleg a kolozsvári képzőművészeti élet legfiatalabb, a huszonéves 
generációt alkotó csapatának elég nagy százaléka marosvásárhelyi születésű (Tordai Attila, Csíki Csaba, 
László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga), ám az egyetem elvégzése után nem tértek 
vissza Marosvásárhelyre. 
A fentiekből következik, hogy abban az esetben, ha valamilyen konkrét lépés nem történik, az utóbbi 
harminc év egyik legfontosabb erdélyi képzőművészeti központja újra visszasüllyedhet a legmélyebb 
és legsötétebb provincializmusba. A marosvásárhelyi képzőművészeti élet jelenlegi állása szerint 
Marosvásárhelyen egyetlenegy frissen végzett huszonéves képzőművész van, aki itt él és itt dolgozik. 
A harmincas generációt három főiskolát végzett alkotja, akik közül csupán az egyik kiállító művész. 

1. RÖVID TÁVÚ MEGOLDÁS EGY TÉR LÉTREHOZÁSA CÉLIRÁNYOSAN
A KORTÁRS FIATAL MŰVÉSZEK SZÁMÁRA
Annak ellenére, hogy Marosvásárhely komoly képzőművészeti hagyományokkal rendelkezik, az egyetlen a 
komoly képzőművészeti hagyományokkal rendelkező erdélyi városok közül, ahol nincsen olyan kiállítóhe-
lyiség, amely célírányosan felvállalná a fiatal, frissen végzett képzőművészek kiállításainak megszervezé-
sét és menedzselését. A hetvenes, nyolcvanas években létező Apollo Galériához hasonlóra gondolunk, 
amelynek akkori  helyiségében jelenleg a Demokrata Párt székel.
Kolozsvár öt ilyen helyiséggel rendelkezik (Protokoll Stúdió, Sindan Galéria, Atach Galéria, Tranzit Ház, 
Insomnia Galéria - kávézó), ezenkívül Kolozsváron a Képzőművészeti Szövetségnek két galériája van, 
és a Művészeti Múzeumban is tartanak időszakos kortárs képzőművészeti kiállításokat. Temesváron öt 
kiállítóhely közül kettő konkrétan a fiatal kortárs művészetet támogatja (Bastion,  H.ARTA). A másik kettő 
a Képzőművészeti Szövetség két kiállítóterme, a Művészeti Múzeum is helyet ad kortárs képzőművészeti 
rendezvényeknek. Csíkszeredában is öt kiállítóhelyiség található, ebből kettő a fiatal képzőművészeket 
támogatja (Hargita Visual Art, Tilos Kávéház Galéria), ezenkívül van még a Művelődési Ház Galériája, a 
Golden Gallery  és a Korunk Galéria. Azért ezt a három helységet hoztuk fel példának, mert mindhárom 
szintén nagyon fontos szerepet töltött be a korábbi művészeti életben, mindhárom meg is tartotta ezt 
a pozícióját, sőt a többi művészeti központból is ezekbe a helységekbe vándorolnak azok az emberek, 
akik nem a kitelepedés útját választják. Azokban a helységekben alakult ki virágzó fiatal képzőművészeti 
élet, ahol minigalériák léteznek (Temesvár, Kolozsvár, Csíkszereda). A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a civil szervezetek, alapítványok által működtetett galériák a hatékonyabbak. A tények bebizonyították, 
hogy a kisméretű kortárs galériák lehetővé teszik a kiállítások gyors megrendezését, a város művészeti 
életének felfrissítését, ezen galériák köré fiatal képzőművészek csoportosulnak, meghatározzák a város 
művészeti életét, és a közönséggel való közvetlenebb, dinamikusabb és folyamatos viszony alakulhat ki.
Ezekhez képest Marosvásárhelyen jelenleg a Képzőművészeti Szövetség Galériáján kívül a Bernády Ház 
ad helyet kiállításoknak, ám egyik sem vállalja fel a fiatal generáció célirányos bemutatását, felkarolását. B
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* Din păcate, de la efectuarea studiului și  Szabó Péter s-a mutat în Ungaria. 
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A marosvásárhelyi Városi Tanács figyelmébe

Tisztelt Elnök úr

Ezt a tanulmányt azzal a céllal küldjük  el önöknek, hogy ismertessük városunk művészeinek exodusát az 
elmult húsz évben. 

UTOLSÓ ÓRA
tanulmány a marosvásárhelyi képzőművészeti élet jelenlegi helyzetéről.

VISSZATEKINTÉS
A második világháború utáni marosvásárhelyi képzőművészeti élet három fontos korszakot foglal 
magában. Ez a három korszak három generáció ide - és visszaköltözéséhez köthető. 
Az első nagyobb hullám az 1960-as évekre tehető, amely az 50-es évek fülledt, provinciális, szocreál ha-
gyományait megtagadva, egy új, korszerű, expresszionista, Nagy István-i vonalat követve Marosvásár-
helyt a korszak egyik legérdekesebb erdélyi képzőművészeti központjává tette. Ezt az időszakot olyan 
művészek nevei fémjelzik, mint Nagy Pál, Balázs Imre, Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, 
Albert László. Ennek a korszaknak a második generáció szempontjából legfontosabb egyénisége Nagy 
Pál, akinek nyitottsága és a 60-70-es évek legkorszerűbb nemzetközi művészeti életére való kitekinté-
se meghatározó szerepet játszott a fiatal avantgárd generáció megjelenésében. Az ő pedagógiai mun-
kásságának köszönhetően, abban az időben a kolozsvári képzőművészeti főiskola magyar anyanyelvű 
diákjainak kilencven százaléka a marosvásárhelyi képzőművészeti középiskolából került ki, akiknek 
többsége a 70-es években  vissza is tért Marosvásárhelyre. 
Ez a  lendületes, avantgárd hagyományokat követő csapat határozta meg az akkori marosvásárhelyi kép-
zőművészeti életet. A csapat először Apollo-kör, majd MAMŰ Csoport névvel jelentkezik, és tagjai olyan 
művészek, mint Elekes Károly, Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán, Borgó György Csaba, Bob 
József, Irsai Zsolt és még sokan mások. Sajnos, a második generáció 35-45 tagot számláló csapatának 
nagy többsége a 80-as évek folyamán a kivándorlás mellett döntött, tagjai jelenleg Magyarországon, 
Németországban, Svédországban, az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és Izraelben élnek. 
Marosvásárhelyen a MAMŰ-csapatból négy művész maradt: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt 
és Horváth Ödön.
A harmadik fontos hullám, mely meghatározó a város művészeti életének stílusváltása szempontjából, az 
1980-as évek végére,  90-es évek elejére tehető, amikor olyan művészek telepedtek le a városban, vagy 

Míg a 70-es években a Képzőművészek Szövetségének galériáján kívül olyan kiállítóhelyiségek is léteztek, 
mint az Új Élet szerkesztősége, vagy Csorba András rektorsága alatt a Színművészeti Főiskola előcsarno-
ka, és nem utolsósorban az Apolló Galéria, amely konkrétan az Apolló kör és MAMŰ kiállítóterme volt. 
Tudomásunk szerint az Apolló Galéria megszüntetése volt az egyik kiváltó oka a marosvásárhelyi 
képzőművészek nyolcvanas évekbeli exodusának. Hasonló helyiség hiánya miatt nincs jelenben sem 
kitapintható kortárs művészeti élet a városban.  
Azok az évi nemzetközi, illetve több romániai művészeti centrum alkotóit felvonultató kiállítások, amelye-
ket 1999-től az ARTeast Alapítvány szervez, helyiséghiány miatt nem tudják betölteni ezt a kialakult űrt.
A mai marosvásárhelyi kulturális életet a „mozdulatlan” művészeti intézmények jellemzik (a Nagy Imre 
Galéria látogatottsága nem haladja meg a nyári szezonban a havi 40 főt), a Művészeti Múzeum helyzete 
sem sokkal jobb. A Romániai Képzőművészek Szövetsége még mindig centrális struktúrában működik, 
még akkor is, ha formálisan autonómiája van, pénzügyi gondjai miatt megyén kívüli művész meghívására 
nem is gondolhat. Ebből kifolyólag a szövetség által szervezett kiállítások egyre belterjesebbek.

2. HOSSZÚ TÁVÚ MEGOLDÁS EGY KORTÁRS MŰVÉSZETI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA
Ha a regionális képzőművészeti élet nem akar a provincializmusba süllyedni, előbb-utóbb szükség lesz 
egy olyan kutatással is foglalkozó, dokumentációval és archívummal rendelekező kortárs művészeti köz-
pontra, amely helyet ad nemcsak hazai, hanem nemzetközi kiállításoknak is. Ahhoz, hogy egy közösség 
megtarthassa fiatal alkotóművészeit és megakadályozza az elvándorlást, a régiónak be kell kapcsolódnia 
a kortárs nemzetközi vérkeringésbe. Egy európai stratégiára van szükség ezen a téren is. E felzárkozás 
elengedhetetlen feltétele egy galériát is működtető kortárs művészeti központ létrehozása. Egy ilyen 
kortárs művészeti központ Marosvásárhelyen való létrehozása nagyon erős vonzást eredményezne. 
Marosvásárhelynek Kolozsvárhoz, Nagyváradhoz, Aradhoz, valamint Temesvárhoz képest nincs képzőmű-
vészeti egyeteme, de még azzal a kohézióval sem rendelkezik, amely a székelyföldi művészeti centrumo-
kat jellemzi. A jelenlegi helyzetben Erdélyben egy ötödik képzőművészeti főiskolára nincs szükség. Egy 
kortárs képzőművészeti központ létrehozása a jövő szempontjából sokkal fontosabb. A kortárs képzőmű-
vészeti központ, jellegénél fogva nem lemerevedett, hanem a város életébe mozgást hozó előretekintő 
intézmény lenne. Ezért a minigaléria létrehozása mellett sokkal több feladatot ellátó intézményrendszer 
épülhetne ki, melynek feladatköreit az alábbiakban vázoljuk.

PROJEKTIRÁNYÍTÁS - A művészek egyéni kiállításai mellett a kortárs művészeti központ helyet bíztosíta-
na olyan projekteknek, amelyek romániai vagy akár nemzetközi kurátorok ötletei alapján jönnének létre, 
és valamilyen kapcsolatban állnának a város és a régió kultúrájával. 

MÉDIASTÚDIÓ - Médiastúdió működtetése elengedhetetlen feltétele a kortársművészettel foglalkozó és 
ezt támogató kulturális központnak. Az  erdélyi művészek nagyon nehezen vagy egyáltalán nem férnek 
hozzá sem a bukaresti (CIAC, FAV), sem a budapesti (C3) stúdiók technikai infrastruktúrájához.

MEGPÁLYÁZHATÓ MŰTERMEK - A Képzőművészeti Szövetség struktúrája kizárja az olyan műtermek 
létezését, amelyeket pályázat útján fiatal képzőművészek nyerhetnének el előre meghatározott időtar-
tamra. A jelenlegi helyzetben az összes művészeti centrum krónikus műteremhiánnyal küszködik. Egy 
fiatal művész sorbanállásra van ítéltetve, és a jelenlegi helyzet szerint körülbelül negyvenéves korára jut 
műteremhez. Néhány pályázható műterem még nem oldaná meg ezt a problémát, de vonzóbbá tenné a 
várost, amely egy ilyen, térségünkben újszerű, ám Nyugat-Európában bevált módszert vezetne be.

ARCHÍVUM - Szükség van egy olyan dokumentációs központra, amely összegyűjti visszamenőleg a régió 
progressziv művészetének fontos dokumentumait, összeállítja a művészek egyéni dokumentációit, kata-
lógusokat szerkeszt és ad ki, anyagot biztosít a régió művészetével és alkotóival foglalkozó kutatásokhoz.

Összeállította*  Bartha József képzőművész, az ARTeast Alapítvány elnöke, valamint
Sebesi Ildikó, Tv-szerkesztő, az ARTeast Alapítvány projekt irányítója

Marosvásárhely, 2006. március  Tisztelettel, Bartha József

În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

költöztek haza, mint Erdei György Zoltán, Bartha József, Pál Péter, Wagner Richárd és Adrian Șerban 
Chira. Ez a csapat számban jóval kevesebb volt, mint a 70-es évek generációja, de új szemlélettel és 
főleg energiával kapcsolódott bele a Marosvásárhelyen már-már teljesen ellankadó művészeti életbe, és 
felrázta a MAMŰ-tagok  itthon maradt tagjait is. Ezek a művészek a Nagy Pál – MAMŰ vonalat folytatva,  
fontosnak tartják az európai és a világ kortárs művészetére való kitekintést, illetve az ahhoz való felzárkó-
zást.
1989 márciusában Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira és Bartha József megszervezték az első közös 
kiállítást 35-ös Műhely + Meghívottak címmel, melyre kolozsvári, bukaresti és nagyváradi művészeket is 
meghívtak.  A kiállítást Magda Cărneci bukaresti kritikusnak kellett volna megnyitania. Sajnos az akkori 
politikai légkör számára túl furcsa, érthetetlen, új szemléletű posztmodern kiállítás veszélyesnek tűnt. 
Ezért az akkori hatalom a  megnyító előtt egy nappal bezáratta. 
Sajnos Erdei György Zoltán 1992-ben autóbaleset áldozata lett, mig Wagner Richard a 90-es évek végén 
kivándorolt Kanadába. Azóta meghatározó egyéniségű művész nem tért haza és nem telepedett le 
Marosvásárhelyen.
Ez a három időszak mindig valami újat, frisset, energikusat hozott a marosvásárhelyi művészeti életbe, 
ennek  köszönhető az, hogy a 60-as, 70-es és 90-es években Marosvásárhely nemcsak az erdélyi 
képzőművészeti élet, hanem Románia képzőművészeti szcénájának egyik fontos központja volt. A 80-as 
évek a pangás és a nagy kivándorlások időszaka volt. (Lásd a kivándorlási listát)
Sajnos a 80-as évek végén, 90-es évek elején meghatározó szerepet játszó marosvásárhelyi képzőművé-
szek közül is sokan a kivándorlás útját választották, azok a művészek pedig, akik a 90-es évektől az 
ezredfordulóig végezték el a kolozsvári, bukaresti avagy budapesti képzőművészeti egyetemeket, egypár 
ember kivételével vagy nem jöttek haza, vagy más városba költöztek, esetleg ők is kivándoroltak. Lásd: 
Wagner Richard, KissPál Szabolcs, Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária és mások. 
Avagy szemléletes az a tény is, hogy jelenleg a kolozsvári képzőművészeti élet legfiatalabb, a huszonéves 
generációt alkotó csapatának elég nagy százaléka marosvásárhelyi születésű (Tordai Attila, Csíki Csaba, 
László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga), ám az egyetem elvégzése után nem tértek 
vissza Marosvásárhelyre. 
A fentiekből következik, hogy abban az esetben, ha valamilyen konkrét lépés nem történik, az utóbbi 
harminc év egyik legfontosabb erdélyi képzőművészeti központja újra visszasüllyedhet a legmélyebb 
és legsötétebb provincializmusba. A marosvásárhelyi képzőművészeti élet jelenlegi állása szerint 
Marosvásárhelyen egyetlenegy frissen végzett huszonéves képzőművész van, aki itt él és itt dolgozik. 
A harmincas generációt három főiskolát végzett alkotja, akik közül csupán az egyik kiállító művész. 

1. RÖVID TÁVÚ MEGOLDÁS EGY TÉR LÉTREHOZÁSA CÉLIRÁNYOSAN
A KORTÁRS FIATAL MŰVÉSZEK SZÁMÁRA
Annak ellenére, hogy Marosvásárhely komoly képzőművészeti hagyományokkal rendelkezik, az egyetlen a 
komoly képzőművészeti hagyományokkal rendelkező erdélyi városok közül, ahol nincsen olyan kiállítóhe-
lyiség, amely célírányosan felvállalná a fiatal, frissen végzett képzőművészek kiállításainak megszervezé-
sét és menedzselését. A hetvenes, nyolcvanas években létező Apollo Galériához hasonlóra gondolunk, 
amelynek akkori  helyiségében jelenleg a Demokrata Párt székel.
Kolozsvár öt ilyen helyiséggel rendelkezik (Protokoll Stúdió, Sindan Galéria, Atach Galéria, Tranzit Ház, 
Insomnia Galéria - kávézó), ezenkívül Kolozsváron a Képzőművészeti Szövetségnek két galériája van, 
és a Művészeti Múzeumban is tartanak időszakos kortárs képzőművészeti kiállításokat. Temesváron öt 
kiállítóhely közül kettő konkrétan a fiatal kortárs művészetet támogatja (Bastion,  H.ARTA). A másik kettő 
a Képzőművészeti Szövetség két kiállítóterme, a Művészeti Múzeum is helyet ad kortárs képzőművészeti 
rendezvényeknek. Csíkszeredában is öt kiállítóhelyiség található, ebből kettő a fiatal képzőművészeket 
támogatja (Hargita Visual Art, Tilos Kávéház Galéria), ezenkívül van még a Művelődési Ház Galériája, a 
Golden Gallery  és a Korunk Galéria. Azért ezt a három helységet hoztuk fel példának, mert mindhárom 
szintén nagyon fontos szerepet töltött be a korábbi művészeti életben, mindhárom meg is tartotta ezt 
a pozícióját, sőt a többi művészeti központból is ezekbe a helységekbe vándorolnak azok az emberek, 
akik nem a kitelepedés útját választják. Azokban a helységekben alakult ki virágzó fiatal képzőművészeti 
élet, ahol minigalériák léteznek (Temesvár, Kolozsvár, Csíkszereda). A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a civil szervezetek, alapítványok által működtetett galériák a hatékonyabbak. A tények bebizonyították, 
hogy a kisméretű kortárs galériák lehetővé teszik a kiállítások gyors megrendezését, a város művészeti 
életének felfrissítését, ezen galériák köré fiatal képzőművészek csoportosulnak, meghatározzák a város 
művészeti életét, és a közönséggel való közvetlenebb, dinamikusabb és folyamatos viszony alakulhat ki.
Ezekhez képest Marosvásárhelyen jelenleg a Képzőművészeti Szövetség Galériáján kívül a Bernády Ház 
ad helyet kiállításoknak, ám egyik sem vállalja fel a fiatal generáció célirányos bemutatását, felkarolását. B
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A marosvásárhelyi Városi Tanács figyelmébe

Tisztelt Elnök úr

Ezt a tanulmányt azzal a céllal küldjük  el önöknek, hogy ismertessük városunk művészeinek exodusát az 
elmult húsz évben. 

UTOLSÓ ÓRA
tanulmány a marosvásárhelyi képzőművészeti élet jelenlegi helyzetéről.

VISSZATEKINTÉS
A második világháború utáni marosvásárhelyi képzőművészeti élet három fontos korszakot foglal 
magában. Ez a három korszak három generáció ide - és visszaköltözéséhez köthető. 
Az első nagyobb hullám az 1960-as évekre tehető, amely az 50-es évek fülledt, provinciális, szocreál ha-
gyományait megtagadva, egy új, korszerű, expresszionista, Nagy István-i vonalat követve Marosvásár-
helyt a korszak egyik legérdekesebb erdélyi képzőművészeti központjává tette. Ezt az időszakot olyan 
művészek nevei fémjelzik, mint Nagy Pál, Balázs Imre, Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, 
Albert László. Ennek a korszaknak a második generáció szempontjából legfontosabb egyénisége Nagy 
Pál, akinek nyitottsága és a 60-70-es évek legkorszerűbb nemzetközi művészeti életére való kitekinté-
se meghatározó szerepet játszott a fiatal avantgárd generáció megjelenésében. Az ő pedagógiai mun-
kásságának köszönhetően, abban az időben a kolozsvári képzőművészeti főiskola magyar anyanyelvű 
diákjainak kilencven százaléka a marosvásárhelyi képzőművészeti középiskolából került ki, akiknek 
többsége a 70-es években  vissza is tért Marosvásárhelyre. 
Ez a  lendületes, avantgárd hagyományokat követő csapat határozta meg az akkori marosvásárhelyi kép-
zőművészeti életet. A csapat először Apollo-kör, majd MAMŰ Csoport névvel jelentkezik, és tagjai olyan 
művészek, mint Elekes Károly, Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán, Borgó György Csaba, Bob 
József, Irsai Zsolt és még sokan mások. Sajnos, a második generáció 35-45 tagot számláló csapatának 
nagy többsége a 80-as évek folyamán a kivándorlás mellett döntött, tagjai jelenleg Magyarországon, 
Németországban, Svédországban, az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és Izraelben élnek. 
Marosvásárhelyen a MAMŰ-csapatból négy művész maradt: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt 
és Horváth Ödön.
A harmadik fontos hullám, mely meghatározó a város művészeti életének stílusváltása szempontjából, az 
1980-as évek végére,  90-es évek elejére tehető, amikor olyan művészek telepedtek le a városban, vagy 

Míg a 70-es években a Képzőművészek Szövetségének galériáján kívül olyan kiállítóhelyiségek is léteztek, 
mint az Új Élet szerkesztősége, vagy Csorba András rektorsága alatt a Színművészeti Főiskola előcsarno-
ka, és nem utolsósorban az Apolló Galéria, amely konkrétan az Apolló kör és MAMŰ kiállítóterme volt. 
Tudomásunk szerint az Apolló Galéria megszüntetése volt az egyik kiváltó oka a marosvásárhelyi 
képzőművészek nyolcvanas évekbeli exodusának. Hasonló helyiség hiánya miatt nincs jelenben sem 
kitapintható kortárs művészeti élet a városban.  
Azok az évi nemzetközi, illetve több romániai művészeti centrum alkotóit felvonultató kiállítások, amelye-
ket 1999-től az ARTeast Alapítvány szervez, helyiséghiány miatt nem tudják betölteni ezt a kialakult űrt.
A mai marosvásárhelyi kulturális életet a „mozdulatlan” művészeti intézmények jellemzik (a Nagy Imre 
Galéria látogatottsága nem haladja meg a nyári szezonban a havi 40 főt), a Művészeti Múzeum helyzete 
sem sokkal jobb. A Romániai Képzőművészek Szövetsége még mindig centrális struktúrában működik, 
még akkor is, ha formálisan autonómiája van, pénzügyi gondjai miatt megyén kívüli művész meghívására 
nem is gondolhat. Ebből kifolyólag a szövetség által szervezett kiállítások egyre belterjesebbek.

2. HOSSZÚ TÁVÚ MEGOLDÁS EGY KORTÁRS MŰVÉSZETI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA
Ha a regionális képzőművészeti élet nem akar a provincializmusba süllyedni, előbb-utóbb szükség lesz 
egy olyan kutatással is foglalkozó, dokumentációval és archívummal rendelekező kortárs művészeti köz-
pontra, amely helyet ad nemcsak hazai, hanem nemzetközi kiállításoknak is. Ahhoz, hogy egy közösség 
megtarthassa fiatal alkotóművészeit és megakadályozza az elvándorlást, a régiónak be kell kapcsolódnia 
a kortárs nemzetközi vérkeringésbe. Egy európai stratégiára van szükség ezen a téren is. E felzárkozás 
elengedhetetlen feltétele egy galériát is működtető kortárs művészeti központ létrehozása. Egy ilyen 
kortárs művészeti központ Marosvásárhelyen való létrehozása nagyon erős vonzást eredményezne. 
Marosvásárhelynek Kolozsvárhoz, Nagyváradhoz, Aradhoz, valamint Temesvárhoz képest nincs képzőmű-
vészeti egyeteme, de még azzal a kohézióval sem rendelkezik, amely a székelyföldi művészeti centrumo-
kat jellemzi. A jelenlegi helyzetben Erdélyben egy ötödik képzőművészeti főiskolára nincs szükség. Egy 
kortárs képzőművészeti központ létrehozása a jövő szempontjából sokkal fontosabb. A kortárs képzőmű-
vészeti központ, jellegénél fogva nem lemerevedett, hanem a város életébe mozgást hozó előretekintő 
intézmény lenne. Ezért a minigaléria létrehozása mellett sokkal több feladatot ellátó intézményrendszer 
épülhetne ki, melynek feladatköreit az alábbiakban vázoljuk.

PROJEKTIRÁNYÍTÁS - A művészek egyéni kiállításai mellett a kortárs művészeti központ helyet bíztosíta-
na olyan projekteknek, amelyek romániai vagy akár nemzetközi kurátorok ötletei alapján jönnének létre, 
és valamilyen kapcsolatban állnának a város és a régió kultúrájával. 

MÉDIASTÚDIÓ - Médiastúdió működtetése elengedhetetlen feltétele a kortársművészettel foglalkozó és 
ezt támogató kulturális központnak. Az  erdélyi művészek nagyon nehezen vagy egyáltalán nem férnek 
hozzá sem a bukaresti (CIAC, FAV), sem a budapesti (C3) stúdiók technikai infrastruktúrájához.

MEGPÁLYÁZHATÓ MŰTERMEK - A Képzőművészeti Szövetség struktúrája kizárja az olyan műtermek 
létezését, amelyeket pályázat útján fiatal képzőművészek nyerhetnének el előre meghatározott időtar-
tamra. A jelenlegi helyzetben az összes művészeti centrum krónikus műteremhiánnyal küszködik. Egy 
fiatal művész sorbanállásra van ítéltetve, és a jelenlegi helyzet szerint körülbelül negyvenéves korára jut 
műteremhez. Néhány pályázható műterem még nem oldaná meg ezt a problémát, de vonzóbbá tenné a 
várost, amely egy ilyen, térségünkben újszerű, ám Nyugat-Európában bevált módszert vezetne be.

ARCHÍVUM - Szükség van egy olyan dokumentációs központra, amely összegyűjti visszamenőleg a régió 
progressziv művészetének fontos dokumentumait, összeállítja a művészek egyéni dokumentációit, kata-
lógusokat szerkeszt és ad ki, anyagot biztosít a régió művészetével és alkotóival foglalkozó kutatásokhoz.

Összeállította*  Bartha József képzőművész, az ARTeast Alapítvány elnöke, valamint
Sebesi Ildikó, Tv-szerkesztő, az ARTeast Alapítvány projekt irányítója

Marosvásárhely, 2006. március  Tisztelettel, Bartha József

În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

költöztek haza, mint Erdei György Zoltán, Bartha József, Pál Péter, Wagner Richárd és Adrian Șerban 
Chira. Ez a csapat számban jóval kevesebb volt, mint a 70-es évek generációja, de új szemlélettel és 
főleg energiával kapcsolódott bele a Marosvásárhelyen már-már teljesen ellankadó művészeti életbe, és 
felrázta a MAMŰ-tagok  itthon maradt tagjait is. Ezek a művészek a Nagy Pál – MAMŰ vonalat folytatva,  
fontosnak tartják az európai és a világ kortárs művészetére való kitekintést, illetve az ahhoz való felzárkó-
zást.
1989 márciusában Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira és Bartha József megszervezték az első közös 
kiállítást 35-ös Műhely + Meghívottak címmel, melyre kolozsvári, bukaresti és nagyváradi művészeket is 
meghívtak.  A kiállítást Magda Cărneci bukaresti kritikusnak kellett volna megnyitania. Sajnos az akkori 
politikai légkör számára túl furcsa, érthetetlen, új szemléletű posztmodern kiállítás veszélyesnek tűnt. 
Ezért az akkori hatalom a  megnyító előtt egy nappal bezáratta. 
Sajnos Erdei György Zoltán 1992-ben autóbaleset áldozata lett, mig Wagner Richard a 90-es évek végén 
kivándorolt Kanadába. Azóta meghatározó egyéniségű művész nem tért haza és nem telepedett le 
Marosvásárhelyen.
Ez a három időszak mindig valami újat, frisset, energikusat hozott a marosvásárhelyi művészeti életbe, 
ennek  köszönhető az, hogy a 60-as, 70-es és 90-es években Marosvásárhely nemcsak az erdélyi 
képzőművészeti élet, hanem Románia képzőművészeti szcénájának egyik fontos központja volt. A 80-as 
évek a pangás és a nagy kivándorlások időszaka volt. (Lásd a kivándorlási listát)
Sajnos a 80-as évek végén, 90-es évek elején meghatározó szerepet játszó marosvásárhelyi képzőművé-
szek közül is sokan a kivándorlás útját választották, azok a művészek pedig, akik a 90-es évektől az 
ezredfordulóig végezték el a kolozsvári, bukaresti avagy budapesti képzőművészeti egyetemeket, egypár 
ember kivételével vagy nem jöttek haza, vagy más városba költöztek, esetleg ők is kivándoroltak. Lásd: 
Wagner Richard, KissPál Szabolcs, Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária és mások. 
Avagy szemléletes az a tény is, hogy jelenleg a kolozsvári képzőművészeti élet legfiatalabb, a huszonéves 
generációt alkotó csapatának elég nagy százaléka marosvásárhelyi születésű (Tordai Attila, Csíki Csaba, 
László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga), ám az egyetem elvégzése után nem tértek 
vissza Marosvásárhelyre. 
A fentiekből következik, hogy abban az esetben, ha valamilyen konkrét lépés nem történik, az utóbbi 
harminc év egyik legfontosabb erdélyi képzőművészeti központja újra visszasüllyedhet a legmélyebb 
és legsötétebb provincializmusba. A marosvásárhelyi képzőművészeti élet jelenlegi állása szerint 
Marosvásárhelyen egyetlenegy frissen végzett huszonéves képzőművész van, aki itt él és itt dolgozik. 
A harmincas generációt három főiskolát végzett alkotja, akik közül csupán az egyik kiállító művész. 

1. RÖVID TÁVÚ MEGOLDÁS EGY TÉR LÉTREHOZÁSA CÉLIRÁNYOSAN
A KORTÁRS FIATAL MŰVÉSZEK SZÁMÁRA
Annak ellenére, hogy Marosvásárhely komoly képzőművészeti hagyományokkal rendelkezik, az egyetlen a 
komoly képzőművészeti hagyományokkal rendelkező erdélyi városok közül, ahol nincsen olyan kiállítóhe-
lyiség, amely célírányosan felvállalná a fiatal, frissen végzett képzőművészek kiállításainak megszervezé-
sét és menedzselését. A hetvenes, nyolcvanas években létező Apollo Galériához hasonlóra gondolunk, 
amelynek akkori  helyiségében jelenleg a Demokrata Párt székel.
Kolozsvár öt ilyen helyiséggel rendelkezik (Protokoll Stúdió, Sindan Galéria, Atach Galéria, Tranzit Ház, 
Insomnia Galéria - kávézó), ezenkívül Kolozsváron a Képzőművészeti Szövetségnek két galériája van, 
és a Művészeti Múzeumban is tartanak időszakos kortárs képzőművészeti kiállításokat. Temesváron öt 
kiállítóhely közül kettő konkrétan a fiatal kortárs művészetet támogatja (Bastion,  H.ARTA). A másik kettő 
a Képzőművészeti Szövetség két kiállítóterme, a Művészeti Múzeum is helyet ad kortárs képzőművészeti 
rendezvényeknek. Csíkszeredában is öt kiállítóhelyiség található, ebből kettő a fiatal képzőművészeket 
támogatja (Hargita Visual Art, Tilos Kávéház Galéria), ezenkívül van még a Művelődési Ház Galériája, a 
Golden Gallery  és a Korunk Galéria. Azért ezt a három helységet hoztuk fel példának, mert mindhárom 
szintén nagyon fontos szerepet töltött be a korábbi művészeti életben, mindhárom meg is tartotta ezt 
a pozícióját, sőt a többi művészeti központból is ezekbe a helységekbe vándorolnak azok az emberek, 
akik nem a kitelepedés útját választják. Azokban a helységekben alakult ki virágzó fiatal képzőművészeti 
élet, ahol minigalériák léteznek (Temesvár, Kolozsvár, Csíkszereda). A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a civil szervezetek, alapítványok által működtetett galériák a hatékonyabbak. A tények bebizonyították, 
hogy a kisméretű kortárs galériák lehetővé teszik a kiállítások gyors megrendezését, a város művészeti 
életének felfrissítését, ezen galériák köré fiatal képzőművészek csoportosulnak, meghatározzák a város 
művészeti életét, és a közönséggel való közvetlenebb, dinamikusabb és folyamatos viszony alakulhat ki.
Ezekhez képest Marosvásárhelyen jelenleg a Képzőművészeti Szövetség Galériáján kívül a Bernády Ház 
ad helyet kiállításoknak, ám egyik sem vállalja fel a fiatal generáció célirányos bemutatását, felkarolását. B
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* Sajnos a tanulmány elkészitése óta Szabó Péter is Magyarországra költözött.
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În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József
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What we do not own is bought and sold, 2017
installation, cardboard, paper, stands, printer, video, excerpt from B5 Studio archive (1999-2000),

earth from cyanide tailings site in Bozânta Mare

Ceea ce nu ne aparține e cumpărat și vândut, 2017
instalație, carton, hârtie, standuri, fotocopiator, video, extras din arhiva B5 Studio (1999-2000),

pământ de la șantierul cu deșeuri cianurice de la Bozânta Mare

Eladásra és megvételre kerül, ami nem a miénk, 2017
installáció, karton, papír, standok, fénymásoló, videó, anyagok a B5 Stúdió archívumából (1999-2000),

föld a Nagybozintai ciánhulladék-telepről
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În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

50-50, 2017
print on backlight film, lightbox, 60x80x7 cm 

50-50, 2017
print pe folie transparentă, casetă luminoasă, 60x80x7 cm

50-50, 2017
digitális nyomat átlátszó fóliára, fénydoboz, 60x80x7 cm
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În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József
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We see objects around us because of the light they create, 2017
mixed media installation

Vedem obiecte în jurul nostru din cauza luminii ce o creează, 2017
instalație, tehnică mixtă

A körülöttünk levő tárgyakat az általuk kibocsájtott fény teszi láthatóvá, 2017
installáció, vegyes technikaJA
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În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József
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În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József
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În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József
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În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József
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Openings 2013 – 2017 (work in progress).
”Art is a state of encounter", Nicolas Bourriaud,  Relational Aesthetics.
Mixed media installation, lightbox, gold wire-netting from consumed wine bottles 

Deschideri 2013 – 2017 (lucrare în curs)
„Arta este o stare de întâlnire”, Nicolas Bourriaud, Estetica Relațională.
Instalație, tehnică mixtă, cutie luminoasă, plase metalice aurii de la sticle de vin consumate

Megnyitók 2013-2017 (folyamatban levő projekt)
"A művészet egyfajta találkozásállapot", Nicolas Bourriaud, Relációesztétika.
Installáció, vegyes technika, fénydoboz, aranyszínű fémháló kiürült borosüvegekről
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În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József
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Absurd balresult
16 mm film

Absurdele bilanțului
film 16 mm

Abszurd mérleg
16 mm-es film

În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József
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Darn Monuments, 2017
fabric cut, motif from B5 Studio archive

(after a photograph from „Monuments in the City” by Öllerer András,
2001, Retouch, Odorheiu Secuiesc)

Darn Monuments, 2017
decupaj textil, motiv din arhiva B5 Studio

(după o fotografie din cadrul „Monumente în oras"de Öllerer András,
2001, Retuș, Odorheiu Secuiesc)

Darn Monuments, 2017
textildekupázs, a B5 Stúdió archívumából kiemelt motívum

(Öllerer András "Városi műemlékek"
című 2001-es projektjének dokumentumfotójáról, Retus, Székelyudvarhely)
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În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József
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Letter

The natural thing would be to go for a coffee, and talk casually about art. Was this a weird year in art? 
gentle? stormy? With a glass-house effect, no doubt.
Our roads have been dispersed, others jumbled, some raveled along situations which seem endless, 
others concentrated around problems which are hard to understand, with confusing and uncertain 
answers.
The focal points of instability, the digressions, the overlaps have unsettled us, even us, who have been 
fairly well-prepared for trouble.
The euphoria has ended, I am expecting a much more sober state of mind, I would like us to combine 
passion with introspection. We are compelled to transform the pure ethics of conviction into a kind of 
practical ethics of responsibilities. And we need responsibility to heal the ills of this region.
Enchanted by history, for us the sense of power was often more developed than the power of responsibil-
ity. The intellectual imprecision regarding geographical non-definition, the insincere rhetoric of the past, 
the absurd accounts, the short-term thinking, the variety show-type nationalism, the fanciful crises 
of vanity, all of this hypocrisy, all this culture of pretence should be abruptly swiped from the galleries 
where we meet. The waste of emotions, the noisy demands of self-government, the violent affirmation 
of claims to superiority over the defenceless actually forms a rather unattractive triad: alienation, utopia, 
dogmatism, a mix in the best case disagreeable, and in the worst, incendiary.
Because we are artists, we realise how fragile human rights can become when they don't coincide with 
citizens' rights any more. Self-determination, inter-cultural dialogue are claims held up by populist 
leaders; and even when they are considered rights, we know that they are second-rate rights that assist 
to all forms of freedom-lessness. In reality, we are all pushed around by individuals in black armchairs of 
cold and damp offices, who keep asking us to wait in lines and fill forms.
An in actuality, all of us are in need of a good dose of human warmth which would help us invent situations 
which we can later create. And we, all of us, also know that we can't set off on our journey without supplies 
and protection. The emergency reserves would be as follows: temperance, precaution, politeness. These 
reserves are all we have until the postmodern. As for protection? I cannot make it out, because, for now, 
just like ten years ago, we are still in a basement gallery.

Liviana Dan

Liviana Dan's letter for the opening of the Ghinți / Füge Exhibition, 1993, Basement Gallery, Târgu-Mureș

Scrisoare

Normal era să stăm la o cafea, să discutăm lejer despre artă. A fost un an de artă ciudată? blândă? 
furtunoasă? Fără îndoială cu efect de seră.
Drumurile ne-au fost dispersate, altele învălmăşite, unele răsfirate de-a lungul unor situaţii ce par 
nesfârşite, altele concentrate în jurul unor probleme greu de înţeles, cu răspunsuri derutante şi nesigure.
Focarele de instabilitate, digresiunile, suprapunerile ne-au dezechilibrat, chiar şi pe noi care eram destul 
de bine pregătiţi pentru necazuri. 
Euforia s-a terminat, aştept o stare de spirit mult mai sobră, doresc să îmbinăm pasiunea cu introspecţia. 
Suntem nevoiţi să transformăm etica pură a convingerilor într-o etică practică a responsabilităţilor. Şi 
avem nevoie noi de responsabilitate pentru a vindeca bolile acestui spaţiu.
Învrajbiţi de istorie, simţul puterii a fost adesea mai dezvoltat decât puterea sensibilităţii. Imprecizia 
intelectuală la nedefinirea geografică, retorica nesinceră a trecutului, absurdele bilanţuri, gândirea pe 
termen scurt, naţionalismul de şantan, crizele capricioase de orgolii, toată această făţărnicie, toată 
această cultură a prefăcătoriei trebuie măturată brusc din galeriile unde ne întâlnim. Risipa de emoţii, 
cererile zgomotoase de autoguvernare, afirmarea violentă a pretenţiilor de superioritate faţă de cei 

lipsiţi de apărare formează de fapt o triadă deloc atractivă: alienare, utopie, dogmatism, un amestec în 
cel mai bun caz dezagreabil, iar în cel mai rău incendiar.
E pentru că suntem artişti realizăm cât de fragile pot deveni drepturile umane când nu mai coincid 
cu drepturile cetăţeneşti. Autodeterminarea, dialogul inter-cultural sunt pretenţii susţinute de liderii 
populişti; iar chiar când sunt considerate drepturi, ştim că sunt drepturi de rangul doi, care întăresc 
nelibertatea cu toate variantele sale. Toţi suntem de fapt împinşi de indivizi cu cotiere negre din birouri 
umede şi reci, care ne cer să aşteptăm la cozi şi să completăm formulare.
Şi toţi am avea de fapt nevoie de o doză bună de căldură omenească, care să ne ajute să inventăm situaţii 
pentru a le putea crea, apoi. Şi toţi mai ştim că nu putem porni la drum fără provizii şi protecţie. Raţiile de 
urgenţă ar fi : cumpătarea, precauţia, politeţea. Provizia este tot ce avem până la postmodern. Protecţia? 
Nu o intuiesc, pentru că deocamdată, ca acum zece ani tot într-o galerie-pivniţă suntem.

Liviana Dan

Scrisoarea Livianei Dan pentru vernisajul expoziției Ghinți / Füge, 1993, Galeria de pivniță, Târgu-Mureș

Levél

Az (lenne) a természetes, hogy összeüljünk, és egy kávé mellett lazán elbeszélgessünk a művészetről. 
Furcsa év volt ez a művészetben? szelíd? viharos? Kétségtelenül üvegház-hatású.
Utjaink szétszóródottá lettek, összezavarodtak, egyesek végtelennek tűnő szituációk mentén tárultak 
szét, mások pedig nehezen érthető problémák köré összpontosultak, amelyekre a válaszok félrevezetők 
és bizonytalanok.
Az instabilitás fókuszpontjai, a digressziók, az egybeesések kibillentettek egyensúlyunkból, még minket 
is, akik elég jól fel voltunk készülve a kellemetlenségekre.
Az eufóriának vége, most már sokkal zordabb lelkiállapotra számítok, ötvözni szeretném a szenvedélyt az 
önvizsgálattal. Kénytelenek vagyunk a meggyőződések tiszta etikáját a felelősségek praktikus etikájává 
alakítani. És szükségünk van felelősségtudatra ahhoz, hogy meggyógyítsuk a térség kórjait.
A történelem bűvöletében élve a hatalom érzése gyakran jobban kibontakozott, mint az érzékenység 
hatalma. A földrajzi meghatározatlanság intellektuális pontatlanságát, a múlt őszintétlen retorikáját, 
az abszurd zárszámadásokat, a rövid távú gondolkodást, a varieté-nacionalizmust, a hiúság szeszélyes 
rohamait, mindezt a képmutatást, az alakoskodásnak ezen kultúráját mind ki kell sepernünk a galériákból, 
ahol találkozunk. Az érzelmek fölösleges pazarlása, az önkormányzás zajos követelései, a védtelenekkel 
szembeni felsőbbrendűség igényének erőszakos kinyilvánítása valójában egy egyáltalán nem vonzó 
triásszá áll össze: elidegenedés, utópia, dogmatizmus, s a kombináció a legjobb esetben is kellemetlen, a 
legrosszabbban pedig egyenesen lázító.
Mivel művészek vagyunk, könnyedén megérezzük, mennyire törékennyé válhatnak az emberi jogok, 
hogyha már nem esnek egybe az állampolgári jogokkal. Az önmeghatározás és az interkulturális 
párbeszéd olyan követelések, amelyeket a populista vezetők hirdetnek; amikor pedig jogoknak tartják 
őket, tudjuk, hogy másodrendű jogok, amelyek a szabadság nélküliség minden formáját támogatják. 
Tulajdonképpen mindannyiunkat nedves és hideg irodákban, fekete karosszékekben ülő egyének 
tologatnak, akik azt kérik tőlünk, hogy sorban álljunk, és nyomtatványokat töltsünk ki.
És valójában mindannyiunknak szüksége volna egy jó adag emberi melegségre, amely segít olyan 
szituációkat kitalálni, amelyeket majd meg is alkothatunk. És azt is tudjuk mindannyian, hogy nem 
indulhatunk útnak tartalékok és védelem nélkül. A készlet tartalékai a következők: önmérséklet, 
elővigyázatosság, udvariasság. A posztmodernig a készlet a mindenünk. S a védelem? Nos, ezt nem 
tudom kihámozni, mivel egyelőre, akárcsak tíz évvel ezelőtt, még mindig egy pincegalériában vagyunk.

Liviana Dan

Liviana Dan levele a Ghinți / Füge c. kiállítás megnyitójára, 1993, Pince Galéria, Marosvásárhely
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În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József
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Letter

The natural thing would be to go for a coffee, and talk casually about art. Was this a weird year in art? 
gentle? stormy? With a glass-house effect, no doubt.
Our roads have been dispersed, others jumbled, some raveled along situations which seem endless, 
others concentrated around problems which are hard to understand, with confusing and uncertain 
answers.
The focal points of instability, the digressions, the overlaps have unsettled us, even us, who have been 
fairly well-prepared for trouble.
The euphoria has ended, I am expecting a much more sober state of mind, I would like us to combine 
passion with introspection. We are compelled to transform the pure ethics of conviction into a kind of 
practical ethics of responsibilities. And we need responsibility to heal the ills of this region.
Enchanted by history, for us the sense of power was often more developed than the power of responsibil-
ity. The intellectual imprecision regarding geographical non-definition, the insincere rhetoric of the past, 
the absurd accounts, the short-term thinking, the variety show-type nationalism, the fanciful crises 
of vanity, all of this hypocrisy, all this culture of pretence should be abruptly swiped from the galleries 
where we meet. The waste of emotions, the noisy demands of self-government, the violent affirmation 
of claims to superiority over the defenceless actually forms a rather unattractive triad: alienation, utopia, 
dogmatism, a mix in the best case disagreeable, and in the worst, incendiary.
Because we are artists, we realise how fragile human rights can become when they don't coincide with 
citizens' rights any more. Self-determination, inter-cultural dialogue are claims held up by populist 
leaders; and even when they are considered rights, we know that they are second-rate rights that assist 
to all forms of freedom-lessness. In reality, we are all pushed around by individuals in black armchairs of 
cold and damp offices, who keep asking us to wait in lines and fill forms.
An in actuality, all of us are in need of a good dose of human warmth which would help us invent situations 
which we can later create. And we, all of us, also know that we can't set off on our journey without supplies 
and protection. The emergency reserves would be as follows: temperance, precaution, politeness. These 
reserves are all we have until the postmodern. As for protection? I cannot make it out, because, for now, 
just like ten years ago, we are still in a basement gallery.

Liviana Dan

Liviana Dan's letter for the opening of the Ghinți / Füge Exhibition, 1993, Basement Gallery, Târgu-Mureș

Scrisoare

Normal era să stăm la o cafea, să discutăm lejer despre artă. A fost un an de artă ciudată? blândă? 
furtunoasă? Fără îndoială cu efect de seră.
Drumurile ne-au fost dispersate, altele învălmăşite, unele răsfirate de-a lungul unor situaţii ce par 
nesfârşite, altele concentrate în jurul unor probleme greu de înţeles, cu răspunsuri derutante şi nesigure.
Focarele de instabilitate, digresiunile, suprapunerile ne-au dezechilibrat, chiar şi pe noi care eram destul 
de bine pregătiţi pentru necazuri. 
Euforia s-a terminat, aştept o stare de spirit mult mai sobră, doresc să îmbinăm pasiunea cu introspecţia. 
Suntem nevoiţi să transformăm etica pură a convingerilor într-o etică practică a responsabilităţilor. Şi 
avem nevoie noi de responsabilitate pentru a vindeca bolile acestui spaţiu.
Învrajbiţi de istorie, simţul puterii a fost adesea mai dezvoltat decât puterea sensibilităţii. Imprecizia 
intelectuală la nedefinirea geografică, retorica nesinceră a trecutului, absurdele bilanţuri, gândirea pe 
termen scurt, naţionalismul de şantan, crizele capricioase de orgolii, toată această făţărnicie, toată 
această cultură a prefăcătoriei trebuie măturată brusc din galeriile unde ne întâlnim. Risipa de emoţii, 
cererile zgomotoase de autoguvernare, afirmarea violentă a pretenţiilor de superioritate faţă de cei 

lipsiţi de apărare formează de fapt o triadă deloc atractivă: alienare, utopie, dogmatism, un amestec în 
cel mai bun caz dezagreabil, iar în cel mai rău incendiar.
E pentru că suntem artişti realizăm cât de fragile pot deveni drepturile umane când nu mai coincid 
cu drepturile cetăţeneşti. Autodeterminarea, dialogul inter-cultural sunt pretenţii susţinute de liderii 
populişti; iar chiar când sunt considerate drepturi, ştim că sunt drepturi de rangul doi, care întăresc 
nelibertatea cu toate variantele sale. Toţi suntem de fapt împinşi de indivizi cu cotiere negre din birouri 
umede şi reci, care ne cer să aşteptăm la cozi şi să completăm formulare.
Şi toţi am avea de fapt nevoie de o doză bună de căldură omenească, care să ne ajute să inventăm situaţii 
pentru a le putea crea, apoi. Şi toţi mai ştim că nu putem porni la drum fără provizii şi protecţie. Raţiile de 
urgenţă ar fi : cumpătarea, precauţia, politeţea. Provizia este tot ce avem până la postmodern. Protecţia? 
Nu o intuiesc, pentru că deocamdată, ca acum zece ani tot într-o galerie-pivniţă suntem.

Liviana Dan

Scrisoarea Livianei Dan pentru vernisajul expoziției Ghinți / Füge, 1993, Galeria de pivniță, Târgu-Mureș

Levél

Az (lenne) a természetes, hogy összeüljünk, és egy kávé mellett lazán elbeszélgessünk a művészetről. 
Furcsa év volt ez a művészetben? szelíd? viharos? Kétségtelenül üvegház-hatású.
Utjaink szétszóródottá lettek, összezavarodtak, egyesek végtelennek tűnő szituációk mentén tárultak 
szét, mások pedig nehezen érthető problémák köré összpontosultak, amelyekre a válaszok félrevezetők 
és bizonytalanok.
Az instabilitás fókuszpontjai, a digressziók, az egybeesések kibillentettek egyensúlyunkból, még minket 
is, akik elég jól fel voltunk készülve a kellemetlenségekre.
Az eufóriának vége, most már sokkal zordabb lelkiállapotra számítok, ötvözni szeretném a szenvedélyt az 
önvizsgálattal. Kénytelenek vagyunk a meggyőződések tiszta etikáját a felelősségek praktikus etikájává 
alakítani. És szükségünk van felelősségtudatra ahhoz, hogy meggyógyítsuk a térség kórjait.
A történelem bűvöletében élve a hatalom érzése gyakran jobban kibontakozott, mint az érzékenység 
hatalma. A földrajzi meghatározatlanság intellektuális pontatlanságát, a múlt őszintétlen retorikáját, 
az abszurd zárszámadásokat, a rövid távú gondolkodást, a varieté-nacionalizmust, a hiúság szeszélyes 
rohamait, mindezt a képmutatást, az alakoskodásnak ezen kultúráját mind ki kell sepernünk a galériákból, 
ahol találkozunk. Az érzelmek fölösleges pazarlása, az önkormányzás zajos követelései, a védtelenekkel 
szembeni felsőbbrendűség igényének erőszakos kinyilvánítása valójában egy egyáltalán nem vonzó 
triásszá áll össze: elidegenedés, utópia, dogmatizmus, s a kombináció a legjobb esetben is kellemetlen, a 
legrosszabbban pedig egyenesen lázító.
Mivel művészek vagyunk, könnyedén megérezzük, mennyire törékennyé válhatnak az emberi jogok, 
hogyha már nem esnek egybe az állampolgári jogokkal. Az önmeghatározás és az interkulturális 
párbeszéd olyan követelések, amelyeket a populista vezetők hirdetnek; amikor pedig jogoknak tartják 
őket, tudjuk, hogy másodrendű jogok, amelyek a szabadság nélküliség minden formáját támogatják. 
Tulajdonképpen mindannyiunkat nedves és hideg irodákban, fekete karosszékekben ülő egyének 
tologatnak, akik azt kérik tőlünk, hogy sorban álljunk, és nyomtatványokat töltsünk ki.
És valójában mindannyiunknak szüksége volna egy jó adag emberi melegségre, amely segít olyan 
szituációkat kitalálni, amelyeket majd meg is alkothatunk. És azt is tudjuk mindannyian, hogy nem 
indulhatunk útnak tartalékok és védelem nélkül. A készlet tartalékai a következők: önmérséklet, 
elővigyázatosság, udvariasság. A posztmodernig a készlet a mindenünk. S a védelem? Nos, ezt nem 
tudom kihámozni, mivel egyelőre, akárcsak tíz évvel ezelőtt, még mindig egy pincegalériában vagyunk.

Liviana Dan

Liviana Dan levele a Ghinți / Füge c. kiállítás megnyitójára, 1993, Pince Galéria, Marosvásárhely
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În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

Do the Mountains Know? / Statement

I arrived in Târgu-Mureș in August of 2017, having been invited as an artist-in-residence.
However, while reading through the B5 archive, I decided to work as a curator, in order to present a local 
group, formed by artists Ion Râmnic and István Mihály. The archive contained only a brief mention of oral 
history, which, once researched more thoroughly within the local context, placed me in direct contact 
with the work of the two artists.
Why is Ion Râmnic and István Mihály’s art important today?
Because it responds to a series of contemporary civic, political and artistic questions.
Starting with the 1970s, Ion Râmnic and István Mihály started to research the local art scene in 
Târgu-Mureș, as well as the more general problems of their town, from a queer point of view. On a 
political level, Râmnic and Mihály quickly realized that Hungarian and Romanian nationalism were 
complicit in trying to restrain certain people’s civil rights.
Because of this, the two artists studied the idea of nationalism, which took shape in the 19th century, 
and ended up supporting aversion of a national state based on the idea of citizenship, as opposed to that 
of ethnicity. From the historical revolts of Hungarian and Romanian peasants to the ethnic street 
conflicts of the 1990s, the long history of ethnic confrontations  in the region convinced them that only 
as citizens can people be truly equal in any given state.
Beyond this research, Ion Râmnic and István Mihály thoroughly learnt each other’s mother tongue, and 
then studied Hungarian and Romanian culture and history in great detail. As a culmination of this cultur-
al identity exchange, during the 1990s, they legally switched names, Ion Râmnic becoming István Mihály 
and vice-versa.
Artistically, the two have been profoundly influenced by the activities of the MAMŰ group which, over 
time, numbered around 60 members locally, being in fact a fully functional alternative cultural scene 
within which Râmnic and Mihály evolved, studied, and produced art.
Contrary to MAMŰ, Râmnic and Mihály kept working after the 1990s, based on a methodology closely 
related to the ‘apartment art’ model from the Soviet Union and the rest of the Eastern bloc.
To this end, while completely uninterested in art’s public or commercial aspect, Râmnic and Mihály 
privately built their archive of works, and lived discreetly within an intimacy where neither ethnic differ-
ences, nor the sexual restrictions of an ultra-conservative society could reach them.
I consider their contribution to be decisive for our time and for their adoptive town, which has been 
placed under the pressure of all political initiatives aiming to limit civil rights: lengthy hate campaigns 
motivated by race, religion and sexuality, violent ultra-nationalism, xenophobia as well as misogyny. 
Their life together, obviously useful to their community, as well as their personal dignity, kept over a long 
time in a hostile environment, make me think, again, of a more Romantic sense of art practice, accord-
ing to which the artist does not only create beauty and intellectual content, but is himself or herself, on 
a personal level, a model of social responsibility, cultural productivity and tolerance.

Mircea Nicolae 
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Oare Munții Știu? / Statement

Am ajuns la Târgu-Mureș în luna august 2017, fiind invitat într-o rezidență, ca artist. Totuși, intrând în 
contact cu arhiva B5 Studio, am decis să funcționez ca și curator, pentru a arăta o parte din munca unui 
grup local, format din artiștii Ion Râmnic și István Mihály. Arhiva conținea o mențiune lapidară de istorie 
orală, care, odată urmărită mai atent în contextul local, m-a pus în contact direct cu munca celor doi 
artiști.
De ce este arta lui Ion Râmnic și István Mihály importantă astăzi?
Pentru că ea răspunde unor probleme de ordin civic, politic și artistic, care sunt actuale.
Începând din anii ’70, cei doi au pornit o muncă de cercetare a scenei locale, dar și a problemelor orașului 
lor, de pe o poziție queer. Politic, Râmnic și Mihály au realizat de timpuriu complicitatea dintre naționalis-
mul maghiar și cel românesc, care ambele caută să restrângă drepturile civile ale unor persoane.
Din acest motiv, Ion Râmnic și István Mihály au studiat ideea de naționalism din secolul XIX, optând 
pentru a susține o variantă statului național bazat pe ideea de cetățenie, nu pe cea de etnie. Lunga 
istorie a confruntărilor din zonă, de la răscoalele țăranilor maghiari și români, până la conflictele etnice
Dincolo de asta, cei doi au învățat temeinic atât limba celuilalt, dar au cercetat în amănunt și cultura și 
istoria maghiară și românească. Ca o culminare a acestui schimb de identitate culturală, în anii ‘90, cei 
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În atenția Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș

Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

doi și-au schimbat numele din punct de vedere legal, Ion Râmnic devenind Istvaán Mihály și invers.
Apoi, la nivel artistic, cei doi au fost profund marcați de activitatea grupului MAMŰ, care, de-a lungul 
timpului, a numărat în jur de șaizeci de membri pe plan local, fiind de fapt o scenă culturală alternativă 
funcțională, în care Râmnic și Mihály au evoluat, au învățat și au produs artă.
Spre deosebire de MAMŰ, Râmnic și Mihály au continuat să lucreze în mod activ și după ’90, conform unei 
metodologii apropiate modelului artei de apartament din Uniunea Sovietică și din întregul bloc estic. În 
acest sens, complet neinteresați de latura publică sau comercială a artei, Râmnic și Mihály și-au 
construit arhiva de lucrări și și-au trăit viața cu discreție, în intimitate, acolo unde diferențele etnice, dar 
și restricțiile sexuale ale unei societăți ultra-conservatoare nu aveau cum sa ajungă.
Consider contribuția lor ca fiind hotărâtoare pentru momentul de față, dar și pentru orașul lor de 
adopție, atât de apăsat de unirea vârfurilor de pod dintre toate inițiativele politice care urmăresc 
restrângerea drepturilor civile: îndelungate campanii de ură pe motive rasiale, religioase, sau sexuale, 
ultra-naționalismul violent, xenofobia și misoginismul.
Viața celor doi, în mod evident utilă comunității, dar și demnitatea lor personală, menținută pe perioade 
lungi de timp într-un mediu advers, mă fac să mă gândesc, din nou, la o accepțiune mai romantică a artei, 
conform căreia artistul nu doar creează frumusețe și conținut intelectual, dar este el însuși, la nivel 
personal, un model de responsabilitate socială, de productivitate culturală și de toleranță.

Mircea Nicolae
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Vajon a hegyek tudják? / Statement

Egy héttel ezelőtt érkeztem Marosvásárhelyre egy művészeti rezidensprogram meghívottjaként. 
A B5 Studio archívumát megismerve azonban úgy döntöttem, hogy kurátorként fogok működni, hogy 
bemutathassam egy helyi csoportosulás, a Ion Râmnic és Mihály István páros művészi tevékenységének 
egy részét. Miért fontos ma Ion Râmnic és Mihály István művészete?
Azért, mert ma is aktuális társadalmi, politikai és művészeti kérdésekre válaszol.
A hetvenes évektől kezdődően queer nézőpontból vizsgálták környezetük és városuk problémáit. Râmnic 
és Mihály korán felismerték a magyar és román nacionalizmus közötti cinkosságot, azt a közös törekvést, 
hogy bizonyos csoportok állampolgári jogait korlátozzák.
Ezért kettősük a 19. század nacionalizmus-felfogását kutatta, a nemzetállamnak az állampolgárságra 
és nem a nemzetiségre alapozó gondolatát részesítve előnyben. A zóna etnikai konfliktusainak hosszú 
történelme, a magyar és román parasztok lázadásaitól a kilencvenes évek elején kirobbant utcai össze-
csapásokig  megerősítették bennük azt a meggyőződést, hogy egy államban csak az állampolgárok 
között létezhet egyenlőség.
A kutatáson túl mindketten alaposan elsajátították egymás nyelvét, de ugyanakkor a magyar és román 
kultúrát is részletesen tanulmányozták. Ennek a kulturális cserének a tetőződéseként, a kilencvenes 
években törvényesen nevet cseréltek, így Ion Râmnic Mihály István lett, és fordítva.
Művészileg mindkettőjükre erősen hatott a MAMŰ társaság tevékenysége, mivel az idők során hozzácsat-
lakozott hatvan helyi tagjával tulajdonképpen azt az alternatív művészetet képviselte, amelyben Râmnic 
és Mihály fejlődött, tanult és alkotott.
A MAMŰvel ellentétben, Râmnic és Mihály 1990 után is a Szovjetunióban és a keleti blokkban kialakult la-
kásművészeti modellhez közeli módszerrel dolgozott. Cseppet sem érdekelte őket a művészet nyilvános 
vagy kereskedelmi vonzata. Râmnic és Mihály diszkréten építették munkáik archívumát, visszavonultan 
és olyan intim környezetben éltek, ahova sem az etnikai különbségek, sem egy ultra-konzervatív társada-
lom tiltásai nem érnek el.
Hozzájárulásukat napjaink társadalmában, valamint befogadó városuk szempontjából is meghatározónak 
tartom, mivel egyre nyomasztóbb az állampolgári jogok korlátozását célzó különböző politikai alakulatok 
érdekszövetsége: az etnikai, szexuális vagy vallási okokra hivatkozó, hosszan tartó gyűlöletkampányok, 
az erőszakos nacionalizmus, idegen- és nőgyűlölet.
Kettejük élete, mely nyilvánvalóan hasznos volt közösségük számára, de az ellenséges közegben hosszú 
időn át megőrzött személyes büszkeségük és tartásuk is arra késztetnek, hogy újra a művészetnek egy 
romantikusabb felfogását hozzam elő, melyben a művész nem csupán a szépség és értelem megalkotója, 
de személyében is a társadalmi felelősségvállalás, a kulturális termékenység és a tolerancia példaképe.

Mircea Nicolae

Oare Munții Știu? / Statement

Am ajuns la Târgu-Mureș în luna august 2017, fiind invitat într-o rezidență, ca artist. Totuși, intrând în 
contact cu arhiva B5 Studio, am decis să funcționez ca și curator, pentru a arăta o parte din munca unui 
grup local, format din artiștii Ion Râmnic și István Mihály. Arhiva conținea o mențiune lapidară de istorie 
orală, care, odată urmărită mai atent în contextul local, m-a pus în contact direct cu munca celor doi 
artiști.
De ce este arta lui Ion Râmnic și István Mihály importantă astăzi?
Pentru că ea răspunde unor probleme de ordin civic, politic și artistic, care sunt actuale.
Începând din anii ’70, cei doi au pornit o muncă de cercetare a scenei locale, dar și a problemelor orașului 
lor, de pe o poziție queer. Politic, Râmnic și Mihály au realizat de timpuriu complicitatea dintre naționalis-
mul maghiar și cel românesc, care ambele caută să restrângă drepturile civile ale unor persoane.
Din acest motiv, Ion Râmnic și István Mihály au studiat ideea de naționalism din secolul XIX, optând 
pentru a susține o variantă statului național bazat pe ideea de cetățenie, nu pe cea de etnie. Lunga 
istorie a confruntărilor din zonă, de la răscoalele țăranilor maghiari și români, până la conflictele etnice
Dincolo de asta, cei doi au învățat temeinic atât limba celuilalt, dar au cercetat în amănunt și cultura și 
istoria maghiară și românească. Ca o culminare a acestui schimb de identitate culturală, în anii ‘90, cei 
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Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József

Maps from the “Our Mountains” collection,
used in their actions with the beginning of the year 1975, for itineraries with unmarked mountain paths. 

Hărți din colecția „Munții Noștri”,
folosite începând din 1975 în acțiunile lor, pentru traseele cu poteci nemarcate.

Térképek a „Mi Hegyeink” gyűjteményből,
amelyeket 1975-től akcióikban használtak, megjelöletlen ösvényeken megtett utak során.

Hommage to Plants, installation, 2013 
containing / Eternal Youth, photo-montage, 2010 / Rolling Pin, wood object, 1979 /
Plants from the banks of the river Mureș, pencil wall drawing, 2013

Omagiu Plantelor, instalație, 2013
conținând / Tinerețe Veșnică, montaj fotografic, 2010 / Făcăleț, obiect de lemn, 1979 /
Plante de pe malul Mureșului, desen cu creion pe perete, 2013

Hódolat a Növényeknek, installáció, 2013
Alkotórészei: / Örök Fiatalság, fotómontázs, 2010 / Sodrófa / Puliszkakeverő, faobjektum, 1979 /
Maros-parti növények, ceruzarajz falra, 2013
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Stimate Domnule Președinte

Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul nostru in ultimii douăzeci 
de ani. 

ULTIMA ORĂ 
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș.

RETROSPECTIVĂ 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade importante. Aceste perioade 
pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, 
în urma respingerii tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată 
un expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul dintre cele mai inte-
resante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, 
Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua 
generații, cea mai importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol decisiv în apariția tinerei 
generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale pedagogice, 90% din studenții facultății de artă 
din Cluj la secția maghiară erau absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au 
și întors la Târgu-Mureș în anii '70.
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a orașului din aceea epocă. 
La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, 
Garda Aladár László, Nagy Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și 
alții. Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au decis să emigreze în 
anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci 
din Grupul MAMŰ au mai rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön.
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în viața artistică a orașului 
poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca 
Erdei György Zoltán, Bartha József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest 
grup a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă la viața artistică 
locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului 
MAMŰ.  Continuând linia Nagy Pál – MAMŰ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, 
alinierea la arta contemporană europeană și globală.
În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat prima lor expoziție cu titlul 
Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă 
de Magda Cîrneci din București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca urmare, autoritățile de 
atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului. 
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de mașină, iar la sfârșitul anilor '90 
Wagner Richard a emigrat în Canada.  De atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit 
sau nu s-a întors la Târgu-Mureș. 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică a orașului și datorită 
lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al scenei artistice, nu doar transilvănene, dar 
și românești. Anii '80 au fost perioada stazei și migrării în masă. (Vezi lista)
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii importanți din Târgu-Mureș au 
ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu 
s-au mai întors acasă ci s-au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, Kisspál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt ilustrativ: în prezent, o bună 
parte din artiștii vieții artistice clujene, generația celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai 
Attila, Csíki Csaba, László István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga).
 Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai importante centre de artă vizua-
lă din Transilvania din ultimii 30 de ani se va scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. 
Starea de fapt actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și lucrează 
aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar unul este activ în expoziții 

1. SOLUȚIA PE TERMEN SCURT AR FI ÎNFIINȚAREA UNUI SPAȚIU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ DESTINAT 
TINERILOR ARTIȘTI CONTEMPORANI. 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din Transilvania, ce nu dispune 
de un spațiu de expoziții care să-și asume organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, 
proaspăt absolvenți. Ne gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat. 
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria Atach, Casa Tranzit, 
Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează 
expoziții periodice de artă contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin U.A.P., iar Muzeul de Artă 
găzduiește deasemenea evenimente de artă contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două 
dintre ele sprijinând artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei localități pentru că ele 
au jucat deasemenea un rol important în viața artistică transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, 
ba chiar au atras artiști din alte localități.
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate artiștilor din generația 
tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne arată că galeriile conduse de societăți civile și 
fundații sunt mai eficiente. Faptele dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea 
rapidă a expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează tinerii artiști și 
pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul. 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády organizează expoziții, însă 
fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau 
spații de expoziție ca redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a cercului Apollo și mai 
tîrziu a Grupului MAMŰ. 
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii '80 a artiștilor plastici din 
Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu mai are în prezent o viață artistică palpabilă. 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de artă din România, organi-
zate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere. 
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte (traficul de peste vară 
a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult 
mai bună. U.A.P. funcționează tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, expozițiile organizate de 
acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de familie.

2. SOLUȚIE PE TERMEN LUNG: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de un centru de artă 
contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, documentare și arhivare, care să găzduiască 
expoziții nu doar naționale, dar și internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, 
regiunea trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în acest domeniu, 
de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei conectări este înființarea unui centru 
de artă contemporană care să dispună și de un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la 
Târgu-Mureș ar avea o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-Mureșul 
nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de artă din Secuime. În situația 
dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult 
mai important pentru viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea unei mini-galerii ar rezulta 
un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în cele ce urmează. 

CONDUCERE PROIECTE - Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva în comun cu cultura 
orașului și a regiunii. 

STUDIO MEDIA - Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura tehnică a studiourilor 
din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3).

ATELIERE PE BAZĂ DE APLICAȚII - Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi 

câștigate prin aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, toate 
centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist tânăr este condamnat să stea 
la coadă până pe la 40 de ani până primește un atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu 
rezolvă problema, dar orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, care 
funcționează foarte bine în Vestul Europei.  

Archiva - Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante ale artei 
progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor individuali, să redacteze și editeze 
cataloage, să asigure materiale pentru cercetările despre arta și creatorii regiunii. 

Întocmit* de  Bartha József, artist, președintele Fundației ARTeast și de
Sebesi Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast 

Târgu-Mureș, martie 2006  Cu stimă Bartha József
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E
N 1942

• Ion Râmnic is born in Reghin, Mureș County, into a Romanian family that had just moved from the 
countryside to work in a nearby factory. His childhood is spent within his disintegrating family, with an 
alcoholic father who abuses his wife. In order to run away from the problems at home, Râmnic spends 
most of his spare time with his Hungarian neighbors of his age. Over the years, he learns to speak their 
language.
• The same year, István Mihály is born in Miercurea Ciuc, Harghita County, into a Hungarian family of 
music teachers. He spends his childhood in the calm and stable environment of his family. Together with 
them, he takes frequent walks in the natural landscape surrounding the city. Protected by his parents 
and grandparents, Mihály develops his musical talent, but as he grows, he becomes more and more 
passionate about drawing.

1960
• Râmnic and Mihály meet in Cluj at the university of art. Râmnic is enrolled in the mural painting section, 
while Mihály studies decorative arts. Very much alike, physically, but also in their respective interests 
and pursuits, the two quickly become close friends. They start to collaborate on many of their school 
projects.  In their spare time, they work together on mural painting projects. With Râmnic’s help, Mihály 
improves his knowledge of Romanian language, thus making it it easier for him to participate in the 
classes where he has Romanian speaking teachers.

1965
• Their first important project in the Socialist Realist style, a proposal for a mosaic for the façade of a 
factory in Târgu-Mureș. The two work together on all the stages of the project.
• The project is rejected by the regional committee because Râmnic and Mihály used the image of money 
in their composition. The official motivation was - “the fetishization of the material gains of the labor 
force”.
• The picture attempted to explore the iconography of the strong woman, by showing a woman worker’s 
upper body, with a hammer in one hand and a fistful of money in the other, which represented a double 
salary. The woman had two children with her, and the gate of a house is seen in the background.
• The work was an hommage by Râmnic to his mother, a hard-working woman who had left her alcoholic 
husband and brought up two children on her own.

1968
• While away on a summer vacation in the mountains, Râmnic and Mihály hold hands on a steep moun-
tainside during a violent storm. Later on, this episode leads to a long series of actions, in which the two 
of them secretly repeat the touching of hands, using the unmarked mountain paths from the tourist 
maps as itinerary.

1975
• Râmnic and Mihály move to Târgu-Mureș. Through their colleagues from university who are already 
living here, they become aware of the exhibitions of the Apollo group, which becomes, in 1978, the MAMŰ 
group.
• A long period follows, during which they anonymously participate in the group’s activities, either active-
ly or as part of the public. They also start to theoretically problematize the implications of going beyond 
painting and sculpture as the dominant artistic media. In time, they give up the heritage of modernism, 
which was to some extent camouflaged, aesthetically, within Socialist Realism. At the same time, they 
also renounce investing themselves artistically in their own professions of mural and decorative art, 
respectively.
• From this point onwards they develop their professions as a means of making a living, which they carry 
out, nevertheless, to the best of their ability.
• Their focus moves towards action and the act of thinking, which become the media in which the two 
start to conceive works of art. The first of these, “Do the Mountains Know?” is an apparently simple 
format through which Râmnic and Mihály start questioning the theoretical, practical and aesthetic limits 
of the idea of action, or performance. This is the year when their walks in the landscape start to take the 
form of an artistic process. These actions continue for the rest of their lives. The apparently naive 
question, “Do the Mountains Know?” is just a fragment from a series of successive questions with very 
diverse implications, detailing their artistic project. Questions referring to the necessity of the public’s 
presence at the end of the artwork’s production process; the fact that the “new art” is imperceptible and 

can go by unnoticed without previous education; questions concerning the possible transparency of 
their discretion, on an intimate level, are the focus of their interest in this project.
• While headed for the Piatra Craiului Mountains, they find three discarded objects lying on a dusty 
county road. A blue circle coming from the plastic cover of a large truck, a broken tail light from a Oltcit 
car, and a glass fragment from a champagne glass. Mihály takes these home and archives them, as an 
unexpected, even if naive, encounter with the color code of the French Revolution.
• As time goes by, the two become more skilled at getting state commissions for mural and decorative 
art projects. Together, they work on factory facades and on the interiors of public institutions in 
Târgu-Mureș, which they usually treat in a geometric and abstract manner, like non-figurative composi-
tions meant as a response to the proportions of the architectural object. In their work, they develop a 
personal variation of Corbusier’s purism.

1978
• As they become closer to each other, the laws that criminalize same sex relationships force them to 
great discretion in their public, artistic and professional lives. They are intimate with their families, with 
their friends and associates in the MAMŰ group, as well as with a few people from the local judo club 
where they are both active members. In time, Râmnic attains proficiency, which is, possibly, a compen-
sation for his adolescence when, being a weakling, he was sometimes bullied by older students at 
school. During this year he wins two silver medals, one at the county championship, and the other at the 
national competition.
• Day by day, they both observe, with some bitterness, the radical conservatism of both the Hungarian 
and Romanian communities of Târgu-Mureș.
• This is why they start to look for intellectual or political ideas that would allow them to live their lives 
with dignity, by transcending the boundaries of Hungarian or Romanian nationalism, which, at the same 
time, frown upon their friendship, and outrightly ban their relationship.
• In their first attempts, they start out researching the history of Romanian-Hungarian solidarity in 
Transylvania. The two see the Unio Trium Nationum of 1438 as the institutionalization of the repression 
of Hungarian and Romanian serfs. They notice the same thing in the case of Gheorghe Doja, in 1514. 
During the 1970s, Gheorghe Doja, as a historical figure, is widely used by Communist propaganda, which 
makes Râmnic and Mihály weary of using Transylvanian history as artistic material in general.
• However, the death of Gheorghe Doja by public torture, who was a Szekler small nobleman by the name 
of Dózsa György, as well as the tormented life of Avram Iancu, a militant Romanian attorney, placed 
under permanent surveillance and humiliated after 1848, convinces them that ethnicity offers no 
guarantee in Transylvania and that it cannot be part of a global solution.
• Râmnic and Mihály view 1848 as a failure to realize the historical stakes of the moment, which in their 
opinion was the building of a Central Europe based on the idea of citizenship, according to the French 
principle of Liberté, Egalité, Fraternité from 1789. For them, Avram Iancu’s destiny, the Austro-Hungari-
an victory, but also the vengeful 1920 historic Trianon arbitration all underline the painful consequences 
of that failure, which, in time, leads to frustration for some and to tensions for others. In fact, within the 
strict and exclusively ethnic equation, no one is satisfied.
• Living within an environment seeped in Marxist ideology, the two observe, again with some bitterness, 
that the division of labor in the Austro-Hungarian empire was also based on racial criteria.
• In the end, Râmnic and Mihály opt for an egalitarian internationalism. From this moment onwards, they 
proceed to privately archiving their entire artistic work exclusively in English, while still continuing to 
read and write in Romanian and Hungarian.

1979
• Râmnic and Mihály encounter the work of Horia Bernea and Paul Neagu. They are fascinated by the 
artistic methodology of these artists, because it is so different from that of American conceptualism. 
The interest in spirituality, as well as the choice of specific shapes and materials as personal symbols, 
preoccupy the two. They see Bernea’s banners / prapori or Neagu’s hyphen / cratimă as extremely fertile 
formal and conceptual choices.
• They choose as their personal symbol the double-handle rolling pin used in pastry-making. Râmnic and 
Mihály perceive this object to be close enough to peasant life (polenta), as well as to the urban bourgeoi-
sie (pastry). At the same time, it is a doubly phallic object, equally used by men and women. In their daily 
life, the object achieves an additional utility, as a traction bar for exercising one’s muscles.
• Once chosen and made, the symbolic object is never shown as ‘art’, but it is used daily in their household.
• They are decisively influenced by the writings of Beuys which they first read in Hungarian. Later on, in 

the 1980s, while working on one of the many architectural projects they are hired for, they conceive a 
decorative project containing text fragments from Beuys’ theoretical works.
• The plans are now lost. Also, Râmnic and Mihály never attempted to approach the authorities with their 
idea. Only a few 1/1 project scale models remain. In their original intention, these were designed as 
decorative glass panels for a municipal library in Mureș County. 
• A large part of the art of Râmnic and Mihály exhibits this character of unfinished project, a trait clearly 
defined and acknowledged from the planning stage.

1990
• After the inter-ethnic conflict in Târgu-Mureș, Râmnic and Mihály follow their political reasoning to its 
logical conclusion, when they legally change their names, in a court of law. As a result, Ion Râmnic 
becomes István Mihály and István Mihály becomes Ion Râmnic.
• At the same time, they observe around them the manner in which both Hungarian and Romanian 
nationalism gradually seem to offer the same authoritarian, patriarchal, racist and xenophobic societal 
project. The complicity between the leaders of the two communities, who both incite to acts of violence, 
as well as the symbolic capital these leaders amass during the conflict, come as a confirmation to 
Râmnic and Mihály’s hypothesis.
• Both communities make use of fear and of the idea of a common enemy to consolidate their political 
power. Moreover, the “marriage” starting to form in these years between the Romanian Social Democrat-
ic Party, on the one hand, and the Democratic Union of Hungarians from Romania, on the other, is anoth-
er confirmation of the complicity among these social actors who, on the surface, or on a symbolic level, 
seem to be in total conflict.
• Râmnic and Mihály closely observe the ethnic division that is generated by the leaders, but also the way 
these are used to cover up administrative deficiencies.
• Often, during times of social crisis, the leaders of the two communities make a political appeal to 
national pride, only to hide the present moment’s more pressing problems. Statues, public spaces, and 
national holidays all seem to be essential tools in this context. Gradually, the Romanian and Hungarian 
parts of the city of Târgu-Mureș are segregated through architectural operations, or urban planning, 
which does not necessarily serve the best interest of its citizens.
• Râmnic takes over as head coach of the local judo club.
• Mihály starts working at an arts and crafts school in Târgu-Mureș, where he teaches interior decora-
tion. Because of the nature of the school, he progressively ends up teaching utilitarian house painting.
• Râmnic joins him at the school in 1995, where he starts to teach monumental architectural decoration 
techniques. Many students make good use of the craft learned, when they travel to work on construction 
sites in Italy or Spain. Some of them end up making a living there and never return. Râmnic and Mihály 
receive postcards from their students, who provide small services to the couple as they get older. Both 
of them teach here until some time after the year 2000, when the school closes.

2000
• The two conceive of a project entitled “No Problem”. Had it ever been shown, it would have been made 
up of a description label containing its name, as well as a large scale inscription on a gallery wall that 
would read: “Keeping silent can only maintain tension as both constant and present”. This is one of the 
few proposals of a project for an exhibition space the two ever produce. Because of the banality of both 
the problem and the statement, they give up realizing the work in an urban space.
• As a matter of fact, up to this moment Râmnic and Mihály have never shown any work, and as a result 
are quasi unknown. They were never present on the local art scene of Târgu-Mureș, not even with a 
debut.
• Nevertheless, starting with the 1980s, Râmnic and Mihály see their locally more famous friends from 
the MAMŰ group either emigrating or even dying. Moreover, after 1990, the in absence of the “common 
enemy”, represented by Communist society, some former members of the alternative art scene lose 
their enthusiasm for artistic work. The invasion of publications, the multiple opportunities to travel and 
exhibit, as well as the emergence of the cultural and commercial market – in other words “freedom” – 
completely perplexes many of them, some to the point of giving up work.
• Unlike their peers, Râmnic and Mihály continue to be active, privately archiving their actions and their 
intellectual evolution. They maintain their interest in the “Do the Mountains Know?” project, which they 
develop in multiple directions, and only communicate some fragments of it to some acquaintances or 
friends. Thus, most of their work remains even nowadays archived only in their private space, and the 
two artists only accepted to present a small part of their activity in this exhibition.

• Part of this reaction can be ascribed to the way historical artists are recovered in Romania today, either 
by the market or by art historians.
• Râmnic and Mihály believe that the current trend in this area contains some false professional goals, a 
lot of pressure, and a large amount of deformations of all kinds. Among these one can number the 
constant ‘hunger’ for novelty, for locally “culturally valid” artists who could become proof of Romanian or 
Hungarian exceptionalism on the international contemporary art scene, or the ‘hunt’ for local artists who 
could be quickly presented at conferences, biennials and then sold at art fairs.
• The reason they accepted this retrospective is to give their own lives as an example for the possible 
impact of the initiatives threatening to restrain the public sphere in Romania and the world today, a 
threat they had to live with one way or another for a long part of their lives.

2010
• Râmnic and Mihály make a digital photo-montage of the sculpture “Eternal Youth” by Benczédi Sándor 
the elder, from Aleea Carpaţi street. They keep the date and hour of the original pictures in the final 
image, because this could indicate that this is analog photography, underlining its authenticity as a 
document. However, Râmnic and Mihály replace the female character with a male one.
• With this montage they seek to open the iconography of Socialist Realism to the queer discourse, 
beyond the puritanical conformism which is characteristic to this historical style. Râmnic and Mihály 
don’t wish to materialize the modified statue in real space. Their work is only the digitally modified 
image, printed in black and white on ordinary paper.
• In the present exhibition, the montage is presented as part of an installation called – “Hommage to 
Plants”. The two have projected an image on the wall of the gallery. The image portrayed some plants 
from the banks of the river Mureș. Râmnic and Mihály then traced the contour of these plants, with a 
pencil, on the wall. With the help of two nails, they hung the wooden rolling pin over the drawing. At the 
end, they glued the photo-montage called “Eternal Youth” over the drawing, at eye level, above the rolling 
pin, thus finalizing the installation.
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1942
• Ion Râmnic is born in Reghin, Mureș County, into a Romanian family that had just moved from the 
countryside to work in a nearby factory. His childhood is spent within his disintegrating family, with an 
alcoholic father who abuses his wife. In order to run away from the problems at home, Râmnic spends 
most of his spare time with his Hungarian neighbors of his age. Over the years, he learns to speak their 
language.
• The same year, István Mihály is born in Miercurea Ciuc, Harghita County, into a Hungarian family of 
music teachers. He spends his childhood in the calm and stable environment of his family. Together with 
them, he takes frequent walks in the natural landscape surrounding the city. Protected by his parents 
and grandparents, Mihály develops his musical talent, but as he grows, he becomes more and more 
passionate about drawing.

1960
• Râmnic and Mihály meet in Cluj at the university of art. Râmnic is enrolled in the mural painting section, 
while Mihály studies decorative arts. Very much alike, physically, but also in their respective interests 
and pursuits, the two quickly become close friends. They start to collaborate on many of their school 
projects.  In their spare time, they work together on mural painting projects. With Râmnic’s help, Mihály 
improves his knowledge of Romanian language, thus making it it easier for him to participate in the 
classes where he has Romanian speaking teachers.

1965
• Their first important project in the Socialist Realist style, a proposal for a mosaic for the façade of a 
factory in Târgu-Mureș. The two work together on all the stages of the project.
• The project is rejected by the regional committee because Râmnic and Mihály used the image of money 
in their composition. The official motivation was - “the fetishization of the material gains of the labor 
force”.
• The picture attempted to explore the iconography of the strong woman, by showing a woman worker’s 
upper body, with a hammer in one hand and a fistful of money in the other, which represented a double 
salary. The woman had two children with her, and the gate of a house is seen in the background.
• The work was an hommage by Râmnic to his mother, a hard-working woman who had left her alcoholic 
husband and brought up two children on her own.

1968
• While away on a summer vacation in the mountains, Râmnic and Mihály hold hands on a steep moun-
tainside during a violent storm. Later on, this episode leads to a long series of actions, in which the two 
of them secretly repeat the touching of hands, using the unmarked mountain paths from the tourist 
maps as itinerary.

1975
• Râmnic and Mihály move to Târgu-Mureș. Through their colleagues from university who are already 
living here, they become aware of the exhibitions of the Apollo group, which becomes, in 1978, the MAMŰ 
group.
• A long period follows, during which they anonymously participate in the group’s activities, either active-
ly or as part of the public. They also start to theoretically problematize the implications of going beyond 
painting and sculpture as the dominant artistic media. In time, they give up the heritage of modernism, 
which was to some extent camouflaged, aesthetically, within Socialist Realism. At the same time, they 
also renounce investing themselves artistically in their own professions of mural and decorative art, 
respectively.
• From this point onwards they develop their professions as a means of making a living, which they carry 
out, nevertheless, to the best of their ability.
• Their focus moves towards action and the act of thinking, which become the media in which the two 
start to conceive works of art. The first of these, “Do the Mountains Know?” is an apparently simple 
format through which Râmnic and Mihály start questioning the theoretical, practical and aesthetic limits 
of the idea of action, or performance. This is the year when their walks in the landscape start to take the 
form of an artistic process. These actions continue for the rest of their lives. The apparently naive 
question, “Do the Mountains Know?” is just a fragment from a series of successive questions with very 
diverse implications, detailing their artistic project. Questions referring to the necessity of the public’s 
presence at the end of the artwork’s production process; the fact that the “new art” is imperceptible and 

can go by unnoticed without previous education; questions concerning the possible transparency of 
their discretion, on an intimate level, are the focus of their interest in this project.
• While headed for the Piatra Craiului Mountains, they find three discarded objects lying on a dusty 
county road. A blue circle coming from the plastic cover of a large truck, a broken tail light from a Oltcit 
car, and a glass fragment from a champagne glass. Mihály takes these home and archives them, as an 
unexpected, even if naive, encounter with the color code of the French Revolution.
• As time goes by, the two become more skilled at getting state commissions for mural and decorative 
art projects. Together, they work on factory facades and on the interiors of public institutions in 
Târgu-Mureș, which they usually treat in a geometric and abstract manner, like non-figurative composi-
tions meant as a response to the proportions of the architectural object. In their work, they develop a 
personal variation of Corbusier’s purism.

1978
• As they become closer to each other, the laws that criminalize same sex relationships force them to 
great discretion in their public, artistic and professional lives. They are intimate with their families, with 
their friends and associates in the MAMŰ group, as well as with a few people from the local judo club 
where they are both active members. In time, Râmnic attains proficiency, which is, possibly, a compen-
sation for his adolescence when, being a weakling, he was sometimes bullied by older students at 
school. During this year he wins two silver medals, one at the county championship, and the other at the 
national competition.
• Day by day, they both observe, with some bitterness, the radical conservatism of both the Hungarian 
and Romanian communities of Târgu-Mureș.
• This is why they start to look for intellectual or political ideas that would allow them to live their lives 
with dignity, by transcending the boundaries of Hungarian or Romanian nationalism, which, at the same 
time, frown upon their friendship, and outrightly ban their relationship.
• In their first attempts, they start out researching the history of Romanian-Hungarian solidarity in 
Transylvania. The two see the Unio Trium Nationum of 1438 as the institutionalization of the repression 
of Hungarian and Romanian serfs. They notice the same thing in the case of Gheorghe Doja, in 1514. 
During the 1970s, Gheorghe Doja, as a historical figure, is widely used by Communist propaganda, which 
makes Râmnic and Mihály weary of using Transylvanian history as artistic material in general.
• However, the death of Gheorghe Doja by public torture, who was a Szekler small nobleman by the name 
of Dózsa György, as well as the tormented life of Avram Iancu, a militant Romanian attorney, placed 
under permanent surveillance and humiliated after 1848, convinces them that ethnicity offers no 
guarantee in Transylvania and that it cannot be part of a global solution.
• Râmnic and Mihály view 1848 as a failure to realize the historical stakes of the moment, which in their 
opinion was the building of a Central Europe based on the idea of citizenship, according to the French 
principle of Liberté, Egalité, Fraternité from 1789. For them, Avram Iancu’s destiny, the Austro-Hungari-
an victory, but also the vengeful 1920 historic Trianon arbitration all underline the painful consequences 
of that failure, which, in time, leads to frustration for some and to tensions for others. In fact, within the 
strict and exclusively ethnic equation, no one is satisfied.
• Living within an environment seeped in Marxist ideology, the two observe, again with some bitterness, 
that the division of labor in the Austro-Hungarian empire was also based on racial criteria.
• In the end, Râmnic and Mihály opt for an egalitarian internationalism. From this moment onwards, they 
proceed to privately archiving their entire artistic work exclusively in English, while still continuing to 
read and write in Romanian and Hungarian.

1979
• Râmnic and Mihály encounter the work of Horia Bernea and Paul Neagu. They are fascinated by the 
artistic methodology of these artists, because it is so different from that of American conceptualism. 
The interest in spirituality, as well as the choice of specific shapes and materials as personal symbols, 
preoccupy the two. They see Bernea’s banners / prapori or Neagu’s hyphen / cratimă as extremely fertile 
formal and conceptual choices.
• They choose as their personal symbol the double-handle rolling pin used in pastry-making. Râmnic and 
Mihály perceive this object to be close enough to peasant life (polenta), as well as to the urban bourgeoi-
sie (pastry). At the same time, it is a doubly phallic object, equally used by men and women. In their daily 
life, the object achieves an additional utility, as a traction bar for exercising one’s muscles.
• Once chosen and made, the symbolic object is never shown as ‘art’, but it is used daily in their household.
• They are decisively influenced by the writings of Beuys which they first read in Hungarian. Later on, in 

the 1980s, while working on one of the many architectural projects they are hired for, they conceive a 
decorative project containing text fragments from Beuys’ theoretical works.
• The plans are now lost. Also, Râmnic and Mihály never attempted to approach the authorities with their 
idea. Only a few 1/1 project scale models remain. In their original intention, these were designed as 
decorative glass panels for a municipal library in Mureș County. 
• A large part of the art of Râmnic and Mihály exhibits this character of unfinished project, a trait clearly 
defined and acknowledged from the planning stage.

1990
• After the inter-ethnic conflict in Târgu-Mureș, Râmnic and Mihály follow their political reasoning to its 
logical conclusion, when they legally change their names, in a court of law. As a result, Ion Râmnic 
becomes István Mihály and István Mihály becomes Ion Râmnic.
• At the same time, they observe around them the manner in which both Hungarian and Romanian 
nationalism gradually seem to offer the same authoritarian, patriarchal, racist and xenophobic societal 
project. The complicity between the leaders of the two communities, who both incite to acts of violence, 
as well as the symbolic capital these leaders amass during the conflict, come as a confirmation to 
Râmnic and Mihály’s hypothesis.
• Both communities make use of fear and of the idea of a common enemy to consolidate their political 
power. Moreover, the “marriage” starting to form in these years between the Romanian Social Democrat-
ic Party, on the one hand, and the Democratic Union of Hungarians from Romania, on the other, is anoth-
er confirmation of the complicity among these social actors who, on the surface, or on a symbolic level, 
seem to be in total conflict.
• Râmnic and Mihály closely observe the ethnic division that is generated by the leaders, but also the way 
these are used to cover up administrative deficiencies.
• Often, during times of social crisis, the leaders of the two communities make a political appeal to 
national pride, only to hide the present moment’s more pressing problems. Statues, public spaces, and 
national holidays all seem to be essential tools in this context. Gradually, the Romanian and Hungarian 
parts of the city of Târgu-Mureș are segregated through architectural operations, or urban planning, 
which does not necessarily serve the best interest of its citizens.
• Râmnic takes over as head coach of the local judo club.
• Mihály starts working at an arts and crafts school in Târgu-Mureș, where he teaches interior decora-
tion. Because of the nature of the school, he progressively ends up teaching utilitarian house painting.
• Râmnic joins him at the school in 1995, where he starts to teach monumental architectural decoration 
techniques. Many students make good use of the craft learned, when they travel to work on construction 
sites in Italy or Spain. Some of them end up making a living there and never return. Râmnic and Mihály 
receive postcards from their students, who provide small services to the couple as they get older. Both 
of them teach here until some time after the year 2000, when the school closes.

2000
• The two conceive of a project entitled “No Problem”. Had it ever been shown, it would have been made 
up of a description label containing its name, as well as a large scale inscription on a gallery wall that 
would read: “Keeping silent can only maintain tension as both constant and present”. This is one of the 
few proposals of a project for an exhibition space the two ever produce. Because of the banality of both 
the problem and the statement, they give up realizing the work in an urban space.
• As a matter of fact, up to this moment Râmnic and Mihály have never shown any work, and as a result 
are quasi unknown. They were never present on the local art scene of Târgu-Mureș, not even with a 
debut.
• Nevertheless, starting with the 1980s, Râmnic and Mihály see their locally more famous friends from 
the MAMŰ group either emigrating or even dying. Moreover, after 1990, the in absence of the “common 
enemy”, represented by Communist society, some former members of the alternative art scene lose 
their enthusiasm for artistic work. The invasion of publications, the multiple opportunities to travel and 
exhibit, as well as the emergence of the cultural and commercial market – in other words “freedom” – 
completely perplexes many of them, some to the point of giving up work.
• Unlike their peers, Râmnic and Mihály continue to be active, privately archiving their actions and their 
intellectual evolution. They maintain their interest in the “Do the Mountains Know?” project, which they 
develop in multiple directions, and only communicate some fragments of it to some acquaintances or 
friends. Thus, most of their work remains even nowadays archived only in their private space, and the 
two artists only accepted to present a small part of their activity in this exhibition.

• Part of this reaction can be ascribed to the way historical artists are recovered in Romania today, either 
by the market or by art historians.
• Râmnic and Mihály believe that the current trend in this area contains some false professional goals, a 
lot of pressure, and a large amount of deformations of all kinds. Among these one can number the 
constant ‘hunger’ for novelty, for locally “culturally valid” artists who could become proof of Romanian or 
Hungarian exceptionalism on the international contemporary art scene, or the ‘hunt’ for local artists who 
could be quickly presented at conferences, biennials and then sold at art fairs.
• The reason they accepted this retrospective is to give their own lives as an example for the possible 
impact of the initiatives threatening to restrain the public sphere in Romania and the world today, a 
threat they had to live with one way or another for a long part of their lives.

2010
• Râmnic and Mihály make a digital photo-montage of the sculpture “Eternal Youth” by Benczédi Sándor 
the elder, from Aleea Carpaţi street. They keep the date and hour of the original pictures in the final 
image, because this could indicate that this is analog photography, underlining its authenticity as a 
document. However, Râmnic and Mihály replace the female character with a male one.
• With this montage they seek to open the iconography of Socialist Realism to the queer discourse, 
beyond the puritanical conformism which is characteristic to this historical style. Râmnic and Mihály 
don’t wish to materialize the modified statue in real space. Their work is only the digitally modified 
image, printed in black and white on ordinary paper.
• In the present exhibition, the montage is presented as part of an installation called – “Hommage to 
Plants”. The two have projected an image on the wall of the gallery. The image portrayed some plants 
from the banks of the river Mureș. Râmnic and Mihály then traced the contour of these plants, with a 
pencil, on the wall. With the help of two nails, they hung the wooden rolling pin over the drawing. At the 
end, they glued the photo-montage called “Eternal Youth” over the drawing, at eye level, above the rolling 
pin, thus finalizing the installation.
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1942
• Ion Râmnic is born in Reghin, Mureș County, into a Romanian family that had just moved from the 
countryside to work in a nearby factory. His childhood is spent within his disintegrating family, with an 
alcoholic father who abuses his wife. In order to run away from the problems at home, Râmnic spends 
most of his spare time with his Hungarian neighbors of his age. Over the years, he learns to speak their 
language.
• The same year, István Mihály is born in Miercurea Ciuc, Harghita County, into a Hungarian family of 
music teachers. He spends his childhood in the calm and stable environment of his family. Together with 
them, he takes frequent walks in the natural landscape surrounding the city. Protected by his parents 
and grandparents, Mihály develops his musical talent, but as he grows, he becomes more and more 
passionate about drawing.

1960
• Râmnic and Mihály meet in Cluj at the university of art. Râmnic is enrolled in the mural painting section, 
while Mihály studies decorative arts. Very much alike, physically, but also in their respective interests 
and pursuits, the two quickly become close friends. They start to collaborate on many of their school 
projects.  In their spare time, they work together on mural painting projects. With Râmnic’s help, Mihály 
improves his knowledge of Romanian language, thus making it it easier for him to participate in the 
classes where he has Romanian speaking teachers.

1965
• Their first important project in the Socialist Realist style, a proposal for a mosaic for the façade of a 
factory in Târgu-Mureș. The two work together on all the stages of the project.
• The project is rejected by the regional committee because Râmnic and Mihály used the image of money 
in their composition. The official motivation was - “the fetishization of the material gains of the labor 
force”.
• The picture attempted to explore the iconography of the strong woman, by showing a woman worker’s 
upper body, with a hammer in one hand and a fistful of money in the other, which represented a double 
salary. The woman had two children with her, and the gate of a house is seen in the background.
• The work was an hommage by Râmnic to his mother, a hard-working woman who had left her alcoholic 
husband and brought up two children on her own.

1968
• While away on a summer vacation in the mountains, Râmnic and Mihály hold hands on a steep moun-
tainside during a violent storm. Later on, this episode leads to a long series of actions, in which the two 
of them secretly repeat the touching of hands, using the unmarked mountain paths from the tourist 
maps as itinerary.

1975
• Râmnic and Mihály move to Târgu-Mureș. Through their colleagues from university who are already 
living here, they become aware of the exhibitions of the Apollo group, which becomes, in 1978, the MAMŰ 
group.
• A long period follows, during which they anonymously participate in the group’s activities, either active-
ly or as part of the public. They also start to theoretically problematize the implications of going beyond 
painting and sculpture as the dominant artistic media. In time, they give up the heritage of modernism, 
which was to some extent camouflaged, aesthetically, within Socialist Realism. At the same time, they 
also renounce investing themselves artistically in their own professions of mural and decorative art, 
respectively.
• From this point onwards they develop their professions as a means of making a living, which they carry 
out, nevertheless, to the best of their ability.
• Their focus moves towards action and the act of thinking, which become the media in which the two 
start to conceive works of art. The first of these, “Do the Mountains Know?” is an apparently simple 
format through which Râmnic and Mihály start questioning the theoretical, practical and aesthetic limits 
of the idea of action, or performance. This is the year when their walks in the landscape start to take the 
form of an artistic process. These actions continue for the rest of their lives. The apparently naive 
question, “Do the Mountains Know?” is just a fragment from a series of successive questions with very 
diverse implications, detailing their artistic project. Questions referring to the necessity of the public’s 
presence at the end of the artwork’s production process; the fact that the “new art” is imperceptible and 

can go by unnoticed without previous education; questions concerning the possible transparency of 
their discretion, on an intimate level, are the focus of their interest in this project.
• While headed for the Piatra Craiului Mountains, they find three discarded objects lying on a dusty 
county road. A blue circle coming from the plastic cover of a large truck, a broken tail light from a Oltcit 
car, and a glass fragment from a champagne glass. Mihály takes these home and archives them, as an 
unexpected, even if naive, encounter with the color code of the French Revolution.
• As time goes by, the two become more skilled at getting state commissions for mural and decorative 
art projects. Together, they work on factory facades and on the interiors of public institutions in 
Târgu-Mureș, which they usually treat in a geometric and abstract manner, like non-figurative composi-
tions meant as a response to the proportions of the architectural object. In their work, they develop a 
personal variation of Corbusier’s purism.

1978
• As they become closer to each other, the laws that criminalize same sex relationships force them to 
great discretion in their public, artistic and professional lives. They are intimate with their families, with 
their friends and associates in the MAMŰ group, as well as with a few people from the local judo club 
where they are both active members. In time, Râmnic attains proficiency, which is, possibly, a compen-
sation for his adolescence when, being a weakling, he was sometimes bullied by older students at 
school. During this year he wins two silver medals, one at the county championship, and the other at the 
national competition.
• Day by day, they both observe, with some bitterness, the radical conservatism of both the Hungarian 
and Romanian communities of Târgu-Mureș.
• This is why they start to look for intellectual or political ideas that would allow them to live their lives 
with dignity, by transcending the boundaries of Hungarian or Romanian nationalism, which, at the same 
time, frown upon their friendship, and outrightly ban their relationship.
• In their first attempts, they start out researching the history of Romanian-Hungarian solidarity in 
Transylvania. The two see the Unio Trium Nationum of 1438 as the institutionalization of the repression 
of Hungarian and Romanian serfs. They notice the same thing in the case of Gheorghe Doja, in 1514. 
During the 1970s, Gheorghe Doja, as a historical figure, is widely used by Communist propaganda, which 
makes Râmnic and Mihály weary of using Transylvanian history as artistic material in general.
• However, the death of Gheorghe Doja by public torture, who was a Szekler small nobleman by the name 
of Dózsa György, as well as the tormented life of Avram Iancu, a militant Romanian attorney, placed 
under permanent surveillance and humiliated after 1848, convinces them that ethnicity offers no 
guarantee in Transylvania and that it cannot be part of a global solution.
• Râmnic and Mihály view 1848 as a failure to realize the historical stakes of the moment, which in their 
opinion was the building of a Central Europe based on the idea of citizenship, according to the French 
principle of Liberté, Egalité, Fraternité from 1789. For them, Avram Iancu’s destiny, the Austro-Hungari-
an victory, but also the vengeful 1920 historic Trianon arbitration all underline the painful consequences 
of that failure, which, in time, leads to frustration for some and to tensions for others. In fact, within the 
strict and exclusively ethnic equation, no one is satisfied.
• Living within an environment seeped in Marxist ideology, the two observe, again with some bitterness, 
that the division of labor in the Austro-Hungarian empire was also based on racial criteria.
• In the end, Râmnic and Mihály opt for an egalitarian internationalism. From this moment onwards, they 
proceed to privately archiving their entire artistic work exclusively in English, while still continuing to 
read and write in Romanian and Hungarian.

1979
• Râmnic and Mihály encounter the work of Horia Bernea and Paul Neagu. They are fascinated by the 
artistic methodology of these artists, because it is so different from that of American conceptualism. 
The interest in spirituality, as well as the choice of specific shapes and materials as personal symbols, 
preoccupy the two. They see Bernea’s banners / prapori or Neagu’s hyphen / cratimă as extremely fertile 
formal and conceptual choices.
• They choose as their personal symbol the double-handle rolling pin used in pastry-making. Râmnic and 
Mihály perceive this object to be close enough to peasant life (polenta), as well as to the urban bourgeoi-
sie (pastry). At the same time, it is a doubly phallic object, equally used by men and women. In their daily 
life, the object achieves an additional utility, as a traction bar for exercising one’s muscles.
• Once chosen and made, the symbolic object is never shown as ‘art’, but it is used daily in their household.
• They are decisively influenced by the writings of Beuys which they first read in Hungarian. Later on, in 

the 1980s, while working on one of the many architectural projects they are hired for, they conceive a 
decorative project containing text fragments from Beuys’ theoretical works.
• The plans are now lost. Also, Râmnic and Mihály never attempted to approach the authorities with their 
idea. Only a few 1/1 project scale models remain. In their original intention, these were designed as 
decorative glass panels for a municipal library in Mureș County. 
• A large part of the art of Râmnic and Mihály exhibits this character of unfinished project, a trait clearly 
defined and acknowledged from the planning stage.

1990
• After the inter-ethnic conflict in Târgu-Mureș, Râmnic and Mihály follow their political reasoning to its 
logical conclusion, when they legally change their names, in a court of law. As a result, Ion Râmnic 
becomes István Mihály and István Mihály becomes Ion Râmnic.
• At the same time, they observe around them the manner in which both Hungarian and Romanian 
nationalism gradually seem to offer the same authoritarian, patriarchal, racist and xenophobic societal 
project. The complicity between the leaders of the two communities, who both incite to acts of violence, 
as well as the symbolic capital these leaders amass during the conflict, come as a confirmation to 
Râmnic and Mihály’s hypothesis.
• Both communities make use of fear and of the idea of a common enemy to consolidate their political 
power. Moreover, the “marriage” starting to form in these years between the Romanian Social Democrat-
ic Party, on the one hand, and the Democratic Union of Hungarians from Romania, on the other, is anoth-
er confirmation of the complicity among these social actors who, on the surface, or on a symbolic level, 
seem to be in total conflict.
• Râmnic and Mihály closely observe the ethnic division that is generated by the leaders, but also the way 
these are used to cover up administrative deficiencies.
• Often, during times of social crisis, the leaders of the two communities make a political appeal to 
national pride, only to hide the present moment’s more pressing problems. Statues, public spaces, and 
national holidays all seem to be essential tools in this context. Gradually, the Romanian and Hungarian 
parts of the city of Târgu-Mureș are segregated through architectural operations, or urban planning, 
which does not necessarily serve the best interest of its citizens.
• Râmnic takes over as head coach of the local judo club.
• Mihály starts working at an arts and crafts school in Târgu-Mureș, where he teaches interior decora-
tion. Because of the nature of the school, he progressively ends up teaching utilitarian house painting.
• Râmnic joins him at the school in 1995, where he starts to teach monumental architectural decoration 
techniques. Many students make good use of the craft learned, when they travel to work on construction 
sites in Italy or Spain. Some of them end up making a living there and never return. Râmnic and Mihály 
receive postcards from their students, who provide small services to the couple as they get older. Both 
of them teach here until some time after the year 2000, when the school closes.

2000
• The two conceive of a project entitled “No Problem”. Had it ever been shown, it would have been made 
up of a description label containing its name, as well as a large scale inscription on a gallery wall that 
would read: “Keeping silent can only maintain tension as both constant and present”. This is one of the 
few proposals of a project for an exhibition space the two ever produce. Because of the banality of both 
the problem and the statement, they give up realizing the work in an urban space.
• As a matter of fact, up to this moment Râmnic and Mihály have never shown any work, and as a result 
are quasi unknown. They were never present on the local art scene of Târgu-Mureș, not even with a 
debut.
• Nevertheless, starting with the 1980s, Râmnic and Mihály see their locally more famous friends from 
the MAMŰ group either emigrating or even dying. Moreover, after 1990, the in absence of the “common 
enemy”, represented by Communist society, some former members of the alternative art scene lose 
their enthusiasm for artistic work. The invasion of publications, the multiple opportunities to travel and 
exhibit, as well as the emergence of the cultural and commercial market – in other words “freedom” – 
completely perplexes many of them, some to the point of giving up work.
• Unlike their peers, Râmnic and Mihály continue to be active, privately archiving their actions and their 
intellectual evolution. They maintain their interest in the “Do the Mountains Know?” project, which they 
develop in multiple directions, and only communicate some fragments of it to some acquaintances or 
friends. Thus, most of their work remains even nowadays archived only in their private space, and the 
two artists only accepted to present a small part of their activity in this exhibition.

• Part of this reaction can be ascribed to the way historical artists are recovered in Romania today, either 
by the market or by art historians.
• Râmnic and Mihály believe that the current trend in this area contains some false professional goals, a 
lot of pressure, and a large amount of deformations of all kinds. Among these one can number the 
constant ‘hunger’ for novelty, for locally “culturally valid” artists who could become proof of Romanian or 
Hungarian exceptionalism on the international contemporary art scene, or the ‘hunt’ for local artists who 
could be quickly presented at conferences, biennials and then sold at art fairs.
• The reason they accepted this retrospective is to give their own lives as an example for the possible 
impact of the initiatives threatening to restrain the public sphere in Romania and the world today, a 
threat they had to live with one way or another for a long part of their lives.

2010
• Râmnic and Mihály make a digital photo-montage of the sculpture “Eternal Youth” by Benczédi Sándor 
the elder, from Aleea Carpaţi street. They keep the date and hour of the original pictures in the final 
image, because this could indicate that this is analog photography, underlining its authenticity as a 
document. However, Râmnic and Mihály replace the female character with a male one.
• With this montage they seek to open the iconography of Socialist Realism to the queer discourse, 
beyond the puritanical conformism which is characteristic to this historical style. Râmnic and Mihály 
don’t wish to materialize the modified statue in real space. Their work is only the digitally modified 
image, printed in black and white on ordinary paper.
• In the present exhibition, the montage is presented as part of an installation called – “Hommage to 
Plants”. The two have projected an image on the wall of the gallery. The image portrayed some plants 
from the banks of the river Mureș. Râmnic and Mihály then traced the contour of these plants, with a 
pencil, on the wall. With the help of two nails, they hung the wooden rolling pin over the drawing. At the 
end, they glued the photo-montage called “Eternal Youth” over the drawing, at eye level, above the rolling 
pin, thus finalizing the installation.
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1942
• Ion Râmnic is born in Reghin, Mureș County, into a Romanian family that had just moved from the 
countryside to work in a nearby factory. His childhood is spent within his disintegrating family, with an 
alcoholic father who abuses his wife. In order to run away from the problems at home, Râmnic spends 
most of his spare time with his Hungarian neighbors of his age. Over the years, he learns to speak their 
language.
• The same year, István Mihály is born in Miercurea Ciuc, Harghita County, into a Hungarian family of 
music teachers. He spends his childhood in the calm and stable environment of his family. Together with 
them, he takes frequent walks in the natural landscape surrounding the city. Protected by his parents 
and grandparents, Mihály develops his musical talent, but as he grows, he becomes more and more 
passionate about drawing.

1960
• Râmnic and Mihály meet in Cluj at the university of art. Râmnic is enrolled in the mural painting section, 
while Mihály studies decorative arts. Very much alike, physically, but also in their respective interests 
and pursuits, the two quickly become close friends. They start to collaborate on many of their school 
projects.  In their spare time, they work together on mural painting projects. With Râmnic’s help, Mihály 
improves his knowledge of Romanian language, thus making it it easier for him to participate in the 
classes where he has Romanian speaking teachers.

1965
• Their first important project in the Socialist Realist style, a proposal for a mosaic for the façade of a 
factory in Târgu-Mureș. The two work together on all the stages of the project.
• The project is rejected by the regional committee because Râmnic and Mihály used the image of money 
in their composition. The official motivation was - “the fetishization of the material gains of the labor 
force”.
• The picture attempted to explore the iconography of the strong woman, by showing a woman worker’s 
upper body, with a hammer in one hand and a fistful of money in the other, which represented a double 
salary. The woman had two children with her, and the gate of a house is seen in the background.
• The work was an hommage by Râmnic to his mother, a hard-working woman who had left her alcoholic 
husband and brought up two children on her own.

1968
• While away on a summer vacation in the mountains, Râmnic and Mihály hold hands on a steep moun-
tainside during a violent storm. Later on, this episode leads to a long series of actions, in which the two 
of them secretly repeat the touching of hands, using the unmarked mountain paths from the tourist 
maps as itinerary.

1975
• Râmnic and Mihály move to Târgu-Mureș. Through their colleagues from university who are already 
living here, they become aware of the exhibitions of the Apollo group, which becomes, in 1978, the MAMŰ 
group.
• A long period follows, during which they anonymously participate in the group’s activities, either active-
ly or as part of the public. They also start to theoretically problematize the implications of going beyond 
painting and sculpture as the dominant artistic media. In time, they give up the heritage of modernism, 
which was to some extent camouflaged, aesthetically, within Socialist Realism. At the same time, they 
also renounce investing themselves artistically in their own professions of mural and decorative art, 
respectively.
• From this point onwards they develop their professions as a means of making a living, which they carry 
out, nevertheless, to the best of their ability.
• Their focus moves towards action and the act of thinking, which become the media in which the two 
start to conceive works of art. The first of these, “Do the Mountains Know?” is an apparently simple 
format through which Râmnic and Mihály start questioning the theoretical, practical and aesthetic limits 
of the idea of action, or performance. This is the year when their walks in the landscape start to take the 
form of an artistic process. These actions continue for the rest of their lives. The apparently naive 
question, “Do the Mountains Know?” is just a fragment from a series of successive questions with very 
diverse implications, detailing their artistic project. Questions referring to the necessity of the public’s 
presence at the end of the artwork’s production process; the fact that the “new art” is imperceptible and 

can go by unnoticed without previous education; questions concerning the possible transparency of 
their discretion, on an intimate level, are the focus of their interest in this project.
• While headed for the Piatra Craiului Mountains, they find three discarded objects lying on a dusty 
county road. A blue circle coming from the plastic cover of a large truck, a broken tail light from a Oltcit 
car, and a glass fragment from a champagne glass. Mihály takes these home and archives them, as an 
unexpected, even if naive, encounter with the color code of the French Revolution.
• As time goes by, the two become more skilled at getting state commissions for mural and decorative 
art projects. Together, they work on factory facades and on the interiors of public institutions in 
Târgu-Mureș, which they usually treat in a geometric and abstract manner, like non-figurative composi-
tions meant as a response to the proportions of the architectural object. In their work, they develop a 
personal variation of Corbusier’s purism.

1978
• As they become closer to each other, the laws that criminalize same sex relationships force them to 
great discretion in their public, artistic and professional lives. They are intimate with their families, with 
their friends and associates in the MAMŰ group, as well as with a few people from the local judo club 
where they are both active members. In time, Râmnic attains proficiency, which is, possibly, a compen-
sation for his adolescence when, being a weakling, he was sometimes bullied by older students at 
school. During this year he wins two silver medals, one at the county championship, and the other at the 
national competition.
• Day by day, they both observe, with some bitterness, the radical conservatism of both the Hungarian 
and Romanian communities of Târgu-Mureș.
• This is why they start to look for intellectual or political ideas that would allow them to live their lives 
with dignity, by transcending the boundaries of Hungarian or Romanian nationalism, which, at the same 
time, frown upon their friendship, and outrightly ban their relationship.
• In their first attempts, they start out researching the history of Romanian-Hungarian solidarity in 
Transylvania. The two see the Unio Trium Nationum of 1438 as the institutionalization of the repression 
of Hungarian and Romanian serfs. They notice the same thing in the case of Gheorghe Doja, in 1514. 
During the 1970s, Gheorghe Doja, as a historical figure, is widely used by Communist propaganda, which 
makes Râmnic and Mihály weary of using Transylvanian history as artistic material in general.
• However, the death of Gheorghe Doja by public torture, who was a Szekler small nobleman by the name 
of Dózsa György, as well as the tormented life of Avram Iancu, a militant Romanian attorney, placed 
under permanent surveillance and humiliated after 1848, convinces them that ethnicity offers no 
guarantee in Transylvania and that it cannot be part of a global solution.
• Râmnic and Mihály view 1848 as a failure to realize the historical stakes of the moment, which in their 
opinion was the building of a Central Europe based on the idea of citizenship, according to the French 
principle of Liberté, Egalité, Fraternité from 1789. For them, Avram Iancu’s destiny, the Austro-Hungari-
an victory, but also the vengeful 1920 historic Trianon arbitration all underline the painful consequences 
of that failure, which, in time, leads to frustration for some and to tensions for others. In fact, within the 
strict and exclusively ethnic equation, no one is satisfied.
• Living within an environment seeped in Marxist ideology, the two observe, again with some bitterness, 
that the division of labor in the Austro-Hungarian empire was also based on racial criteria.
• In the end, Râmnic and Mihály opt for an egalitarian internationalism. From this moment onwards, they 
proceed to privately archiving their entire artistic work exclusively in English, while still continuing to 
read and write in Romanian and Hungarian.

1979
• Râmnic and Mihály encounter the work of Horia Bernea and Paul Neagu. They are fascinated by the 
artistic methodology of these artists, because it is so different from that of American conceptualism. 
The interest in spirituality, as well as the choice of specific shapes and materials as personal symbols, 
preoccupy the two. They see Bernea’s banners / prapori or Neagu’s hyphen / cratimă as extremely fertile 
formal and conceptual choices.
• They choose as their personal symbol the double-handle rolling pin used in pastry-making. Râmnic and 
Mihály perceive this object to be close enough to peasant life (polenta), as well as to the urban bourgeoi-
sie (pastry). At the same time, it is a doubly phallic object, equally used by men and women. In their daily 
life, the object achieves an additional utility, as a traction bar for exercising one’s muscles.
• Once chosen and made, the symbolic object is never shown as ‘art’, but it is used daily in their household.
• They are decisively influenced by the writings of Beuys which they first read in Hungarian. Later on, in 

the 1980s, while working on one of the many architectural projects they are hired for, they conceive a 
decorative project containing text fragments from Beuys’ theoretical works.
• The plans are now lost. Also, Râmnic and Mihály never attempted to approach the authorities with their 
idea. Only a few 1/1 project scale models remain. In their original intention, these were designed as 
decorative glass panels for a municipal library in Mureș County. 
• A large part of the art of Râmnic and Mihály exhibits this character of unfinished project, a trait clearly 
defined and acknowledged from the planning stage.

1990
• After the inter-ethnic conflict in Târgu-Mureș, Râmnic and Mihály follow their political reasoning to its 
logical conclusion, when they legally change their names, in a court of law. As a result, Ion Râmnic 
becomes István Mihály and István Mihály becomes Ion Râmnic.
• At the same time, they observe around them the manner in which both Hungarian and Romanian 
nationalism gradually seem to offer the same authoritarian, patriarchal, racist and xenophobic societal 
project. The complicity between the leaders of the two communities, who both incite to acts of violence, 
as well as the symbolic capital these leaders amass during the conflict, come as a confirmation to 
Râmnic and Mihály’s hypothesis.
• Both communities make use of fear and of the idea of a common enemy to consolidate their political 
power. Moreover, the “marriage” starting to form in these years between the Romanian Social Democrat-
ic Party, on the one hand, and the Democratic Union of Hungarians from Romania, on the other, is anoth-
er confirmation of the complicity among these social actors who, on the surface, or on a symbolic level, 
seem to be in total conflict.
• Râmnic and Mihály closely observe the ethnic division that is generated by the leaders, but also the way 
these are used to cover up administrative deficiencies.
• Often, during times of social crisis, the leaders of the two communities make a political appeal to 
national pride, only to hide the present moment’s more pressing problems. Statues, public spaces, and 
national holidays all seem to be essential tools in this context. Gradually, the Romanian and Hungarian 
parts of the city of Târgu-Mureș are segregated through architectural operations, or urban planning, 
which does not necessarily serve the best interest of its citizens.
• Râmnic takes over as head coach of the local judo club.
• Mihály starts working at an arts and crafts school in Târgu-Mureș, where he teaches interior decora-
tion. Because of the nature of the school, he progressively ends up teaching utilitarian house painting.
• Râmnic joins him at the school in 1995, where he starts to teach monumental architectural decoration 
techniques. Many students make good use of the craft learned, when they travel to work on construction 
sites in Italy or Spain. Some of them end up making a living there and never return. Râmnic and Mihály 
receive postcards from their students, who provide small services to the couple as they get older. Both 
of them teach here until some time after the year 2000, when the school closes.

2000
• The two conceive of a project entitled “No Problem”. Had it ever been shown, it would have been made 
up of a description label containing its name, as well as a large scale inscription on a gallery wall that 
would read: “Keeping silent can only maintain tension as both constant and present”. This is one of the 
few proposals of a project for an exhibition space the two ever produce. Because of the banality of both 
the problem and the statement, they give up realizing the work in an urban space.
• As a matter of fact, up to this moment Râmnic and Mihály have never shown any work, and as a result 
are quasi unknown. They were never present on the local art scene of Târgu-Mureș, not even with a 
debut.
• Nevertheless, starting with the 1980s, Râmnic and Mihály see their locally more famous friends from 
the MAMŰ group either emigrating or even dying. Moreover, after 1990, the in absence of the “common 
enemy”, represented by Communist society, some former members of the alternative art scene lose 
their enthusiasm for artistic work. The invasion of publications, the multiple opportunities to travel and 
exhibit, as well as the emergence of the cultural and commercial market – in other words “freedom” – 
completely perplexes many of them, some to the point of giving up work.
• Unlike their peers, Râmnic and Mihály continue to be active, privately archiving their actions and their 
intellectual evolution. They maintain their interest in the “Do the Mountains Know?” project, which they 
develop in multiple directions, and only communicate some fragments of it to some acquaintances or 
friends. Thus, most of their work remains even nowadays archived only in their private space, and the 
two artists only accepted to present a small part of their activity in this exhibition.

• Part of this reaction can be ascribed to the way historical artists are recovered in Romania today, either 
by the market or by art historians.
• Râmnic and Mihály believe that the current trend in this area contains some false professional goals, a 
lot of pressure, and a large amount of deformations of all kinds. Among these one can number the 
constant ‘hunger’ for novelty, for locally “culturally valid” artists who could become proof of Romanian or 
Hungarian exceptionalism on the international contemporary art scene, or the ‘hunt’ for local artists who 
could be quickly presented at conferences, biennials and then sold at art fairs.
• The reason they accepted this retrospective is to give their own lives as an example for the possible 
impact of the initiatives threatening to restrain the public sphere in Romania and the world today, a 
threat they had to live with one way or another for a long part of their lives.

2010
• Râmnic and Mihály make a digital photo-montage of the sculpture “Eternal Youth” by Benczédi Sándor 
the elder, from Aleea Carpaţi street. They keep the date and hour of the original pictures in the final 
image, because this could indicate that this is analog photography, underlining its authenticity as a 
document. However, Râmnic and Mihály replace the female character with a male one.
• With this montage they seek to open the iconography of Socialist Realism to the queer discourse, 
beyond the puritanical conformism which is characteristic to this historical style. Râmnic and Mihály 
don’t wish to materialize the modified statue in real space. Their work is only the digitally modified 
image, printed in black and white on ordinary paper.
• In the present exhibition, the montage is presented as part of an installation called – “Hommage to 
Plants”. The two have projected an image on the wall of the gallery. The image portrayed some plants 
from the banks of the river Mureș. Râmnic and Mihály then traced the contour of these plants, with a 
pencil, on the wall. With the help of two nails, they hung the wooden rolling pin over the drawing. At the 
end, they glued the photo-montage called “Eternal Youth” over the drawing, at eye level, above the rolling 
pin, thus finalizing the installation.
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1968
• Plecați împreună într-o vacanță de vară la munte, Râmnic și Mihály se țin de mână pe un versant abrupt, 
în timpul unei furtuni puternice. Acest episod duce mai târziu la o lungă serie de acțiuni în care cei doi 
repetă în secret, pe drumuri de munte, atingerea, folosind ca traseu potecile nemarcate de pe hărțile 
turistice.

1975
• Râmnic și Mihály se mută la Târgu-Mureș. Prin colegii de facultate care locuiesc în oraș, sunt la curent 
cu expozițiile grupului Apollo, care devine în 1978 grupul MAMŰ.
• Urmează o lungă perioadă în care iau parte la activitățile acestui grup în mod anonim, ca public, sau ca 
participanți. Încep să problematizeze teoretic implicațiile depășirii picturii și sculpturii ca medii de 
expresie. În timp, renunță la moștenirea modernismului, camuflată într-o oarecare măsură în realismul 
socialist. În același timp, se distanțează și de la preocupările lor profesionale legate de arta murală și 
decorativă.
Din acest moment, își dezvoltă profesiile ca un mijloc de a-și câștiga traiul, pe care le exercită, pe parcur-
sul vieții, cât pot de bine.
• Centrul preocupărilor lor se mută către acțiune și actul gândirii, care devin medii în care cei doi încep să 
conceapă lucrări de artă. Prima dintre acestea, ‘Oare Munții Știu?’, e un format în aparență simplu, prin 
care Râmnic și Mihály chestionează limitele teoretice, practice și estetice ale ideii de acțiune, sau de 
performance. Plimbările lor în peisaj încep în acest an și durează tot restul vieții. Întrebarea aparent naivă 
‘Oare Munții Știu?’ e doar un fragment dintr-o serie de întrebări succesive, cu implicații foarte diverse, 
care le detaliază proiectul artistic. Chestiuni referitoare la necesitatea prezenței publicului la finalul 
procesului de producție a lucrării de artă, referitor la caracterul insesizabil, fără o educație prealabilă, a 
‘artei noi’, care poate trece astfel neobservată, sau întrebări legate de posibila transparență a discreției 
lor, la nivel intim, sunt în centrul preocupărilor prezente în acest proiect.
Îndreptându-se către munții Piatra Craiului, cei doi găsesc pe jos trei obiecte colorate pe un drum 
județean. Un cerc albastru de prelată auto de la un TIR, un far spart de la un Oltcit și un fragment de sticlă 
de la un pahar de șampanie. Mihály le arhivează, ca pe o întâlnire naivă, neașteptată, cu codul cromatic al 
revoluției franceze.
• Cei doi devin mai abili în a face rost de comenzi de la stat pentru proiecte de artă murală și decorativă. 
Împreună, lucrează la fațade de fabrici și interioare de instituții publice din Târgu-Mureș, pe care le 
tratează în general geometric și abstract, ca pe niște compoziții non-figurative, care să răspundă 
proporțiilor obiectului de arhitectură. În munca lor profesională, dezvoltă o variantă personală a 
purismului lui Corbusier. 

1978
• Pe măsură ce apropierea dintre cei doi evoluează, legile care criminalizează relațiile cu persoane de 
același sex îi forțează la o mare discreție în viața publică locală, atât artistică, dar și profesională. Apropi-
ații lor sunt familia, cercul de prieteni asociați grupului MAMŰ, dar și câteva prieteni de la clubul de judo 
local, unde ambii sunt membri activi. Cu timpul, Râmnic atinge nivelul de performanță, probabil o 
compensare pentru adolescența în care, copil firav, era uneori bruscat de colegii mai mari de școală. În 
acest an, câștigă doua medalii de argint, una la concursurile județene, cealaltă la nivel național.
• Ambii observă cu amărăciune, zi de zi, conservatorismul radical al comunității maghiare, dar și al comu-
nității românești din Târgu-Mureș.
• Din acest motiv, încep să caute niște cadre intelectuale sau politice, în care viața lor să poată fi trăită cu 
demnitate, depășind limitele naționalismului român sau maghiar, care privește cu suspiciune prietenia 
dintre ei și în nici un caz nu poate accepta relațiile lor intime.
• Primele tentative pornesc pe filiera arheologiei istorice a solidarității româno-maghiare din istoria 
Transilvaniei. Cei doi văd Unio Trium Natiorum din 1438 ca o reprimare a țărănimii maghiare și românești 
aservite. Același lucru îl observă în cazul lui Gheorghe Doja, la 1514. În epocă, Gheorghe Doja e preluat puter-
nic de propaganda comunistă, iar cei doi renunță la ideea folosirii istoriei Transilvaniei ca material artistic.
• Totuși, moartea prin tortură a lui Gheorghe Doja, un mic nobil secui pe numele real Dózsa György, cât şi 
viața chinuită a lui Avram Iancu, un avocat român militant, constant supravegheat și umilit după 1848, îi 
convinge pe Râmnic și Mihály de faptul că etnia nu e o garanție în Transilvania și că nici nu poate fi parte 
dintr-o soluție globală.
• Râmnic și Mihály interpretează momentul 1848 ca o ratare a mizelor istorice ale momentului, pe care cei 
doi le consideră a fi construirea unei Europe Centrale bazată pe ideea de cetățenie, conform franțu-
zescului Liberté, Egalité, Fraternité de la 1789. Destinul lui Avram Iancu, victoria maghiară şi austriacă, 

dar și răzbunarea arbitrariului istoric la Trianon, în 1920, subliniază pentru cei doi consecințele dureroase 
ale acestei ratări, care în timp, duce pentru unii la frustrări, iar pentru alții la tensiuni. De fapt, în ecuația 
strict, exclusiv etnicistă, nimeni nu e mulțumit.
• Trăind într-o atmosferă îmbibată cu ideologie marxistă, cei doi observă cu amărăciune și că diviziunea 
muncii în imperiul austro-ungar era construita și pe criterii rasiale.
• În final, Râmnic și Mihály optează pentru un internaționalism egalitarist. De aici încolo își arhivează 
întreaga muncă artistică, în privat, exclusiv în limba engleză, continuând însă să citească și să scrie în 
română și maghiară.

1979
• Râmnic și Mihály iau contact cu munca artistică a lui Horia Bernea și Paul Neagu. Sunt fascinați de 
metodologia artistică a celor doi, complet diferită de conceptualismul american. Interesul pentru 
spiritualitate și alegerea unor materiale, sau a unor forme caracteristice, ca un simbol personal, îi 
preocupă. Praporii la Bernea, sau cratima - hyphen al lui Paul Neagu le par ca niște opțiuni formale și 
conceptuale extrem de fertile.
• Îşi aleg ca marcă personală făcălețul cu două mânere, folosit în munca de patiserie. Râmnic și Mihály 
înțeleg acest obiect ca fiind destul de aproape de lumea țărănească (mămăliga), dar și de burghezia 
urbană (patiseria). În același timp, e un obiect de două ori falic, care, în plus, e întrebuințat atât de bărbați 
cât și de femei. În varianta lor, obiectul mai capătă o utilizare – aceea de bară de tracțiune, folosită în 
exercițiile fizice de tonifiere a musculaturii.
• Odată ales şi produs, la nivel fizic, obiectul nu e niciodată arătat ca ‘artă’, fiind folosit zilnic în gospodăria 
celor doi.
• O influență hotărâtoare o au asupra lor textele lui Beuys, pe care le citesc prima oara în maghiară. În 
1980 Râmnic și Mihály concep un proiect decorativ cu fragmente din texte teoretice de Beuys, pentru una 
dintre lucrările de arhitectură la care erau angajați.
• Planșele s-au pierdut, iar cei doi nu au încercat niciodată să abordeze autoritățile cu ideea lor. S-au 
păstrat doar câteva schițe de obiect făcute de Râmnic și Mihály, pe care aceștia voiau să le includă ca 
panouri de sticlă decorativă într-o bibliotecă municipala din Județul Mureș. 
• O mare parte din arta celor doi are acest caracter de proiect nerealizat, lucru clar definit și asumat chiar 
de la stadiul de intenție.

1990
• În urma conflictelor interetnice din Târgu-Mureș, Râmnic și Mihály își urmăresc raționamentele de nivel 
politic și își schimbă numele, în mod legal.
• Astfel, Ion Râmnic ia numele de István Mihály, iar István Mihály ia numele de Ion Râmnic.
• În același timp, observă în jurul lor cum naționalismul maghiar și românesc par să ofere, progresiv, 
același proiect de societate autoritară, patriarhală, rasistă şi xenofobă. Complicitatea dintre liderii celor 
două comunități care îndeamnă la acte de violență, dar și capitalul simbolic pe care aceștia îl acumulea-
ză în timpul evenimentelor le confirmă această ipoteză.
• Ambele comunități folosesc ideea unui dușman colectiv și frică pentru a-și consolida puterea politică. 
Mai mult, mariajul dintre PSD și UDMR, care începe să se construiască în acești ani e și el o confirmare a 
acestei complicități între actori sociali care, la suprafață, sau la nivel simbolic, par în conflict total.
• Râmnic și Mihály observă atent diviziunile etnice operate de lideri, dar și folosirea lor în scopul concret 
de a acoperi chiar și deficiențe administrative.
• De multe ori, în momente de criză socială, liderii celor două comunități apelează la nivel politic la 
mândria națională, doar pentru a ascunde probleme presante ale prezentului. Statuile, spațiile publice, 
sărbătorile naționale, par a fi niște mijloace esențiale în acest context. Astfel, oraşul Târgu-Mureș româ-
nesc și cel maghiar sunt progresiv segregate, prin operații de arhitectură sau de urbanism, lucru care nu 
e neapărat în interesul cetățenilor.
• Râmnic preia conducerea clubului local de judo, ca antrenor.
• Mihály începe să lucreze la o școală profesională din Târgu-Mureș, unde predă elevilor un curs de artă 
decorativă de interior. Din cauza specificului școlii, ajunge cu timpul să predea meseria de zugrav.
• Râmnic i se alătură în anul 1995, începând și el să predea micilor meseriași finisaje de exterior. Mulți 
dintre elevii lor folosesc cele învățate atunci când pleacă să lucreze în construcții în Italia sau în Spania, 
unde unii dintre ei se stabilesc definitiv. Râmnic și Mihály primesc de la elevi cărți poștale cu locurile în 
care au ajuns. Cei doi păstrează o relație strânsă cu familiile elevilor de acasă, care îi ajută cu diverse 
mici servicii, pe măsură ce Râmnic și Mihály îmbătrânesc. Ambii lucrează în aceste posturi până în anii 
2000, când școala se închide.

2000
• Cei doi imaginează un proiect care se numește ‘Nici o Problemă’. Dacă ar fi fost arătat, acesta ar fi 
conținut eticheta cu numele proiectului, menționat mai sus, dar și o inscripție mare pe un perete de 
galerie pe care să scrie ‘Tăcerea nu face decât să mențină tensiunea constantă și în prezent’. E printre 
puținele propuneri pe care cei doi le fac pentru un spațiu de expoziție. Din cauza banalității atât a proble-
mei, cât și a statementului, cei doi renunță să mai concretizeze lucrarea într-un spațiu din oraș.
• De fapt, se poate spune că până în acest moment Râmnic și Mihály nu expun nici o lucrare și sunt cvasi 
necunoscuți, nefiind deloc prezenți pe scena artistică locală, nici măcar cu un debut.
• Cu toate astea, Râmnic și Mihály își văd prietenii mult mai celebri pe plan local din grupul MAMŰ fie 
emigrând, începând cu 1980, fie chiar încetând din viață. În plus, o parte din foștii membri ai scenei 
alternative îşi pierd entuziasmul pentru munca artistică după 1990, în lipsa ‘dușmanului comun’, adică a 
societății comuniste. Invazia publicațiilor, apariția posibilităților de a expune și a călători, apariția pieței 
culturale și comerciale, adică, într-un cuvânt, ‘libertatea’, îi năucește pe mulți dintre ei, o parte chiar 
renunțând să mai lucreze.
• Spre deosebire de aceștia, Râmnic și Mihály continuă să fie activi, în privat, arhivându-și acțiunile și 
evoluția intelectuală. Rămâne constant pentru ei interesul pentru proiectul ‘Oare Munții Știu?’, pe care îl 
dezvoltă în multiple direcții, pe care le comunică doar fragmentar, unor cunoscuți sau unor prieteni. 
Astfel, o mare parte din munca lor rămâne chiar și acum arhivată doar în spațiul privat, cei doi acceptând 
să arate doar o mică parte din activitatea lor din acești ani în cadrul expoziției de față.
• O parte din această reacție se datorează și felului cum sunt recuperați astăzi artiștii istorici din Româ-
nia, fie de către piață, fie de către cercetătorii de istoria artei. Râmnic și Mihály consideră că 'foamea' de 
noutate, de artiști ‘valabili cultural’ în plan local, care să dovedească excepționalismul românesc sau 
maghiar pe scena internațională de artă contemporană, sau care sa fie prezentați la conferințe, la biena-
le și să fie apoi vânduți în târguri de artă, e o falsă miză profesională.
• Motivul pentru care acceptă retrospectiva de față e pentru a-și da propria viață ca exemplu, apropo de 
posibilul impact al inițiativelor care amenință și astăzi cu restrângerea sferei publice, în România, cât și 
la nivel internațional, o amenințare cu care cei doi au trăit o bună parte din viață.

2010
• Râmnic și Mihály fac un fotomontaj digital cu sculptura ‘Tinerețe Veșnică’, a lui Benczédi Sándor cel 
bătrân, din strada Aleea Carpați. Cei doi păstrează marcajul datei și orei din fotografia originală, care ar 
indica faptul că este făcută pe film, subliniind autenticitatea ei ca document. Dar Râmnic și Mihály 
înlocuiesc personajul feminin cu un personaj masculin. Cu acest fotomontaj, cei doi urmăresc să extindă 
iconografia realismului socialist în zona queer, dincolo de conformismul puritan care îi este caracteristic 
acestui stil istoric. Râmnic și Mihály nu îşi doresc o realizare în real a statuii modificate, lucrarea lor fiind 
doar imaginea modificată digital, pe care cei doi o scot alb-negru la imprimantă, pe hârtie normală, 
considerând că asta e lucrarea.
• În cadrul expoziției de față, montajul e arătat în cadrul unei instalații, care poartă numele – ‘Omagiu 
Plantelor’. Cei doi au proiectat o fotografie cu niște plante de pe marginea râului Mureș, cărora le-au 
trasat apoi conturul, cu creion, pe perete. Cu ajutorul a două cuie, au atârnat peste acest desen făcălețul 
cu două capete. În final, au lipit peste, cu adeziv, montajul fotografic “Tinerețe Veșnică’.

1942
• La Reghin, se naște Ion Râmnic, într-o familie de muncitori români veniți din mediul rural ca să 
muncească la fabrică. Copilăria și-o petrece într-o familie pe cale de a se destrăma, în care tatăl alcoolic 
îşi abuzează nevasta. Ca să fugă de problemele de acasă, Râmnic îşi petrece mult timp cu vecinii lui 
maghiari. În timp, le învață limba.
• În același an se naște István Mihály, la Miercurea Ciuc, într-o familie de profesori de muzică maghiari. 
Copilăria e petrecută în mediul calm și așezat al familiei, cu vizite dese în natură. Ocrotit de părinți și de 
bunici, István îşi dezvoltă talentul muzical, dar pe măsură ce crește devine pasionat de desen.

1960
• Râmnic și Mihály se întâlnesc la universitatea de artă din Cluj. Râmnic urmează secția de pictură și 
Mihály secția de arte decorative. Foarte similari ca fizionomie, preocupări și interese, între cei doi se 
leagă rapid o prietenie strânsă. Din timpul facultății încep să colaboreze la mai multe proiecte pentru 
școală, iar în timpul liber lucrează la proiecte de artă murală. Cu ajutorul lui Râmnic, Mihály învață mai 
bine românește, ceea ce îi e de ajutor în timpul școlii, la orele cu profesori români.

1965
• Primul proiect important în stilul realismului socialist, o propunere de mozaic pentru fațada unei fabrici 
din Târgu-Mureș. Cei doi colaborează la toate fazele proiectului.
• Imaginea e respinsă de comisie pentru că Râmnic și Mihály folosiseră imaginea banilor în compoziție. 
Lucrarea e respinsă ‘pe motiv de fetișizare a câștigurilor materiale’.
• Imaginea urmărea explorarea iconografiei femeii puternice – înfățișând o muncitoare, de la brâu in sus, 
cu un ciocan într-o mână și în cealaltă cu un pumn de bani, care reprezentau două salarii. Femeia are doi 
copii cu ea, iar poarta casei se vede în spate, în plan secund. Lucrarea era de fapt un omagiu adus de 
Râmnic mamei sale, o femeie harnică. Ea îşi părăsise soțul alcoolic și crescuse singură doi copii.
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1968
• Plecați împreună într-o vacanță de vară la munte, Râmnic și Mihály se țin de mână pe un versant abrupt, 
în timpul unei furtuni puternice. Acest episod duce mai târziu la o lungă serie de acțiuni în care cei doi 
repetă în secret, pe drumuri de munte, atingerea, folosind ca traseu potecile nemarcate de pe hărțile 
turistice.

1975
• Râmnic și Mihály se mută la Târgu-Mureș. Prin colegii de facultate care locuiesc în oraș, sunt la curent 
cu expozițiile grupului Apollo, care devine în 1978 grupul MAMŰ.
• Urmează o lungă perioadă în care iau parte la activitățile acestui grup în mod anonim, ca public, sau ca 
participanți. Încep să problematizeze teoretic implicațiile depășirii picturii și sculpturii ca medii de 
expresie. În timp, renunță la moștenirea modernismului, camuflată într-o oarecare măsură în realismul 
socialist. În același timp, se distanțează și de la preocupările lor profesionale legate de arta murală și 
decorativă.
Din acest moment, își dezvoltă profesiile ca un mijloc de a-și câștiga traiul, pe care le exercită, pe parcur-
sul vieții, cât pot de bine.
• Centrul preocupărilor lor se mută către acțiune și actul gândirii, care devin medii în care cei doi încep să 
conceapă lucrări de artă. Prima dintre acestea, ‘Oare Munții Știu?’, e un format în aparență simplu, prin 
care Râmnic și Mihály chestionează limitele teoretice, practice și estetice ale ideii de acțiune, sau de 
performance. Plimbările lor în peisaj încep în acest an și durează tot restul vieții. Întrebarea aparent naivă 
‘Oare Munții Știu?’ e doar un fragment dintr-o serie de întrebări succesive, cu implicații foarte diverse, 
care le detaliază proiectul artistic. Chestiuni referitoare la necesitatea prezenței publicului la finalul 
procesului de producție a lucrării de artă, referitor la caracterul insesizabil, fără o educație prealabilă, a 
‘artei noi’, care poate trece astfel neobservată, sau întrebări legate de posibila transparență a discreției 
lor, la nivel intim, sunt în centrul preocupărilor prezente în acest proiect.
Îndreptându-se către munții Piatra Craiului, cei doi găsesc pe jos trei obiecte colorate pe un drum 
județean. Un cerc albastru de prelată auto de la un TIR, un far spart de la un Oltcit și un fragment de sticlă 
de la un pahar de șampanie. Mihály le arhivează, ca pe o întâlnire naivă, neașteptată, cu codul cromatic al 
revoluției franceze.
• Cei doi devin mai abili în a face rost de comenzi de la stat pentru proiecte de artă murală și decorativă. 
Împreună, lucrează la fațade de fabrici și interioare de instituții publice din Târgu-Mureș, pe care le 
tratează în general geometric și abstract, ca pe niște compoziții non-figurative, care să răspundă 
proporțiilor obiectului de arhitectură. În munca lor profesională, dezvoltă o variantă personală a 
purismului lui Corbusier. 

1978
• Pe măsură ce apropierea dintre cei doi evoluează, legile care criminalizează relațiile cu persoane de 
același sex îi forțează la o mare discreție în viața publică locală, atât artistică, dar și profesională. Apropi-
ații lor sunt familia, cercul de prieteni asociați grupului MAMŰ, dar și câteva prieteni de la clubul de judo 
local, unde ambii sunt membri activi. Cu timpul, Râmnic atinge nivelul de performanță, probabil o 
compensare pentru adolescența în care, copil firav, era uneori bruscat de colegii mai mari de școală. În 
acest an, câștigă doua medalii de argint, una la concursurile județene, cealaltă la nivel național.
• Ambii observă cu amărăciune, zi de zi, conservatorismul radical al comunității maghiare, dar și al comu-
nității românești din Târgu-Mureș.
• Din acest motiv, încep să caute niște cadre intelectuale sau politice, în care viața lor să poată fi trăită cu 
demnitate, depășind limitele naționalismului român sau maghiar, care privește cu suspiciune prietenia 
dintre ei și în nici un caz nu poate accepta relațiile lor intime.
• Primele tentative pornesc pe filiera arheologiei istorice a solidarității româno-maghiare din istoria 
Transilvaniei. Cei doi văd Unio Trium Natiorum din 1438 ca o reprimare a țărănimii maghiare și românești 
aservite. Același lucru îl observă în cazul lui Gheorghe Doja, la 1514. În epocă, Gheorghe Doja e preluat puter-
nic de propaganda comunistă, iar cei doi renunță la ideea folosirii istoriei Transilvaniei ca material artistic.
• Totuși, moartea prin tortură a lui Gheorghe Doja, un mic nobil secui pe numele real Dózsa György, cât şi 
viața chinuită a lui Avram Iancu, un avocat român militant, constant supravegheat și umilit după 1848, îi 
convinge pe Râmnic și Mihály de faptul că etnia nu e o garanție în Transilvania și că nici nu poate fi parte 
dintr-o soluție globală.
• Râmnic și Mihály interpretează momentul 1848 ca o ratare a mizelor istorice ale momentului, pe care cei 
doi le consideră a fi construirea unei Europe Centrale bazată pe ideea de cetățenie, conform franțu-
zescului Liberté, Egalité, Fraternité de la 1789. Destinul lui Avram Iancu, victoria maghiară şi austriacă, 

dar și răzbunarea arbitrariului istoric la Trianon, în 1920, subliniază pentru cei doi consecințele dureroase 
ale acestei ratări, care în timp, duce pentru unii la frustrări, iar pentru alții la tensiuni. De fapt, în ecuația 
strict, exclusiv etnicistă, nimeni nu e mulțumit.
• Trăind într-o atmosferă îmbibată cu ideologie marxistă, cei doi observă cu amărăciune și că diviziunea 
muncii în imperiul austro-ungar era construita și pe criterii rasiale.
• În final, Râmnic și Mihály optează pentru un internaționalism egalitarist. De aici încolo își arhivează 
întreaga muncă artistică, în privat, exclusiv în limba engleză, continuând însă să citească și să scrie în 
română și maghiară.

1979
• Râmnic și Mihály iau contact cu munca artistică a lui Horia Bernea și Paul Neagu. Sunt fascinați de 
metodologia artistică a celor doi, complet diferită de conceptualismul american. Interesul pentru 
spiritualitate și alegerea unor materiale, sau a unor forme caracteristice, ca un simbol personal, îi 
preocupă. Praporii la Bernea, sau cratima - hyphen al lui Paul Neagu le par ca niște opțiuni formale și 
conceptuale extrem de fertile.
• Îşi aleg ca marcă personală făcălețul cu două mânere, folosit în munca de patiserie. Râmnic și Mihály 
înțeleg acest obiect ca fiind destul de aproape de lumea țărănească (mămăliga), dar și de burghezia 
urbană (patiseria). În același timp, e un obiect de două ori falic, care, în plus, e întrebuințat atât de bărbați 
cât și de femei. În varianta lor, obiectul mai capătă o utilizare – aceea de bară de tracțiune, folosită în 
exercițiile fizice de tonifiere a musculaturii.
• Odată ales şi produs, la nivel fizic, obiectul nu e niciodată arătat ca ‘artă’, fiind folosit zilnic în gospodăria 
celor doi.
• O influență hotărâtoare o au asupra lor textele lui Beuys, pe care le citesc prima oara în maghiară. În 
1980 Râmnic și Mihály concep un proiect decorativ cu fragmente din texte teoretice de Beuys, pentru una 
dintre lucrările de arhitectură la care erau angajați.
• Planșele s-au pierdut, iar cei doi nu au încercat niciodată să abordeze autoritățile cu ideea lor. S-au 
păstrat doar câteva schițe de obiect făcute de Râmnic și Mihály, pe care aceștia voiau să le includă ca 
panouri de sticlă decorativă într-o bibliotecă municipala din Județul Mureș. 
• O mare parte din arta celor doi are acest caracter de proiect nerealizat, lucru clar definit și asumat chiar 
de la stadiul de intenție.

1990
• În urma conflictelor interetnice din Târgu-Mureș, Râmnic și Mihály își urmăresc raționamentele de nivel 
politic și își schimbă numele, în mod legal.
• Astfel, Ion Râmnic ia numele de István Mihály, iar István Mihály ia numele de Ion Râmnic.
• În același timp, observă în jurul lor cum naționalismul maghiar și românesc par să ofere, progresiv, 
același proiect de societate autoritară, patriarhală, rasistă şi xenofobă. Complicitatea dintre liderii celor 
două comunități care îndeamnă la acte de violență, dar și capitalul simbolic pe care aceștia îl acumulea-
ză în timpul evenimentelor le confirmă această ipoteză.
• Ambele comunități folosesc ideea unui dușman colectiv și frică pentru a-și consolida puterea politică. 
Mai mult, mariajul dintre PSD și UDMR, care începe să se construiască în acești ani e și el o confirmare a 
acestei complicități între actori sociali care, la suprafață, sau la nivel simbolic, par în conflict total.
• Râmnic și Mihály observă atent diviziunile etnice operate de lideri, dar și folosirea lor în scopul concret 
de a acoperi chiar și deficiențe administrative.
• De multe ori, în momente de criză socială, liderii celor două comunități apelează la nivel politic la 
mândria națională, doar pentru a ascunde probleme presante ale prezentului. Statuile, spațiile publice, 
sărbătorile naționale, par a fi niște mijloace esențiale în acest context. Astfel, oraşul Târgu-Mureș româ-
nesc și cel maghiar sunt progresiv segregate, prin operații de arhitectură sau de urbanism, lucru care nu 
e neapărat în interesul cetățenilor.
• Râmnic preia conducerea clubului local de judo, ca antrenor.
• Mihály începe să lucreze la o școală profesională din Târgu-Mureș, unde predă elevilor un curs de artă 
decorativă de interior. Din cauza specificului școlii, ajunge cu timpul să predea meseria de zugrav.
• Râmnic i se alătură în anul 1995, începând și el să predea micilor meseriași finisaje de exterior. Mulți 
dintre elevii lor folosesc cele învățate atunci când pleacă să lucreze în construcții în Italia sau în Spania, 
unde unii dintre ei se stabilesc definitiv. Râmnic și Mihály primesc de la elevi cărți poștale cu locurile în 
care au ajuns. Cei doi păstrează o relație strânsă cu familiile elevilor de acasă, care îi ajută cu diverse 
mici servicii, pe măsură ce Râmnic și Mihály îmbătrânesc. Ambii lucrează în aceste posturi până în anii 
2000, când școala se închide.

2000
• Cei doi imaginează un proiect care se numește ‘Nici o Problemă’. Dacă ar fi fost arătat, acesta ar fi 
conținut eticheta cu numele proiectului, menționat mai sus, dar și o inscripție mare pe un perete de 
galerie pe care să scrie ‘Tăcerea nu face decât să mențină tensiunea constantă și în prezent’. E printre 
puținele propuneri pe care cei doi le fac pentru un spațiu de expoziție. Din cauza banalității atât a proble-
mei, cât și a statementului, cei doi renunță să mai concretizeze lucrarea într-un spațiu din oraș.
• De fapt, se poate spune că până în acest moment Râmnic și Mihály nu expun nici o lucrare și sunt cvasi 
necunoscuți, nefiind deloc prezenți pe scena artistică locală, nici măcar cu un debut.
• Cu toate astea, Râmnic și Mihály își văd prietenii mult mai celebri pe plan local din grupul MAMŰ fie 
emigrând, începând cu 1980, fie chiar încetând din viață. În plus, o parte din foștii membri ai scenei 
alternative îşi pierd entuziasmul pentru munca artistică după 1990, în lipsa ‘dușmanului comun’, adică a 
societății comuniste. Invazia publicațiilor, apariția posibilităților de a expune și a călători, apariția pieței 
culturale și comerciale, adică, într-un cuvânt, ‘libertatea’, îi năucește pe mulți dintre ei, o parte chiar 
renunțând să mai lucreze.
• Spre deosebire de aceștia, Râmnic și Mihály continuă să fie activi, în privat, arhivându-și acțiunile și 
evoluția intelectuală. Rămâne constant pentru ei interesul pentru proiectul ‘Oare Munții Știu?’, pe care îl 
dezvoltă în multiple direcții, pe care le comunică doar fragmentar, unor cunoscuți sau unor prieteni. 
Astfel, o mare parte din munca lor rămâne chiar și acum arhivată doar în spațiul privat, cei doi acceptând 
să arate doar o mică parte din activitatea lor din acești ani în cadrul expoziției de față.
• O parte din această reacție se datorează și felului cum sunt recuperați astăzi artiștii istorici din Româ-
nia, fie de către piață, fie de către cercetătorii de istoria artei. Râmnic și Mihály consideră că 'foamea' de 
noutate, de artiști ‘valabili cultural’ în plan local, care să dovedească excepționalismul românesc sau 
maghiar pe scena internațională de artă contemporană, sau care sa fie prezentați la conferințe, la biena-
le și să fie apoi vânduți în târguri de artă, e o falsă miză profesională.
• Motivul pentru care acceptă retrospectiva de față e pentru a-și da propria viață ca exemplu, apropo de 
posibilul impact al inițiativelor care amenință și astăzi cu restrângerea sferei publice, în România, cât și 
la nivel internațional, o amenințare cu care cei doi au trăit o bună parte din viață.

2010
• Râmnic și Mihály fac un fotomontaj digital cu sculptura ‘Tinerețe Veșnică’, a lui Benczédi Sándor cel 
bătrân, din strada Aleea Carpați. Cei doi păstrează marcajul datei și orei din fotografia originală, care ar 
indica faptul că este făcută pe film, subliniind autenticitatea ei ca document. Dar Râmnic și Mihály 
înlocuiesc personajul feminin cu un personaj masculin. Cu acest fotomontaj, cei doi urmăresc să extindă 
iconografia realismului socialist în zona queer, dincolo de conformismul puritan care îi este caracteristic 
acestui stil istoric. Râmnic și Mihály nu îşi doresc o realizare în real a statuii modificate, lucrarea lor fiind 
doar imaginea modificată digital, pe care cei doi o scot alb-negru la imprimantă, pe hârtie normală, 
considerând că asta e lucrarea.
• În cadrul expoziției de față, montajul e arătat în cadrul unei instalații, care poartă numele – ‘Omagiu 
Plantelor’. Cei doi au proiectat o fotografie cu niște plante de pe marginea râului Mureș, cărora le-au 
trasat apoi conturul, cu creion, pe perete. Cu ajutorul a două cuie, au atârnat peste acest desen făcălețul 
cu două capete. În final, au lipit peste, cu adeziv, montajul fotografic “Tinerețe Veșnică’.

1942
• La Reghin, se naște Ion Râmnic, într-o familie de muncitori români veniți din mediul rural ca să 
muncească la fabrică. Copilăria și-o petrece într-o familie pe cale de a se destrăma, în care tatăl alcoolic 
îşi abuzează nevasta. Ca să fugă de problemele de acasă, Râmnic îşi petrece mult timp cu vecinii lui 
maghiari. În timp, le învață limba.
• În același an se naște István Mihály, la Miercurea Ciuc, într-o familie de profesori de muzică maghiari. 
Copilăria e petrecută în mediul calm și așezat al familiei, cu vizite dese în natură. Ocrotit de părinți și de 
bunici, István îşi dezvoltă talentul muzical, dar pe măsură ce crește devine pasionat de desen.

1960
• Râmnic și Mihály se întâlnesc la universitatea de artă din Cluj. Râmnic urmează secția de pictură și 
Mihály secția de arte decorative. Foarte similari ca fizionomie, preocupări și interese, între cei doi se 
leagă rapid o prietenie strânsă. Din timpul facultății încep să colaboreze la mai multe proiecte pentru 
școală, iar în timpul liber lucrează la proiecte de artă murală. Cu ajutorul lui Râmnic, Mihály învață mai 
bine românește, ceea ce îi e de ajutor în timpul școlii, la orele cu profesori români.

1965
• Primul proiect important în stilul realismului socialist, o propunere de mozaic pentru fațada unei fabrici 
din Târgu-Mureș. Cei doi colaborează la toate fazele proiectului.
• Imaginea e respinsă de comisie pentru că Râmnic și Mihály folosiseră imaginea banilor în compoziție. 
Lucrarea e respinsă ‘pe motiv de fetișizare a câștigurilor materiale’.
• Imaginea urmărea explorarea iconografiei femeii puternice – înfățișând o muncitoare, de la brâu in sus, 
cu un ciocan într-o mână și în cealaltă cu un pumn de bani, care reprezentau două salarii. Femeia are doi 
copii cu ea, iar poarta casei se vede în spate, în plan secund. Lucrarea era de fapt un omagiu adus de 
Râmnic mamei sale, o femeie harnică. Ea îşi părăsise soțul alcoolic și crescuse singură doi copii.
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1968
• Plecați împreună într-o vacanță de vară la munte, Râmnic și Mihály se țin de mână pe un versant abrupt, 
în timpul unei furtuni puternice. Acest episod duce mai târziu la o lungă serie de acțiuni în care cei doi 
repetă în secret, pe drumuri de munte, atingerea, folosind ca traseu potecile nemarcate de pe hărțile 
turistice.

1975
• Râmnic și Mihály se mută la Târgu-Mureș. Prin colegii de facultate care locuiesc în oraș, sunt la curent 
cu expozițiile grupului Apollo, care devine în 1978 grupul MAMŰ.
• Urmează o lungă perioadă în care iau parte la activitățile acestui grup în mod anonim, ca public, sau ca 
participanți. Încep să problematizeze teoretic implicațiile depășirii picturii și sculpturii ca medii de 
expresie. În timp, renunță la moștenirea modernismului, camuflată într-o oarecare măsură în realismul 
socialist. În același timp, se distanțează și de la preocupările lor profesionale legate de arta murală și 
decorativă.
Din acest moment, își dezvoltă profesiile ca un mijloc de a-și câștiga traiul, pe care le exercită, pe parcur-
sul vieții, cât pot de bine.
• Centrul preocupărilor lor se mută către acțiune și actul gândirii, care devin medii în care cei doi încep să 
conceapă lucrări de artă. Prima dintre acestea, ‘Oare Munții Știu?’, e un format în aparență simplu, prin 
care Râmnic și Mihály chestionează limitele teoretice, practice și estetice ale ideii de acțiune, sau de 
performance. Plimbările lor în peisaj încep în acest an și durează tot restul vieții. Întrebarea aparent naivă 
‘Oare Munții Știu?’ e doar un fragment dintr-o serie de întrebări succesive, cu implicații foarte diverse, 
care le detaliază proiectul artistic. Chestiuni referitoare la necesitatea prezenței publicului la finalul 
procesului de producție a lucrării de artă, referitor la caracterul insesizabil, fără o educație prealabilă, a 
‘artei noi’, care poate trece astfel neobservată, sau întrebări legate de posibila transparență a discreției 
lor, la nivel intim, sunt în centrul preocupărilor prezente în acest proiect.
Îndreptându-se către munții Piatra Craiului, cei doi găsesc pe jos trei obiecte colorate pe un drum 
județean. Un cerc albastru de prelată auto de la un TIR, un far spart de la un Oltcit și un fragment de sticlă 
de la un pahar de șampanie. Mihály le arhivează, ca pe o întâlnire naivă, neașteptată, cu codul cromatic al 
revoluției franceze.
• Cei doi devin mai abili în a face rost de comenzi de la stat pentru proiecte de artă murală și decorativă. 
Împreună, lucrează la fațade de fabrici și interioare de instituții publice din Târgu-Mureș, pe care le 
tratează în general geometric și abstract, ca pe niște compoziții non-figurative, care să răspundă 
proporțiilor obiectului de arhitectură. În munca lor profesională, dezvoltă o variantă personală a 
purismului lui Corbusier. 

1978
• Pe măsură ce apropierea dintre cei doi evoluează, legile care criminalizează relațiile cu persoane de 
același sex îi forțează la o mare discreție în viața publică locală, atât artistică, dar și profesională. Apropi-
ații lor sunt familia, cercul de prieteni asociați grupului MAMŰ, dar și câteva prieteni de la clubul de judo 
local, unde ambii sunt membri activi. Cu timpul, Râmnic atinge nivelul de performanță, probabil o 
compensare pentru adolescența în care, copil firav, era uneori bruscat de colegii mai mari de școală. În 
acest an, câștigă doua medalii de argint, una la concursurile județene, cealaltă la nivel național.
• Ambii observă cu amărăciune, zi de zi, conservatorismul radical al comunității maghiare, dar și al comu-
nității românești din Târgu-Mureș.
• Din acest motiv, încep să caute niște cadre intelectuale sau politice, în care viața lor să poată fi trăită cu 
demnitate, depășind limitele naționalismului român sau maghiar, care privește cu suspiciune prietenia 
dintre ei și în nici un caz nu poate accepta relațiile lor intime.
• Primele tentative pornesc pe filiera arheologiei istorice a solidarității româno-maghiare din istoria 
Transilvaniei. Cei doi văd Unio Trium Natiorum din 1438 ca o reprimare a țărănimii maghiare și românești 
aservite. Același lucru îl observă în cazul lui Gheorghe Doja, la 1514. În epocă, Gheorghe Doja e preluat puter-
nic de propaganda comunistă, iar cei doi renunță la ideea folosirii istoriei Transilvaniei ca material artistic.
• Totuși, moartea prin tortură a lui Gheorghe Doja, un mic nobil secui pe numele real Dózsa György, cât şi 
viața chinuită a lui Avram Iancu, un avocat român militant, constant supravegheat și umilit după 1848, îi 
convinge pe Râmnic și Mihály de faptul că etnia nu e o garanție în Transilvania și că nici nu poate fi parte 
dintr-o soluție globală.
• Râmnic și Mihály interpretează momentul 1848 ca o ratare a mizelor istorice ale momentului, pe care cei 
doi le consideră a fi construirea unei Europe Centrale bazată pe ideea de cetățenie, conform franțu-
zescului Liberté, Egalité, Fraternité de la 1789. Destinul lui Avram Iancu, victoria maghiară şi austriacă, 

dar și răzbunarea arbitrariului istoric la Trianon, în 1920, subliniază pentru cei doi consecințele dureroase 
ale acestei ratări, care în timp, duce pentru unii la frustrări, iar pentru alții la tensiuni. De fapt, în ecuația 
strict, exclusiv etnicistă, nimeni nu e mulțumit.
• Trăind într-o atmosferă îmbibată cu ideologie marxistă, cei doi observă cu amărăciune și că diviziunea 
muncii în imperiul austro-ungar era construita și pe criterii rasiale.
• În final, Râmnic și Mihály optează pentru un internaționalism egalitarist. De aici încolo își arhivează 
întreaga muncă artistică, în privat, exclusiv în limba engleză, continuând însă să citească și să scrie în 
română și maghiară.

1979
• Râmnic și Mihály iau contact cu munca artistică a lui Horia Bernea și Paul Neagu. Sunt fascinați de 
metodologia artistică a celor doi, complet diferită de conceptualismul american. Interesul pentru 
spiritualitate și alegerea unor materiale, sau a unor forme caracteristice, ca un simbol personal, îi 
preocupă. Praporii la Bernea, sau cratima - hyphen al lui Paul Neagu le par ca niște opțiuni formale și 
conceptuale extrem de fertile.
• Îşi aleg ca marcă personală făcălețul cu două mânere, folosit în munca de patiserie. Râmnic și Mihály 
înțeleg acest obiect ca fiind destul de aproape de lumea țărănească (mămăliga), dar și de burghezia 
urbană (patiseria). În același timp, e un obiect de două ori falic, care, în plus, e întrebuințat atât de bărbați 
cât și de femei. În varianta lor, obiectul mai capătă o utilizare – aceea de bară de tracțiune, folosită în 
exercițiile fizice de tonifiere a musculaturii.
• Odată ales şi produs, la nivel fizic, obiectul nu e niciodată arătat ca ‘artă’, fiind folosit zilnic în gospodăria 
celor doi.
• O influență hotărâtoare o au asupra lor textele lui Beuys, pe care le citesc prima oara în maghiară. În 
1980 Râmnic și Mihály concep un proiect decorativ cu fragmente din texte teoretice de Beuys, pentru una 
dintre lucrările de arhitectură la care erau angajați.
• Planșele s-au pierdut, iar cei doi nu au încercat niciodată să abordeze autoritățile cu ideea lor. S-au 
păstrat doar câteva schițe de obiect făcute de Râmnic și Mihály, pe care aceștia voiau să le includă ca 
panouri de sticlă decorativă într-o bibliotecă municipala din Județul Mureș. 
• O mare parte din arta celor doi are acest caracter de proiect nerealizat, lucru clar definit și asumat chiar 
de la stadiul de intenție.

1990
• În urma conflictelor interetnice din Târgu-Mureș, Râmnic și Mihály își urmăresc raționamentele de nivel 
politic și își schimbă numele, în mod legal.
• Astfel, Ion Râmnic ia numele de István Mihály, iar István Mihály ia numele de Ion Râmnic.
• În același timp, observă în jurul lor cum naționalismul maghiar și românesc par să ofere, progresiv, 
același proiect de societate autoritară, patriarhală, rasistă şi xenofobă. Complicitatea dintre liderii celor 
două comunități care îndeamnă la acte de violență, dar și capitalul simbolic pe care aceștia îl acumulea-
ză în timpul evenimentelor le confirmă această ipoteză.
• Ambele comunități folosesc ideea unui dușman colectiv și frică pentru a-și consolida puterea politică. 
Mai mult, mariajul dintre PSD și UDMR, care începe să se construiască în acești ani e și el o confirmare a 
acestei complicități între actori sociali care, la suprafață, sau la nivel simbolic, par în conflict total.
• Râmnic și Mihály observă atent diviziunile etnice operate de lideri, dar și folosirea lor în scopul concret 
de a acoperi chiar și deficiențe administrative.
• De multe ori, în momente de criză socială, liderii celor două comunități apelează la nivel politic la 
mândria națională, doar pentru a ascunde probleme presante ale prezentului. Statuile, spațiile publice, 
sărbătorile naționale, par a fi niște mijloace esențiale în acest context. Astfel, oraşul Târgu-Mureș româ-
nesc și cel maghiar sunt progresiv segregate, prin operații de arhitectură sau de urbanism, lucru care nu 
e neapărat în interesul cetățenilor.
• Râmnic preia conducerea clubului local de judo, ca antrenor.
• Mihály începe să lucreze la o școală profesională din Târgu-Mureș, unde predă elevilor un curs de artă 
decorativă de interior. Din cauza specificului școlii, ajunge cu timpul să predea meseria de zugrav.
• Râmnic i se alătură în anul 1995, începând și el să predea micilor meseriași finisaje de exterior. Mulți 
dintre elevii lor folosesc cele învățate atunci când pleacă să lucreze în construcții în Italia sau în Spania, 
unde unii dintre ei se stabilesc definitiv. Râmnic și Mihály primesc de la elevi cărți poștale cu locurile în 
care au ajuns. Cei doi păstrează o relație strânsă cu familiile elevilor de acasă, care îi ajută cu diverse 
mici servicii, pe măsură ce Râmnic și Mihály îmbătrânesc. Ambii lucrează în aceste posturi până în anii 
2000, când școala se închide.

2000
• Cei doi imaginează un proiect care se numește ‘Nici o Problemă’. Dacă ar fi fost arătat, acesta ar fi 
conținut eticheta cu numele proiectului, menționat mai sus, dar și o inscripție mare pe un perete de 
galerie pe care să scrie ‘Tăcerea nu face decât să mențină tensiunea constantă și în prezent’. E printre 
puținele propuneri pe care cei doi le fac pentru un spațiu de expoziție. Din cauza banalității atât a proble-
mei, cât și a statementului, cei doi renunță să mai concretizeze lucrarea într-un spațiu din oraș.
• De fapt, se poate spune că până în acest moment Râmnic și Mihály nu expun nici o lucrare și sunt cvasi 
necunoscuți, nefiind deloc prezenți pe scena artistică locală, nici măcar cu un debut.
• Cu toate astea, Râmnic și Mihály își văd prietenii mult mai celebri pe plan local din grupul MAMŰ fie 
emigrând, începând cu 1980, fie chiar încetând din viață. În plus, o parte din foștii membri ai scenei 
alternative îşi pierd entuziasmul pentru munca artistică după 1990, în lipsa ‘dușmanului comun’, adică a 
societății comuniste. Invazia publicațiilor, apariția posibilităților de a expune și a călători, apariția pieței 
culturale și comerciale, adică, într-un cuvânt, ‘libertatea’, îi năucește pe mulți dintre ei, o parte chiar 
renunțând să mai lucreze.
• Spre deosebire de aceștia, Râmnic și Mihály continuă să fie activi, în privat, arhivându-și acțiunile și 
evoluția intelectuală. Rămâne constant pentru ei interesul pentru proiectul ‘Oare Munții Știu?’, pe care îl 
dezvoltă în multiple direcții, pe care le comunică doar fragmentar, unor cunoscuți sau unor prieteni. 
Astfel, o mare parte din munca lor rămâne chiar și acum arhivată doar în spațiul privat, cei doi acceptând 
să arate doar o mică parte din activitatea lor din acești ani în cadrul expoziției de față.
• O parte din această reacție se datorează și felului cum sunt recuperați astăzi artiștii istorici din Româ-
nia, fie de către piață, fie de către cercetătorii de istoria artei. Râmnic și Mihály consideră că 'foamea' de 
noutate, de artiști ‘valabili cultural’ în plan local, care să dovedească excepționalismul românesc sau 
maghiar pe scena internațională de artă contemporană, sau care sa fie prezentați la conferințe, la biena-
le și să fie apoi vânduți în târguri de artă, e o falsă miză profesională.
• Motivul pentru care acceptă retrospectiva de față e pentru a-și da propria viață ca exemplu, apropo de 
posibilul impact al inițiativelor care amenință și astăzi cu restrângerea sferei publice, în România, cât și 
la nivel internațional, o amenințare cu care cei doi au trăit o bună parte din viață.

2010
• Râmnic și Mihály fac un fotomontaj digital cu sculptura ‘Tinerețe Veșnică’, a lui Benczédi Sándor cel 
bătrân, din strada Aleea Carpați. Cei doi păstrează marcajul datei și orei din fotografia originală, care ar 
indica faptul că este făcută pe film, subliniind autenticitatea ei ca document. Dar Râmnic și Mihály 
înlocuiesc personajul feminin cu un personaj masculin. Cu acest fotomontaj, cei doi urmăresc să extindă 
iconografia realismului socialist în zona queer, dincolo de conformismul puritan care îi este caracteristic 
acestui stil istoric. Râmnic și Mihály nu îşi doresc o realizare în real a statuii modificate, lucrarea lor fiind 
doar imaginea modificată digital, pe care cei doi o scot alb-negru la imprimantă, pe hârtie normală, 
considerând că asta e lucrarea.
• În cadrul expoziției de față, montajul e arătat în cadrul unei instalații, care poartă numele – ‘Omagiu 
Plantelor’. Cei doi au proiectat o fotografie cu niște plante de pe marginea râului Mureș, cărora le-au 
trasat apoi conturul, cu creion, pe perete. Cu ajutorul a două cuie, au atârnat peste acest desen făcălețul 
cu două capete. În final, au lipit peste, cu adeziv, montajul fotografic “Tinerețe Veșnică’.

1942
• La Reghin, se naște Ion Râmnic, într-o familie de muncitori români veniți din mediul rural ca să 
muncească la fabrică. Copilăria și-o petrece într-o familie pe cale de a se destrăma, în care tatăl alcoolic 
îşi abuzează nevasta. Ca să fugă de problemele de acasă, Râmnic îşi petrece mult timp cu vecinii lui 
maghiari. În timp, le învață limba.
• În același an se naște István Mihály, la Miercurea Ciuc, într-o familie de profesori de muzică maghiari. 
Copilăria e petrecută în mediul calm și așezat al familiei, cu vizite dese în natură. Ocrotit de părinți și de 
bunici, István îşi dezvoltă talentul muzical, dar pe măsură ce crește devine pasionat de desen.

1960
• Râmnic și Mihály se întâlnesc la universitatea de artă din Cluj. Râmnic urmează secția de pictură și 
Mihály secția de arte decorative. Foarte similari ca fizionomie, preocupări și interese, între cei doi se 
leagă rapid o prietenie strânsă. Din timpul facultății încep să colaboreze la mai multe proiecte pentru 
școală, iar în timpul liber lucrează la proiecte de artă murală. Cu ajutorul lui Râmnic, Mihály învață mai 
bine românește, ceea ce îi e de ajutor în timpul școlii, la orele cu profesori români.

1965
• Primul proiect important în stilul realismului socialist, o propunere de mozaic pentru fațada unei fabrici 
din Târgu-Mureș. Cei doi colaborează la toate fazele proiectului.
• Imaginea e respinsă de comisie pentru că Râmnic și Mihály folosiseră imaginea banilor în compoziție. 
Lucrarea e respinsă ‘pe motiv de fetișizare a câștigurilor materiale’.
• Imaginea urmărea explorarea iconografiei femeii puternice – înfățișând o muncitoare, de la brâu in sus, 
cu un ciocan într-o mână și în cealaltă cu un pumn de bani, care reprezentau două salarii. Femeia are doi 
copii cu ea, iar poarta casei se vede în spate, în plan secund. Lucrarea era de fapt un omagiu adus de 
Râmnic mamei sale, o femeie harnică. Ea îşi părăsise soțul alcoolic și crescuse singură doi copii.
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gukból fakadóan hamar szoros barátságba kerülnek. Egyetemi projektekben gyakran működnek együtt, 
szabadidejükben pedig közös falfestészeti projekteken dolgoznak. Râmnic segítségével Mihály tovább-
fejleszti román nyelvtudását, ez később hasznára válik az egyetemen, a román anyanyelvű tanárok óráin.

1965
• Első fontos szocreál stílusú projektjük egy marosvásárhelyi gyár homlokzatára készített mozaikterv. A két 
művész a munka minden fázisában együtt dolgozik.
• A képet a bizottság elutasítja, mivel Râmnic és Mihály a pénz motívumát is használták kompozíciójukban. 
A hivatalos indoklás szerint “fétisizálta az anyagi gyarapodást”.
• A kép az erős nő ikonográfiájával kísérletezett. Egy munkásnőt ábrázol derékig, egyik kezében kalapáccsal, 
másikban egy maréknyi bankóval, amely két fizetést jelképezett. A nő mellett két gyermek volt, a háttérben 
pedig egy ház kapuja látszott. A projekt tulajdonképpen Râmnic édesanyja iránti tiszteletét fejezte ki, aki 
keményen dolgozó nő volt, elhagyta alkoholista férjét, és két gyermekét egyedül nevelte fel.

1968
• Egy, a hegyekben töltött nyári vakáció alkalmával Râmnic és Mihály  egy erős vihar alatt egy meredek 
hegyoldalon megfogják egymás kezét. Ez az epizód később egy akcósorozathoz vezet, amelyben a 
különböző, jelöletlen hegyi ösvényeken megtett utak alatt titkon megismétlik ezt az érintést.

1975
• Râmnic és Mihály Marosvásárhelyre költöznek. A városban lakó, volt egyetemi kollégáik által értesülnek 
az Apollo csoport kiállításairól, amelyből 1978-ban megalakul a MAMŰ csoport.
• Hosszú periódus következik, amelyben névtelenül részt vesznek a csoport tevékenységében, aktívan 
vagy a közönség részeként. Ezalatt kezdik foglalkoztatni őket (gondolati szinten) a festészeti és szobrá-
szati médiumok meghaladásának implikációi. Idővel lemondanak a modernizmus hagyományáról, ame-
lyet bizonyos fokig burkoltan a szocreál hordozott. Ugyanakkor pedig eltávolodnak a korábbi falkép- és 
díszítőművészeti törekvéseiktől is.
Ettől a pillanattól kezdve megélhetési lehetőségként gyakorolják hivatásukat, amelyet mindennek 
ellenére legjobb tudásuk szerint folytatnak.
• Figyelmük az akció és a gondolkodás aktusa felé fordul, és ezekben a médiumokban kezdenek alkotni. 
Ezek közül az első, a "Vajon a hegyek tudják?" egy látszólag egyszerű formátum, amely által Râmnic és 
Mihály az akció vagy a performansz elméleti, gyakorlati és esztétikai határait kérdőjelezik meg.  Ebben 
az évben kezdenek a természetben megtett sétáik művészi folyamat formáját ölteni. Az akciósorozat 
egész életükön át folytatódik.  A "Vajon a hegyek tudják?" látszólag naiv kérdés, csak egyike annak a 
változatos implikációjú kérdéssorozatnak, amelyben művészeti projektjüket körvonalazzák. Ami ebben 
a projektben foglalkoztatja őket: a közönség jelenlétének szükségessége az alkotási folyamat lezajlása 
után; az "új művészet" érzékelhetetlensége, amelyet előzetes műveltség nélkül akár észre sem vesz az 
ember;  illetve kettejük diszkrét intimitásának lehetséges transzparenciája.
Egyik útjukon a Királykő-hegység felé tartó művészek három tárgyat találnak az úttesten: egy kamion 
ponyvájából kivágott kék kört, egy Oltcit autó fényszórójának letört darabját és egy pezsgőspohárból 
származó üvegcserepet. Mihály elteszi őket, és a francia forradalom színkombinációjával való naiv és 
váratlan találkozásként archiválja.
• A páros egyre hatékonyabban tesz szert állami megrendelésekre fal- és dekoratív projektekben. Együtt 
dolgoznak Marosvásárhely gyárhomlokzatain és közintézményeinek belső dekorációján. Ezeket általában 
geometrikus és absztrakt stílusban alakítják ki, s az építészeti objektum arányaival összecsengő nonfigu-
ratív kompozíciókként kezelik őket. Szakmai tevékenységükben Corbusier purizmusának egy személyes 
változatát fejlesztik ki. 

1978
• Miközben fokozatosan egyre közelebb kerülnek egymáshoz, az azonos nemű személyek kapcsolatait 
bűnné nyilvánító törvények miatt nyilvános, művészi és szakmai életükben egyre nagyobb diszkrécióra 
kényszerülnek. Akik közel állnak hozzájuk, azok családtagjaik, valamint barátaik a MAMŰ vonzásköréből és 
a judo-klubból, melynek mindketten aktív tagjai. A judo területén Râmnic idővel a komoly versenysportig 
jut el, valószínűleg kompenzálva a serdülőkoráért, amikor törékeny gyerekként az idősebb iskolatársai 
bántalmazták. Ebben az évben két ezüstérmet nyer, egyet megyei, egyet pedig országos versenyen.
• Mindketten keserűen veszik tudomásul a marosvásárhelyi magyar és román közösségek mindennapos 
radikális konzervativizmusát.

• Ezért olyan intellektuális és politikai létfeltételeket keresnek, amelyek között életüket méltósággal 
élhetik, túllépve a román vagy magyar nacionalizmus támasztotta korlátokon, amelyek nem fogadják el 
kettűjük barátságát, intim kapcsolatukat pedig kimondottan tiltják.
• Első kísérleteik az Erdély történelmében fellelhető román-magyar szolidaritás nyomvonalát követik. 
Az 1438-as Unio Trium Natiorum számukra a magyar és román parasztság elnyomását jelenti. Ugyanezt 
állapítják meg Dózsa György esetében, 1514-ben. A kor kommunista propagandája erőteljesen kisajátítja 
Dózsa György történetét, ezért a páros lemond az erdélyi történelmi motívumok művészi felhasználásáról.
• Mindazonáltal a székely kisnemes Dózsa György kínhalála és Avram Iancu, az 1848 után állandóan 
megfigyelt és üldözött román militáns ügyvéd zaklatott példája nyomán megbizonyosodnak arról, hogy 
a nemzetiségi hovatartozás semmit sem szavatol Erdélyben, és nem is lehet globális  irányelvek része.
• Râmnic és Mihály a pillanat történelmi lehetőségeinek elszalasztásaként értelmezik 1848-at, amikor a 
páros szerint elkezdődhetett volna egy olyan Közép-Európa építése, mely az állampolgárságon alapul, 
az 1789-es francia forradalom Liberté, Egalité, Fraternité elvei nyomán. Avram Iancu sorsa, a magyar 
és osztrák győzelem, majd a későbbi, Trianonban 1920-ban véghezvitt önkényes történelmi bosszú mind-
kettejük számára kihangsúlyozza ennek a mulasztásnak a fájdalmas következményeit, melyek egyesek 
esetében frusztrációhoz, mások esetében feszültségekhez vezettek. Tulajdonképpen, szigorúan etnikai 
szempontból vizsgálva a kérdést, senki sem elégedett.
• Marxista ideológiától átitatott közegben élve arra a keserű következtetésre jutnak, hogy az Osztrák-Ma-
gyar Birodalomban még a munkamegosztás is rasszista elvekre épült.
• Végül Râmnic és Mihály az egalitariánus internacionalizmut választják,  és a továbbiakban saját alkotása-
ikat kizárólag angol nyelven archiválják, de továbbra is magyarul és románul írnak és olvasnak.

1979
• Râmnic és Mihály kapcsolatba kerülnek Horia Bernea és Paul Neagu művészi munkásságával. Alkotási 
módszerük, amely radikálisan eltér az amerikai konceptualizmustól, elkápráztatja őket. Érdeklődnek 
a (művek) spiritualitás(a) és a személyes szimbólumként működő anyagok és formák kialakítása iránt. 
Bernea egyházi lobogói vagy Paul Neagu gondolatjele rendkívül termékeny formai és konceptuális 
opcióknak tűnnek számukra.
• A pékmesterségben használt kettős sodrófát/puliszkakeverőt választják személyes védjegyükké. 
Râmnic és Mihály úgy tekintenek erre a tárgyra, mint amely ugyanúgy köthető a paraszti léthez (puliszka), 
de az urbánus polgársághoz is (pékmesterség). Ugyanakkor kétszeresen fallikus tárgy, melyet ráadásul 
nők és férfiak egyaránt használnak. Az alkotópáros változatában a tárgy még egy funkciót kap: az izomza-
tot fejlesztő, tornagyakorlatokban használt edzőrúdként is működhet.
• Az ily módon kiválasztott és fizikailag kivitelezett tárgy soha nem kerül kiállításra műtárgyként, mivel az 
alkotók, közös háztartásukban, napi rendszerességgel használják.
• Jelentős hatással vannak rájuk Beuys szövegei, amelyeket első alkalommal magyar nyelven olvasnak. 
1980-ban, egyik építészeti megrendelésük kapcsán olyan dekoratív projektet fejlesztenek ki, amelyben 
Beuys elméleti szövegeit használják.
• A rajzok elvesztek, és a terveiket végül soha nem mutatták be az illetékes hatóságoknak. Csak a néhány, 
Râmnic és Mihály által kivitelezett vázlat maradt fenn, melyeket egy Maros megyei municípiumi könyvtár 
üvegablakaihoz terveztek, dekoratív panelekként.
• Munkáik nagy része ezt a befejezetlen jelleget hordozza, amely már a koncepció kezdeti pillanatában is 
világosan meghatározott és felvállalt.

1990
• A marosvásárhelyi interetnikus konfliktus nyomán Râmnic és Mihály, politikai gondolkodásuk egyértel-
műen organikus lépéseként hivatalosan nevet cserélnek.
• Ettől kezdve Ion Râmnic Mihály István lesz, Mihály István pedig Ion Râmnic.
• Ezzel párhuzamosan érzékelik környezetükben azt a tendenciát, ahogyan a magyar és román naciona-
lizmus idővel ugyanazt az autoriter, patriarchális, rasszista és xenofób társadalmi projektet tűnik 
körvonalazni. A két közösség vezetőinek bűnrészessége az erőszakszításban, akárcsak a szimbolikus 
tőke, amit besöpörtek, igazolja a két művész feltevéseit. 
• Mindkét oldal a kollektív ellenség motívumát és a félelmet használja politikai hatalma megerősítésére.  
Sőt, mi több, a PSD és RMDSZ közti érdekházasság, amely ezekben az években kezd kiépülni, szintén 
ennek a tásadalmi közszereplők közti cinkosságnak a megerősítése -- akik látszólag vagy jelképesen 
totális konfliktusban vannak. 
•  Râmnic és Mihály érzékeny figyelemmel kísérik a vezetők által gerjesztett etnikai konfliktusokat, és azt 
is, ahogyan ezekkel takargatják akár az adminisztrartív hányosságaikat is.IO
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• Társadalmi válság idején a két közösség vezetői gyakran a nemzeti büszkeségre apellálnak, elvonva a 
figyelmet a jelen sürgető problémáiról. A köztéri szobrok, a nyilvános tér, a nemzeti ünnepek ebben a 
kontextusban létfontosságú eszközökké válnak. Így a román és magyar Marosvásárhely építészeti, vagy 
városrendezési műveletek által egyre inkább elkülönül, ez pedig nem válik feltétlenül a lakosság javára.
• Râmnic átveszi a helyi judo klub edzői szerepét.
• Mihály dolgozni kezd egy helyi szakiskolában: belső tervezést tanít. A tanintézmény profilja miatt idővel 
rákényszerül, hogy szobafestést tanítson.
1995-ben Râmnic csatlakozik hozzá, külső dekorációt tanít az szakmunkás tanoncoknak. Diákjaik közül 
sokan használják a tőlük tanultakat Olasz- vagy Spanyolország-beli építkezéseknél, sokan közülük végleg 
le is telepednek külföldön. Râmnic és Mihály diákjaiktól képeslapokat kapnak azokról a helyekről, ahova 
eljutottak. A két tanár szoros kapcsolatot tart a diákok otthon maradt családjaival, akik segítik őket 
öregségükben. Mindketten ezt a munkát folytatják, egészen 2000-ig, amikor az iskola bezár.

2000
• A két művész kitalálja a ”Semmi probléma” című projektet. Ha megvalósult volna, ez a projekt a fenti 
címet tartalmazó címkéből és a galéria falára kiállított feliratból állt volna: “A hallgatás nem tesz mást, 
mint hogy a jelenben is fenntartja az állandó feszültséget.” A projekt azon kevés tervek egyike, amelyet 
a páros egy kiállítótérben tervez bemutatni. Azonban a probléma, de a statement banalitása miatt is 
lemondanak arról, hogy a munkát a város bármelyik terében konkrétan megvalósítsák.
• Tulajdonképpen kijelenthető, hogy Râmnic és Mihály eddig még semmit sem állítottak ki, majdhogynem 
ismeretlenek, és egyáltalán nincsenek jelen a helyi kulturális színtéren, még egy debüt erejéig sem.
• Mindezek mellett Râmnic és Mihály végignézik, ahogyan a helyi MAMŰ-társuláshoz tartozó sokkal ismer-
tebb barátaik, 1980-tól kezdődően sorra kivándorolnak, vagy akár távoznak az élők sorából. Ráadásul 
a „közös ellenség”, azaz kommunista társadalom hiányában a volt alternatív szcéna egyes képviselői 
elveszítik a művészeti munka iránti lelkesedésüket. A nyomtatott kiadványok dömpingje, az utazási és 
kiállítási lehetőségek megjelenése, egyszóval a „szabadság” sokukat megszédíti, egy részük le is mond az 
alkotómunkáról.
• Tőlük eltérően, Râmnic és Mihály aktívak maradnak, magánterükben archiválva akcióikat és szellemi 
fejlődésüket. Tovább foglalkoznak a „Vajon a hegyek tudják?” című projektjükkel, több irányba továbbfej-
lesztik, és csupán részlegesen osztják meg az eredményeket néhány barátjukkal vagy ismerősükkel. 
Munkájuk nagy része ezért ma is csak privát térben archiválva maradt fenn; jelen kiállításon is, művészeti 
tevékenységüknek csupán kis részét engedték láthatóvá tenni.
• Reakciójuk részben annak tulajdonítható, ahogyan manapság a piac vagy a művészettörténészek a 
romániai művészeket újra felfedezik. Râmnic és Mihály úgy gondolják, hogy az újdonság és a helyi szinten 
„kulturális értelemben érvényes” művészek felfedezésére való 'éhség', a román és magyar kiválóságnak 
a nemzetközi kortárs művészeti szcénán való bizonygatása, a konferenciákon, biennálékon való bemuta-
tása és a gyorsan eladható művészek keresése hamis szakmai tét.
• A mostani retrospektív kiállításon való részvételt azért fogadták el, hogy saját életük példájának felmuta-
tásával felhívják a figyelmet azokrnak a kezdeményezéseknek a veszélyeire, amelyek ma is a nyilvánosság 
korlátozására törekszenek, mind Romániában, mind nemzetközi szinten, és ezzel a fenyegetettséggel 
nekik mindeddig valamilyen módon együtt kellett élniük. 

2010
• Râmnic és Mihály digitális fotomontázst készítenek Benczédi Sándor Örök fiatalság című, a Kárpátok 
Sétányon kiállított szobráról. Megtartják az átalakított képen az eredeti felvétel készítési dátumának és 
időpontjának feliratát, utalásként arra, hogy filmre készült, ami a dokumentum eredetiségét szavatolja. De 
Râmnic és Mihály a szobor nőalakját férfira cseréli. Ezáltal a szocialista realizmus ikonográfiáját a queer 
zóna irányába próbálják kiterjeszteni, meghaladva a történelmi stílusra jellemző puritán konformizmust. 
Râmnic és Mihály nem törekednek arra, hogy magát az átalakított szobrot is kivitelezzék, munkájuk így 
nem több, mint digitálisan megváltoztatott kép, melyet fekete-fehérben, normál papírra nyomtatnak ki.
• Jelen kiállításon a montázs a Hódolat a növények előtt (Omagiu plantelor) című installáció részeként 
látható. A két művész a Maros partján található növények körvonalait rajzolta a falra egy kivetített fotó 
nyomán. A rajz fölé szegek segítségével rögzítették a kétnyelű sodrófát/puliszkakeverőt. Végül erre a 
háttérre ragasztották az Örök fiatalság című fotómontázst.
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• Szászrégenben megszületik Ion Râmnic, egy román munkáscsaládban, amelyik a gyári munkalehető-
ségért költözött be faluról. Gyerekkorát egy szétesőfélben levő családban tölti, alkoholista apja bántal-
mazza a feleségét. Az otthoni problémák elől menekülve, Râmnic szabadideje nagy részét magyar 
szomszédainál tölti. Idővel megtanulja a nyelvüket.
• Ugyanebben az évben születik Csíkszeredában Mihály István, egy magyar zenetanár házaspár gyereke. 
Gyerekkora békés és kiegyensúlyozott családi környezetben telik, gyakori kirándulással, természetjárás-
sal. Mihály fejleszti zenei tehetségét, de közben egyre szenvedélyesebben rajong a rajzért.

1960
• Râmnic és Mihály a kolozsvári képzőművészeti egyetemen találkoznak. Râmnic  falfestészet szakra 
jár, Mihály dekoratív művészetet tanul. Rendkívül hasonló testalkatuk, érdeklődési körük és beállítottsá-

1968
• Plecați împreună într-o vacanță de vară la munte, Râmnic și Mihály se țin de mână pe un versant abrupt, 
în timpul unei furtuni puternice. Acest episod duce mai târziu la o lungă serie de acțiuni în care cei doi 
repetă în secret, pe drumuri de munte, atingerea, folosind ca traseu potecile nemarcate de pe hărțile 
turistice.

1975
• Râmnic și Mihály se mută la Târgu-Mureș. Prin colegii de facultate care locuiesc în oraș, sunt la curent 
cu expozițiile grupului Apollo, care devine în 1978 grupul MAMŰ.
• Urmează o lungă perioadă în care iau parte la activitățile acestui grup în mod anonim, ca public, sau ca 
participanți. Încep să problematizeze teoretic implicațiile depășirii picturii și sculpturii ca medii de 
expresie. În timp, renunță la moștenirea modernismului, camuflată într-o oarecare măsură în realismul 
socialist. În același timp, se distanțează și de la preocupările lor profesionale legate de arta murală și 
decorativă.
Din acest moment, își dezvoltă profesiile ca un mijloc de a-și câștiga traiul, pe care le exercită, pe parcur-
sul vieții, cât pot de bine.
• Centrul preocupărilor lor se mută către acțiune și actul gândirii, care devin medii în care cei doi încep să 
conceapă lucrări de artă. Prima dintre acestea, ‘Oare Munții Știu?’, e un format în aparență simplu, prin 
care Râmnic și Mihály chestionează limitele teoretice, practice și estetice ale ideii de acțiune, sau de 
performance. Plimbările lor în peisaj încep în acest an și durează tot restul vieții. Întrebarea aparent naivă 
‘Oare Munții Știu?’ e doar un fragment dintr-o serie de întrebări succesive, cu implicații foarte diverse, 
care le detaliază proiectul artistic. Chestiuni referitoare la necesitatea prezenței publicului la finalul 
procesului de producție a lucrării de artă, referitor la caracterul insesizabil, fără o educație prealabilă, a 
‘artei noi’, care poate trece astfel neobservată, sau întrebări legate de posibila transparență a discreției 
lor, la nivel intim, sunt în centrul preocupărilor prezente în acest proiect.
Îndreptându-se către munții Piatra Craiului, cei doi găsesc pe jos trei obiecte colorate pe un drum 
județean. Un cerc albastru de prelată auto de la un TIR, un far spart de la un Oltcit și un fragment de sticlă 
de la un pahar de șampanie. Mihály le arhivează, ca pe o întâlnire naivă, neașteptată, cu codul cromatic al 
revoluției franceze.
• Cei doi devin mai abili în a face rost de comenzi de la stat pentru proiecte de artă murală și decorativă. 
Împreună, lucrează la fațade de fabrici și interioare de instituții publice din Târgu-Mureș, pe care le 
tratează în general geometric și abstract, ca pe niște compoziții non-figurative, care să răspundă 
proporțiilor obiectului de arhitectură. În munca lor profesională, dezvoltă o variantă personală a 
purismului lui Corbusier. 

1978
• Pe măsură ce apropierea dintre cei doi evoluează, legile care criminalizează relațiile cu persoane de 
același sex îi forțează la o mare discreție în viața publică locală, atât artistică, dar și profesională. Apropi-
ații lor sunt familia, cercul de prieteni asociați grupului MAMŰ, dar și câteva prieteni de la clubul de judo 
local, unde ambii sunt membri activi. Cu timpul, Râmnic atinge nivelul de performanță, probabil o 
compensare pentru adolescența în care, copil firav, era uneori bruscat de colegii mai mari de școală. În 
acest an, câștigă doua medalii de argint, una la concursurile județene, cealaltă la nivel național.
• Ambii observă cu amărăciune, zi de zi, conservatorismul radical al comunității maghiare, dar și al comu-
nității românești din Târgu-Mureș.
• Din acest motiv, încep să caute niște cadre intelectuale sau politice, în care viața lor să poată fi trăită cu 
demnitate, depășind limitele naționalismului român sau maghiar, care privește cu suspiciune prietenia 
dintre ei și în nici un caz nu poate accepta relațiile lor intime.
• Primele tentative pornesc pe filiera arheologiei istorice a solidarității româno-maghiare din istoria 
Transilvaniei. Cei doi văd Unio Trium Natiorum din 1438 ca o reprimare a țărănimii maghiare și românești 
aservite. Același lucru îl observă în cazul lui Gheorghe Doja, la 1514. În epocă, Gheorghe Doja e preluat puter-
nic de propaganda comunistă, iar cei doi renunță la ideea folosirii istoriei Transilvaniei ca material artistic.
• Totuși, moartea prin tortură a lui Gheorghe Doja, un mic nobil secui pe numele real Dózsa György, cât şi 
viața chinuită a lui Avram Iancu, un avocat român militant, constant supravegheat și umilit după 1848, îi 
convinge pe Râmnic și Mihály de faptul că etnia nu e o garanție în Transilvania și că nici nu poate fi parte 
dintr-o soluție globală.
• Râmnic și Mihály interpretează momentul 1848 ca o ratare a mizelor istorice ale momentului, pe care cei 
doi le consideră a fi construirea unei Europe Centrale bazată pe ideea de cetățenie, conform franțu-
zescului Liberté, Egalité, Fraternité de la 1789. Destinul lui Avram Iancu, victoria maghiară şi austriacă, 

dar și răzbunarea arbitrariului istoric la Trianon, în 1920, subliniază pentru cei doi consecințele dureroase 
ale acestei ratări, care în timp, duce pentru unii la frustrări, iar pentru alții la tensiuni. De fapt, în ecuația 
strict, exclusiv etnicistă, nimeni nu e mulțumit.
• Trăind într-o atmosferă îmbibată cu ideologie marxistă, cei doi observă cu amărăciune și că diviziunea 
muncii în imperiul austro-ungar era construita și pe criterii rasiale.
• În final, Râmnic și Mihály optează pentru un internaționalism egalitarist. De aici încolo își arhivează 
întreaga muncă artistică, în privat, exclusiv în limba engleză, continuând însă să citească și să scrie în 
română și maghiară.

1979
• Râmnic și Mihály iau contact cu munca artistică a lui Horia Bernea și Paul Neagu. Sunt fascinați de 
metodologia artistică a celor doi, complet diferită de conceptualismul american. Interesul pentru 
spiritualitate și alegerea unor materiale, sau a unor forme caracteristice, ca un simbol personal, îi 
preocupă. Praporii la Bernea, sau cratima - hyphen al lui Paul Neagu le par ca niște opțiuni formale și 
conceptuale extrem de fertile.
• Îşi aleg ca marcă personală făcălețul cu două mânere, folosit în munca de patiserie. Râmnic și Mihály 
înțeleg acest obiect ca fiind destul de aproape de lumea țărănească (mămăliga), dar și de burghezia 
urbană (patiseria). În același timp, e un obiect de două ori falic, care, în plus, e întrebuințat atât de bărbați 
cât și de femei. În varianta lor, obiectul mai capătă o utilizare – aceea de bară de tracțiune, folosită în 
exercițiile fizice de tonifiere a musculaturii.
• Odată ales şi produs, la nivel fizic, obiectul nu e niciodată arătat ca ‘artă’, fiind folosit zilnic în gospodăria 
celor doi.
• O influență hotărâtoare o au asupra lor textele lui Beuys, pe care le citesc prima oara în maghiară. În 
1980 Râmnic și Mihály concep un proiect decorativ cu fragmente din texte teoretice de Beuys, pentru una 
dintre lucrările de arhitectură la care erau angajați.
• Planșele s-au pierdut, iar cei doi nu au încercat niciodată să abordeze autoritățile cu ideea lor. S-au 
păstrat doar câteva schițe de obiect făcute de Râmnic și Mihály, pe care aceștia voiau să le includă ca 
panouri de sticlă decorativă într-o bibliotecă municipala din Județul Mureș. 
• O mare parte din arta celor doi are acest caracter de proiect nerealizat, lucru clar definit și asumat chiar 
de la stadiul de intenție.

1990
• În urma conflictelor interetnice din Târgu-Mureș, Râmnic și Mihály își urmăresc raționamentele de nivel 
politic și își schimbă numele, în mod legal.
• Astfel, Ion Râmnic ia numele de István Mihály, iar István Mihály ia numele de Ion Râmnic.
• În același timp, observă în jurul lor cum naționalismul maghiar și românesc par să ofere, progresiv, 
același proiect de societate autoritară, patriarhală, rasistă şi xenofobă. Complicitatea dintre liderii celor 
două comunități care îndeamnă la acte de violență, dar și capitalul simbolic pe care aceștia îl acumulea-
ză în timpul evenimentelor le confirmă această ipoteză.
• Ambele comunități folosesc ideea unui dușman colectiv și frică pentru a-și consolida puterea politică. 
Mai mult, mariajul dintre PSD și UDMR, care începe să se construiască în acești ani e și el o confirmare a 
acestei complicități între actori sociali care, la suprafață, sau la nivel simbolic, par în conflict total.
• Râmnic și Mihály observă atent diviziunile etnice operate de lideri, dar și folosirea lor în scopul concret 
de a acoperi chiar și deficiențe administrative.
• De multe ori, în momente de criză socială, liderii celor două comunități apelează la nivel politic la 
mândria națională, doar pentru a ascunde probleme presante ale prezentului. Statuile, spațiile publice, 
sărbătorile naționale, par a fi niște mijloace esențiale în acest context. Astfel, oraşul Târgu-Mureș româ-
nesc și cel maghiar sunt progresiv segregate, prin operații de arhitectură sau de urbanism, lucru care nu 
e neapărat în interesul cetățenilor.
• Râmnic preia conducerea clubului local de judo, ca antrenor.
• Mihály începe să lucreze la o școală profesională din Târgu-Mureș, unde predă elevilor un curs de artă 
decorativă de interior. Din cauza specificului școlii, ajunge cu timpul să predea meseria de zugrav.
• Râmnic i se alătură în anul 1995, începând și el să predea micilor meseriași finisaje de exterior. Mulți 
dintre elevii lor folosesc cele învățate atunci când pleacă să lucreze în construcții în Italia sau în Spania, 
unde unii dintre ei se stabilesc definitiv. Râmnic și Mihály primesc de la elevi cărți poștale cu locurile în 
care au ajuns. Cei doi păstrează o relație strânsă cu familiile elevilor de acasă, care îi ajută cu diverse 
mici servicii, pe măsură ce Râmnic și Mihály îmbătrânesc. Ambii lucrează în aceste posturi până în anii 
2000, când școala se închide.

2000
• Cei doi imaginează un proiect care se numește ‘Nici o Problemă’. Dacă ar fi fost arătat, acesta ar fi 
conținut eticheta cu numele proiectului, menționat mai sus, dar și o inscripție mare pe un perete de 
galerie pe care să scrie ‘Tăcerea nu face decât să mențină tensiunea constantă și în prezent’. E printre 
puținele propuneri pe care cei doi le fac pentru un spațiu de expoziție. Din cauza banalității atât a proble-
mei, cât și a statementului, cei doi renunță să mai concretizeze lucrarea într-un spațiu din oraș.
• De fapt, se poate spune că până în acest moment Râmnic și Mihály nu expun nici o lucrare și sunt cvasi 
necunoscuți, nefiind deloc prezenți pe scena artistică locală, nici măcar cu un debut.
• Cu toate astea, Râmnic și Mihály își văd prietenii mult mai celebri pe plan local din grupul MAMŰ fie 
emigrând, începând cu 1980, fie chiar încetând din viață. În plus, o parte din foștii membri ai scenei 
alternative îşi pierd entuziasmul pentru munca artistică după 1990, în lipsa ‘dușmanului comun’, adică a 
societății comuniste. Invazia publicațiilor, apariția posibilităților de a expune și a călători, apariția pieței 
culturale și comerciale, adică, într-un cuvânt, ‘libertatea’, îi năucește pe mulți dintre ei, o parte chiar 
renunțând să mai lucreze.
• Spre deosebire de aceștia, Râmnic și Mihály continuă să fie activi, în privat, arhivându-și acțiunile și 
evoluția intelectuală. Rămâne constant pentru ei interesul pentru proiectul ‘Oare Munții Știu?’, pe care îl 
dezvoltă în multiple direcții, pe care le comunică doar fragmentar, unor cunoscuți sau unor prieteni. 
Astfel, o mare parte din munca lor rămâne chiar și acum arhivată doar în spațiul privat, cei doi acceptând 
să arate doar o mică parte din activitatea lor din acești ani în cadrul expoziției de față.
• O parte din această reacție se datorează și felului cum sunt recuperați astăzi artiștii istorici din Româ-
nia, fie de către piață, fie de către cercetătorii de istoria artei. Râmnic și Mihály consideră că 'foamea' de 
noutate, de artiști ‘valabili cultural’ în plan local, care să dovedească excepționalismul românesc sau 
maghiar pe scena internațională de artă contemporană, sau care sa fie prezentați la conferințe, la biena-
le și să fie apoi vânduți în târguri de artă, e o falsă miză profesională.
• Motivul pentru care acceptă retrospectiva de față e pentru a-și da propria viață ca exemplu, apropo de 
posibilul impact al inițiativelor care amenință și astăzi cu restrângerea sferei publice, în România, cât și 
la nivel internațional, o amenințare cu care cei doi au trăit o bună parte din viață.

2010
• Râmnic și Mihály fac un fotomontaj digital cu sculptura ‘Tinerețe Veșnică’, a lui Benczédi Sándor cel 
bătrân, din strada Aleea Carpați. Cei doi păstrează marcajul datei și orei din fotografia originală, care ar 
indica faptul că este făcută pe film, subliniind autenticitatea ei ca document. Dar Râmnic și Mihály 
înlocuiesc personajul feminin cu un personaj masculin. Cu acest fotomontaj, cei doi urmăresc să extindă 
iconografia realismului socialist în zona queer, dincolo de conformismul puritan care îi este caracteristic 
acestui stil istoric. Râmnic și Mihály nu îşi doresc o realizare în real a statuii modificate, lucrarea lor fiind 
doar imaginea modificată digital, pe care cei doi o scot alb-negru la imprimantă, pe hârtie normală, 
considerând că asta e lucrarea.
• În cadrul expoziției de față, montajul e arătat în cadrul unei instalații, care poartă numele – ‘Omagiu 
Plantelor’. Cei doi au proiectat o fotografie cu niște plante de pe marginea râului Mureș, cărora le-au 
trasat apoi conturul, cu creion, pe perete. Cu ajutorul a două cuie, au atârnat peste acest desen făcălețul 
cu două capete. În final, au lipit peste, cu adeziv, montajul fotografic “Tinerețe Veșnică’.

1942
• La Reghin, se naște Ion Râmnic, într-o familie de muncitori români veniți din mediul rural ca să 
muncească la fabrică. Copilăria și-o petrece într-o familie pe cale de a se destrăma, în care tatăl alcoolic 
îşi abuzează nevasta. Ca să fugă de problemele de acasă, Râmnic îşi petrece mult timp cu vecinii lui 
maghiari. În timp, le învață limba.
• În același an se naște István Mihály, la Miercurea Ciuc, într-o familie de profesori de muzică maghiari. 
Copilăria e petrecută în mediul calm și așezat al familiei, cu vizite dese în natură. Ocrotit de părinți și de 
bunici, István îşi dezvoltă talentul muzical, dar pe măsură ce crește devine pasionat de desen.

1960
• Râmnic și Mihály se întâlnesc la universitatea de artă din Cluj. Râmnic urmează secția de pictură și 
Mihály secția de arte decorative. Foarte similari ca fizionomie, preocupări și interese, între cei doi se 
leagă rapid o prietenie strânsă. Din timpul facultății încep să colaboreze la mai multe proiecte pentru 
școală, iar în timpul liber lucrează la proiecte de artă murală. Cu ajutorul lui Râmnic, Mihály învață mai 
bine românește, ceea ce îi e de ajutor în timpul școlii, la orele cu profesori români.

1965
• Primul proiect important în stilul realismului socialist, o propunere de mozaic pentru fațada unei fabrici 
din Târgu-Mureș. Cei doi colaborează la toate fazele proiectului.
• Imaginea e respinsă de comisie pentru că Râmnic și Mihály folosiseră imaginea banilor în compoziție. 
Lucrarea e respinsă ‘pe motiv de fetișizare a câștigurilor materiale’.
• Imaginea urmărea explorarea iconografiei femeii puternice – înfățișând o muncitoare, de la brâu in sus, 
cu un ciocan într-o mână și în cealaltă cu un pumn de bani, care reprezentau două salarii. Femeia are doi 
copii cu ea, iar poarta casei se vede în spate, în plan secund. Lucrarea era de fapt un omagiu adus de 
Râmnic mamei sale, o femeie harnică. Ea îşi părăsise soțul alcoolic și crescuse singură doi copii.
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gukból fakadóan hamar szoros barátságba kerülnek. Egyetemi projektekben gyakran működnek együtt, 
szabadidejükben pedig közös falfestészeti projekteken dolgoznak. Râmnic segítségével Mihály tovább-
fejleszti román nyelvtudását, ez később hasznára válik az egyetemen, a román anyanyelvű tanárok óráin.

1965
• Első fontos szocreál stílusú projektjük egy marosvásárhelyi gyár homlokzatára készített mozaikterv. A két 
művész a munka minden fázisában együtt dolgozik.
• A képet a bizottság elutasítja, mivel Râmnic és Mihály a pénz motívumát is használták kompozíciójukban. 
A hivatalos indoklás szerint “fétisizálta az anyagi gyarapodást”.
• A kép az erős nő ikonográfiájával kísérletezett. Egy munkásnőt ábrázol derékig, egyik kezében kalapáccsal, 
másikban egy maréknyi bankóval, amely két fizetést jelképezett. A nő mellett két gyermek volt, a háttérben 
pedig egy ház kapuja látszott. A projekt tulajdonképpen Râmnic édesanyja iránti tiszteletét fejezte ki, aki 
keményen dolgozó nő volt, elhagyta alkoholista férjét, és két gyermekét egyedül nevelte fel.

1968
• Egy, a hegyekben töltött nyári vakáció alkalmával Râmnic és Mihály  egy erős vihar alatt egy meredek 
hegyoldalon megfogják egymás kezét. Ez az epizód később egy akcósorozathoz vezet, amelyben a 
különböző, jelöletlen hegyi ösvényeken megtett utak alatt titkon megismétlik ezt az érintést.

1975
• Râmnic és Mihály Marosvásárhelyre költöznek. A városban lakó, volt egyetemi kollégáik által értesülnek 
az Apollo csoport kiállításairól, amelyből 1978-ban megalakul a MAMŰ csoport.
• Hosszú periódus következik, amelyben névtelenül részt vesznek a csoport tevékenységében, aktívan 
vagy a közönség részeként. Ezalatt kezdik foglalkoztatni őket (gondolati szinten) a festészeti és szobrá-
szati médiumok meghaladásának implikációi. Idővel lemondanak a modernizmus hagyományáról, ame-
lyet bizonyos fokig burkoltan a szocreál hordozott. Ugyanakkor pedig eltávolodnak a korábbi falkép- és 
díszítőművészeti törekvéseiktől is.
Ettől a pillanattól kezdve megélhetési lehetőségként gyakorolják hivatásukat, amelyet mindennek 
ellenére legjobb tudásuk szerint folytatnak.
• Figyelmük az akció és a gondolkodás aktusa felé fordul, és ezekben a médiumokban kezdenek alkotni. 
Ezek közül az első, a "Vajon a hegyek tudják?" egy látszólag egyszerű formátum, amely által Râmnic és 
Mihály az akció vagy a performansz elméleti, gyakorlati és esztétikai határait kérdőjelezik meg.  Ebben 
az évben kezdenek a természetben megtett sétáik művészi folyamat formáját ölteni. Az akciósorozat 
egész életükön át folytatódik.  A "Vajon a hegyek tudják?" látszólag naiv kérdés, csak egyike annak a 
változatos implikációjú kérdéssorozatnak, amelyben művészeti projektjüket körvonalazzák. Ami ebben 
a projektben foglalkoztatja őket: a közönség jelenlétének szükségessége az alkotási folyamat lezajlása 
után; az "új művészet" érzékelhetetlensége, amelyet előzetes műveltség nélkül akár észre sem vesz az 
ember;  illetve kettejük diszkrét intimitásának lehetséges transzparenciája.
Egyik útjukon a Királykő-hegység felé tartó művészek három tárgyat találnak az úttesten: egy kamion 
ponyvájából kivágott kék kört, egy Oltcit autó fényszórójának letört darabját és egy pezsgőspohárból 
származó üvegcserepet. Mihály elteszi őket, és a francia forradalom színkombinációjával való naiv és 
váratlan találkozásként archiválja.
• A páros egyre hatékonyabban tesz szert állami megrendelésekre fal- és dekoratív projektekben. Együtt 
dolgoznak Marosvásárhely gyárhomlokzatain és közintézményeinek belső dekorációján. Ezeket általában 
geometrikus és absztrakt stílusban alakítják ki, s az építészeti objektum arányaival összecsengő nonfigu-
ratív kompozíciókként kezelik őket. Szakmai tevékenységükben Corbusier purizmusának egy személyes 
változatát fejlesztik ki. 

1978
• Miközben fokozatosan egyre közelebb kerülnek egymáshoz, az azonos nemű személyek kapcsolatait 
bűnné nyilvánító törvények miatt nyilvános, művészi és szakmai életükben egyre nagyobb diszkrécióra 
kényszerülnek. Akik közel állnak hozzájuk, azok családtagjaik, valamint barátaik a MAMŰ vonzásköréből és 
a judo-klubból, melynek mindketten aktív tagjai. A judo területén Râmnic idővel a komoly versenysportig 
jut el, valószínűleg kompenzálva a serdülőkoráért, amikor törékeny gyerekként az idősebb iskolatársai 
bántalmazták. Ebben az évben két ezüstérmet nyer, egyet megyei, egyet pedig országos versenyen.
• Mindketten keserűen veszik tudomásul a marosvásárhelyi magyar és román közösségek mindennapos 
radikális konzervativizmusát.

• Ezért olyan intellektuális és politikai létfeltételeket keresnek, amelyek között életüket méltósággal 
élhetik, túllépve a román vagy magyar nacionalizmus támasztotta korlátokon, amelyek nem fogadják el 
kettűjük barátságát, intim kapcsolatukat pedig kimondottan tiltják.
• Első kísérleteik az Erdély történelmében fellelhető román-magyar szolidaritás nyomvonalát követik. 
Az 1438-as Unio Trium Natiorum számukra a magyar és román parasztság elnyomását jelenti. Ugyanezt 
állapítják meg Dózsa György esetében, 1514-ben. A kor kommunista propagandája erőteljesen kisajátítja 
Dózsa György történetét, ezért a páros lemond az erdélyi történelmi motívumok művészi felhasználásáról.
• Mindazonáltal a székely kisnemes Dózsa György kínhalála és Avram Iancu, az 1848 után állandóan 
megfigyelt és üldözött román militáns ügyvéd zaklatott példája nyomán megbizonyosodnak arról, hogy 
a nemzetiségi hovatartozás semmit sem szavatol Erdélyben, és nem is lehet globális  irányelvek része.
• Râmnic és Mihály a pillanat történelmi lehetőségeinek elszalasztásaként értelmezik 1848-at, amikor a 
páros szerint elkezdődhetett volna egy olyan Közép-Európa építése, mely az állampolgárságon alapul, 
az 1789-es francia forradalom Liberté, Egalité, Fraternité elvei nyomán. Avram Iancu sorsa, a magyar 
és osztrák győzelem, majd a későbbi, Trianonban 1920-ban véghezvitt önkényes történelmi bosszú mind-
kettejük számára kihangsúlyozza ennek a mulasztásnak a fájdalmas következményeit, melyek egyesek 
esetében frusztrációhoz, mások esetében feszültségekhez vezettek. Tulajdonképpen, szigorúan etnikai 
szempontból vizsgálva a kérdést, senki sem elégedett.
• Marxista ideológiától átitatott közegben élve arra a keserű következtetésre jutnak, hogy az Osztrák-Ma-
gyar Birodalomban még a munkamegosztás is rasszista elvekre épült.
• Végül Râmnic és Mihály az egalitariánus internacionalizmut választják,  és a továbbiakban saját alkotása-
ikat kizárólag angol nyelven archiválják, de továbbra is magyarul és románul írnak és olvasnak.

1979
• Râmnic és Mihály kapcsolatba kerülnek Horia Bernea és Paul Neagu művészi munkásságával. Alkotási 
módszerük, amely radikálisan eltér az amerikai konceptualizmustól, elkápráztatja őket. Érdeklődnek 
a (művek) spiritualitás(a) és a személyes szimbólumként működő anyagok és formák kialakítása iránt. 
Bernea egyházi lobogói vagy Paul Neagu gondolatjele rendkívül termékeny formai és konceptuális 
opcióknak tűnnek számukra.
• A pékmesterségben használt kettős sodrófát/puliszkakeverőt választják személyes védjegyükké. 
Râmnic és Mihály úgy tekintenek erre a tárgyra, mint amely ugyanúgy köthető a paraszti léthez (puliszka), 
de az urbánus polgársághoz is (pékmesterség). Ugyanakkor kétszeresen fallikus tárgy, melyet ráadásul 
nők és férfiak egyaránt használnak. Az alkotópáros változatában a tárgy még egy funkciót kap: az izomza-
tot fejlesztő, tornagyakorlatokban használt edzőrúdként is működhet.
• Az ily módon kiválasztott és fizikailag kivitelezett tárgy soha nem kerül kiállításra műtárgyként, mivel az 
alkotók, közös háztartásukban, napi rendszerességgel használják.
• Jelentős hatással vannak rájuk Beuys szövegei, amelyeket első alkalommal magyar nyelven olvasnak. 
1980-ban, egyik építészeti megrendelésük kapcsán olyan dekoratív projektet fejlesztenek ki, amelyben 
Beuys elméleti szövegeit használják.
• A rajzok elvesztek, és a terveiket végül soha nem mutatták be az illetékes hatóságoknak. Csak a néhány, 
Râmnic és Mihály által kivitelezett vázlat maradt fenn, melyeket egy Maros megyei municípiumi könyvtár 
üvegablakaihoz terveztek, dekoratív panelekként.
• Munkáik nagy része ezt a befejezetlen jelleget hordozza, amely már a koncepció kezdeti pillanatában is 
világosan meghatározott és felvállalt.

1990
• A marosvásárhelyi interetnikus konfliktus nyomán Râmnic és Mihály, politikai gondolkodásuk egyértel-
műen organikus lépéseként hivatalosan nevet cserélnek.
• Ettől kezdve Ion Râmnic Mihály István lesz, Mihály István pedig Ion Râmnic.
• Ezzel párhuzamosan érzékelik környezetükben azt a tendenciát, ahogyan a magyar és román naciona-
lizmus idővel ugyanazt az autoriter, patriarchális, rasszista és xenofób társadalmi projektet tűnik 
körvonalazni. A két közösség vezetőinek bűnrészessége az erőszakszításban, akárcsak a szimbolikus 
tőke, amit besöpörtek, igazolja a két művész feltevéseit. 
• Mindkét oldal a kollektív ellenség motívumát és a félelmet használja politikai hatalma megerősítésére.  
Sőt, mi több, a PSD és RMDSZ közti érdekházasság, amely ezekben az években kezd kiépülni, szintén 
ennek a tásadalmi közszereplők közti cinkosságnak a megerősítése -- akik látszólag vagy jelképesen 
totális konfliktusban vannak. 
•  Râmnic és Mihály érzékeny figyelemmel kísérik a vezetők által gerjesztett etnikai konfliktusokat, és azt 
is, ahogyan ezekkel takargatják akár az adminisztrartív hányosságaikat is.IO
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• Társadalmi válság idején a két közösség vezetői gyakran a nemzeti büszkeségre apellálnak, elvonva a 
figyelmet a jelen sürgető problémáiról. A köztéri szobrok, a nyilvános tér, a nemzeti ünnepek ebben a 
kontextusban létfontosságú eszközökké válnak. Így a román és magyar Marosvásárhely építészeti, vagy 
városrendezési műveletek által egyre inkább elkülönül, ez pedig nem válik feltétlenül a lakosság javára.
• Râmnic átveszi a helyi judo klub edzői szerepét.
• Mihály dolgozni kezd egy helyi szakiskolában: belső tervezést tanít. A tanintézmény profilja miatt idővel 
rákényszerül, hogy szobafestést tanítson.
1995-ben Râmnic csatlakozik hozzá, külső dekorációt tanít az szakmunkás tanoncoknak. Diákjaik közül 
sokan használják a tőlük tanultakat Olasz- vagy Spanyolország-beli építkezéseknél, sokan közülük végleg 
le is telepednek külföldön. Râmnic és Mihály diákjaiktól képeslapokat kapnak azokról a helyekről, ahova 
eljutottak. A két tanár szoros kapcsolatot tart a diákok otthon maradt családjaival, akik segítik őket 
öregségükben. Mindketten ezt a munkát folytatják, egészen 2000-ig, amikor az iskola bezár.

2000
• A két művész kitalálja a ”Semmi probléma” című projektet. Ha megvalósult volna, ez a projekt a fenti 
címet tartalmazó címkéből és a galéria falára kiállított feliratból állt volna: “A hallgatás nem tesz mást, 
mint hogy a jelenben is fenntartja az állandó feszültséget.” A projekt azon kevés tervek egyike, amelyet 
a páros egy kiállítótérben tervez bemutatni. Azonban a probléma, de a statement banalitása miatt is 
lemondanak arról, hogy a munkát a város bármelyik terében konkrétan megvalósítsák.
• Tulajdonképpen kijelenthető, hogy Râmnic és Mihály eddig még semmit sem állítottak ki, majdhogynem 
ismeretlenek, és egyáltalán nincsenek jelen a helyi kulturális színtéren, még egy debüt erejéig sem.
• Mindezek mellett Râmnic és Mihály végignézik, ahogyan a helyi MAMŰ-társuláshoz tartozó sokkal ismer-
tebb barátaik, 1980-tól kezdődően sorra kivándorolnak, vagy akár távoznak az élők sorából. Ráadásul 
a „közös ellenség”, azaz kommunista társadalom hiányában a volt alternatív szcéna egyes képviselői 
elveszítik a művészeti munka iránti lelkesedésüket. A nyomtatott kiadványok dömpingje, az utazási és 
kiállítási lehetőségek megjelenése, egyszóval a „szabadság” sokukat megszédíti, egy részük le is mond az 
alkotómunkáról.
• Tőlük eltérően, Râmnic és Mihály aktívak maradnak, magánterükben archiválva akcióikat és szellemi 
fejlődésüket. Tovább foglalkoznak a „Vajon a hegyek tudják?” című projektjükkel, több irányba továbbfej-
lesztik, és csupán részlegesen osztják meg az eredményeket néhány barátjukkal vagy ismerősükkel. 
Munkájuk nagy része ezért ma is csak privát térben archiválva maradt fenn; jelen kiállításon is, művészeti 
tevékenységüknek csupán kis részét engedték láthatóvá tenni.
• Reakciójuk részben annak tulajdonítható, ahogyan manapság a piac vagy a művészettörténészek a 
romániai művészeket újra felfedezik. Râmnic és Mihály úgy gondolják, hogy az újdonság és a helyi szinten 
„kulturális értelemben érvényes” művészek felfedezésére való 'éhség', a román és magyar kiválóságnak 
a nemzetközi kortárs művészeti szcénán való bizonygatása, a konferenciákon, biennálékon való bemuta-
tása és a gyorsan eladható művészek keresése hamis szakmai tét.
• A mostani retrospektív kiállításon való részvételt azért fogadták el, hogy saját életük példájának felmuta-
tásával felhívják a figyelmet azokrnak a kezdeményezéseknek a veszélyeire, amelyek ma is a nyilvánosság 
korlátozására törekszenek, mind Romániában, mind nemzetközi szinten, és ezzel a fenyegetettséggel 
nekik mindeddig valamilyen módon együtt kellett élniük. 

2010
• Râmnic és Mihály digitális fotomontázst készítenek Benczédi Sándor Örök fiatalság című, a Kárpátok 
Sétányon kiállított szobráról. Megtartják az átalakított képen az eredeti felvétel készítési dátumának és 
időpontjának feliratát, utalásként arra, hogy filmre készült, ami a dokumentum eredetiségét szavatolja. De 
Râmnic és Mihály a szobor nőalakját férfira cseréli. Ezáltal a szocialista realizmus ikonográfiáját a queer 
zóna irányába próbálják kiterjeszteni, meghaladva a történelmi stílusra jellemző puritán konformizmust. 
Râmnic és Mihály nem törekednek arra, hogy magát az átalakított szobrot is kivitelezzék, munkájuk így 
nem több, mint digitálisan megváltoztatott kép, melyet fekete-fehérben, normál papírra nyomtatnak ki.
• Jelen kiállításon a montázs a Hódolat a növények előtt (Omagiu plantelor) című installáció részeként 
látható. A két művész a Maros partján található növények körvonalait rajzolta a falra egy kivetített fotó 
nyomán. A rajz fölé szegek segítségével rögzítették a kétnyelű sodrófát/puliszkakeverőt. Végül erre a 
háttérre ragasztották az Örök fiatalság című fotómontázst.

1942
• Szászrégenben megszületik Ion Râmnic, egy román munkáscsaládban, amelyik a gyári munkalehető-
ségért költözött be faluról. Gyerekkorát egy szétesőfélben levő családban tölti, alkoholista apja bántal-
mazza a feleségét. Az otthoni problémák elől menekülve, Râmnic szabadideje nagy részét magyar 
szomszédainál tölti. Idővel megtanulja a nyelvüket.
• Ugyanebben az évben születik Csíkszeredában Mihály István, egy magyar zenetanár házaspár gyereke. 
Gyerekkora békés és kiegyensúlyozott családi környezetben telik, gyakori kirándulással, természetjárás-
sal. Mihály fejleszti zenei tehetségét, de közben egyre szenvedélyesebben rajong a rajzért.

1960
• Râmnic és Mihály a kolozsvári képzőművészeti egyetemen találkoznak. Râmnic  falfestészet szakra 
jár, Mihály dekoratív művészetet tanul. Rendkívül hasonló testalkatuk, érdeklődési körük és beállítottsá-
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gukból fakadóan hamar szoros barátságba kerülnek. Egyetemi projektekben gyakran működnek együtt, 
szabadidejükben pedig közös falfestészeti projekteken dolgoznak. Râmnic segítségével Mihály tovább-
fejleszti román nyelvtudását, ez később hasznára válik az egyetemen, a román anyanyelvű tanárok óráin.

1965
• Első fontos szocreál stílusú projektjük egy marosvásárhelyi gyár homlokzatára készített mozaikterv. A két 
művész a munka minden fázisában együtt dolgozik.
• A képet a bizottság elutasítja, mivel Râmnic és Mihály a pénz motívumát is használták kompozíciójukban. 
A hivatalos indoklás szerint “fétisizálta az anyagi gyarapodást”.
• A kép az erős nő ikonográfiájával kísérletezett. Egy munkásnőt ábrázol derékig, egyik kezében kalapáccsal, 
másikban egy maréknyi bankóval, amely két fizetést jelképezett. A nő mellett két gyermek volt, a háttérben 
pedig egy ház kapuja látszott. A projekt tulajdonképpen Râmnic édesanyja iránti tiszteletét fejezte ki, aki 
keményen dolgozó nő volt, elhagyta alkoholista férjét, és két gyermekét egyedül nevelte fel.

1968
• Egy, a hegyekben töltött nyári vakáció alkalmával Râmnic és Mihály  egy erős vihar alatt egy meredek 
hegyoldalon megfogják egymás kezét. Ez az epizód később egy akcósorozathoz vezet, amelyben a 
különböző, jelöletlen hegyi ösvényeken megtett utak alatt titkon megismétlik ezt az érintést.

1975
• Râmnic és Mihály Marosvásárhelyre költöznek. A városban lakó, volt egyetemi kollégáik által értesülnek 
az Apollo csoport kiállításairól, amelyből 1978-ban megalakul a MAMŰ csoport.
• Hosszú periódus következik, amelyben névtelenül részt vesznek a csoport tevékenységében, aktívan 
vagy a közönség részeként. Ezalatt kezdik foglalkoztatni őket (gondolati szinten) a festészeti és szobrá-
szati médiumok meghaladásának implikációi. Idővel lemondanak a modernizmus hagyományáról, ame-
lyet bizonyos fokig burkoltan a szocreál hordozott. Ugyanakkor pedig eltávolodnak a korábbi falkép- és 
díszítőművészeti törekvéseiktől is.
Ettől a pillanattól kezdve megélhetési lehetőségként gyakorolják hivatásukat, amelyet mindennek 
ellenére legjobb tudásuk szerint folytatnak.
• Figyelmük az akció és a gondolkodás aktusa felé fordul, és ezekben a médiumokban kezdenek alkotni. 
Ezek közül az első, a "Vajon a hegyek tudják?" egy látszólag egyszerű formátum, amely által Râmnic és 
Mihály az akció vagy a performansz elméleti, gyakorlati és esztétikai határait kérdőjelezik meg.  Ebben 
az évben kezdenek a természetben megtett sétáik művészi folyamat formáját ölteni. Az akciósorozat 
egész életükön át folytatódik.  A "Vajon a hegyek tudják?" látszólag naiv kérdés, csak egyike annak a 
változatos implikációjú kérdéssorozatnak, amelyben művészeti projektjüket körvonalazzák. Ami ebben 
a projektben foglalkoztatja őket: a közönség jelenlétének szükségessége az alkotási folyamat lezajlása 
után; az "új művészet" érzékelhetetlensége, amelyet előzetes műveltség nélkül akár észre sem vesz az 
ember;  illetve kettejük diszkrét intimitásának lehetséges transzparenciája.
Egyik útjukon a Királykő-hegység felé tartó művészek három tárgyat találnak az úttesten: egy kamion 
ponyvájából kivágott kék kört, egy Oltcit autó fényszórójának letört darabját és egy pezsgőspohárból 
származó üvegcserepet. Mihály elteszi őket, és a francia forradalom színkombinációjával való naiv és 
váratlan találkozásként archiválja.
• A páros egyre hatékonyabban tesz szert állami megrendelésekre fal- és dekoratív projektekben. Együtt 
dolgoznak Marosvásárhely gyárhomlokzatain és közintézményeinek belső dekorációján. Ezeket általában 
geometrikus és absztrakt stílusban alakítják ki, s az építészeti objektum arányaival összecsengő nonfigu-
ratív kompozíciókként kezelik őket. Szakmai tevékenységükben Corbusier purizmusának egy személyes 
változatát fejlesztik ki. 

1978
• Miközben fokozatosan egyre közelebb kerülnek egymáshoz, az azonos nemű személyek kapcsolatait 
bűnné nyilvánító törvények miatt nyilvános, művészi és szakmai életükben egyre nagyobb diszkrécióra 
kényszerülnek. Akik közel állnak hozzájuk, azok családtagjaik, valamint barátaik a MAMŰ vonzásköréből és 
a judo-klubból, melynek mindketten aktív tagjai. A judo területén Râmnic idővel a komoly versenysportig 
jut el, valószínűleg kompenzálva a serdülőkoráért, amikor törékeny gyerekként az idősebb iskolatársai 
bántalmazták. Ebben az évben két ezüstérmet nyer, egyet megyei, egyet pedig országos versenyen.
• Mindketten keserűen veszik tudomásul a marosvásárhelyi magyar és román közösségek mindennapos 
radikális konzervativizmusát.

• Ezért olyan intellektuális és politikai létfeltételeket keresnek, amelyek között életüket méltósággal 
élhetik, túllépve a román vagy magyar nacionalizmus támasztotta korlátokon, amelyek nem fogadják el 
kettűjük barátságát, intim kapcsolatukat pedig kimondottan tiltják.
• Első kísérleteik az Erdély történelmében fellelhető román-magyar szolidaritás nyomvonalát követik. 
Az 1438-as Unio Trium Natiorum számukra a magyar és román parasztság elnyomását jelenti. Ugyanezt 
állapítják meg Dózsa György esetében, 1514-ben. A kor kommunista propagandája erőteljesen kisajátítja 
Dózsa György történetét, ezért a páros lemond az erdélyi történelmi motívumok művészi felhasználásáról.
• Mindazonáltal a székely kisnemes Dózsa György kínhalála és Avram Iancu, az 1848 után állandóan 
megfigyelt és üldözött román militáns ügyvéd zaklatott példája nyomán megbizonyosodnak arról, hogy 
a nemzetiségi hovatartozás semmit sem szavatol Erdélyben, és nem is lehet globális  irányelvek része.
• Râmnic és Mihály a pillanat történelmi lehetőségeinek elszalasztásaként értelmezik 1848-at, amikor a 
páros szerint elkezdődhetett volna egy olyan Közép-Európa építése, mely az állampolgárságon alapul, 
az 1789-es francia forradalom Liberté, Egalité, Fraternité elvei nyomán. Avram Iancu sorsa, a magyar 
és osztrák győzelem, majd a későbbi, Trianonban 1920-ban véghezvitt önkényes történelmi bosszú mind-
kettejük számára kihangsúlyozza ennek a mulasztásnak a fájdalmas következményeit, melyek egyesek 
esetében frusztrációhoz, mások esetében feszültségekhez vezettek. Tulajdonképpen, szigorúan etnikai 
szempontból vizsgálva a kérdést, senki sem elégedett.
• Marxista ideológiától átitatott közegben élve arra a keserű következtetésre jutnak, hogy az Osztrák-Ma-
gyar Birodalomban még a munkamegosztás is rasszista elvekre épült.
• Végül Râmnic és Mihály az egalitariánus internacionalizmut választják,  és a továbbiakban saját alkotása-
ikat kizárólag angol nyelven archiválják, de továbbra is magyarul és románul írnak és olvasnak.

1979
• Râmnic és Mihály kapcsolatba kerülnek Horia Bernea és Paul Neagu művészi munkásságával. Alkotási 
módszerük, amely radikálisan eltér az amerikai konceptualizmustól, elkápráztatja őket. Érdeklődnek 
a (művek) spiritualitás(a) és a személyes szimbólumként működő anyagok és formák kialakítása iránt. 
Bernea egyházi lobogói vagy Paul Neagu gondolatjele rendkívül termékeny formai és konceptuális 
opcióknak tűnnek számukra.
• A pékmesterségben használt kettős sodrófát/puliszkakeverőt választják személyes védjegyükké. 
Râmnic és Mihály úgy tekintenek erre a tárgyra, mint amely ugyanúgy köthető a paraszti léthez (puliszka), 
de az urbánus polgársághoz is (pékmesterség). Ugyanakkor kétszeresen fallikus tárgy, melyet ráadásul 
nők és férfiak egyaránt használnak. Az alkotópáros változatában a tárgy még egy funkciót kap: az izomza-
tot fejlesztő, tornagyakorlatokban használt edzőrúdként is működhet.
• Az ily módon kiválasztott és fizikailag kivitelezett tárgy soha nem kerül kiállításra műtárgyként, mivel az 
alkotók, közös háztartásukban, napi rendszerességgel használják.
• Jelentős hatással vannak rájuk Beuys szövegei, amelyeket első alkalommal magyar nyelven olvasnak. 
1980-ban, egyik építészeti megrendelésük kapcsán olyan dekoratív projektet fejlesztenek ki, amelyben 
Beuys elméleti szövegeit használják.
• A rajzok elvesztek, és a terveiket végül soha nem mutatták be az illetékes hatóságoknak. Csak a néhány, 
Râmnic és Mihály által kivitelezett vázlat maradt fenn, melyeket egy Maros megyei municípiumi könyvtár 
üvegablakaihoz terveztek, dekoratív panelekként.
• Munkáik nagy része ezt a befejezetlen jelleget hordozza, amely már a koncepció kezdeti pillanatában is 
világosan meghatározott és felvállalt.

1990
• A marosvásárhelyi interetnikus konfliktus nyomán Râmnic és Mihály, politikai gondolkodásuk egyértel-
műen organikus lépéseként hivatalosan nevet cserélnek.
• Ettől kezdve Ion Râmnic Mihály István lesz, Mihály István pedig Ion Râmnic.
• Ezzel párhuzamosan érzékelik környezetükben azt a tendenciát, ahogyan a magyar és román naciona-
lizmus idővel ugyanazt az autoriter, patriarchális, rasszista és xenofób társadalmi projektet tűnik 
körvonalazni. A két közösség vezetőinek bűnrészessége az erőszakszításban, akárcsak a szimbolikus 
tőke, amit besöpörtek, igazolja a két művész feltevéseit. 
• Mindkét oldal a kollektív ellenség motívumát és a félelmet használja politikai hatalma megerősítésére.  
Sőt, mi több, a PSD és RMDSZ közti érdekházasság, amely ezekben az években kezd kiépülni, szintén 
ennek a tásadalmi közszereplők közti cinkosságnak a megerősítése -- akik látszólag vagy jelképesen 
totális konfliktusban vannak. 
•  Râmnic és Mihály érzékeny figyelemmel kísérik a vezetők által gerjesztett etnikai konfliktusokat, és azt 
is, ahogyan ezekkel takargatják akár az adminisztrartív hányosságaikat is.IO
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• Társadalmi válság idején a két közösség vezetői gyakran a nemzeti büszkeségre apellálnak, elvonva a 
figyelmet a jelen sürgető problémáiról. A köztéri szobrok, a nyilvános tér, a nemzeti ünnepek ebben a 
kontextusban létfontosságú eszközökké válnak. Így a román és magyar Marosvásárhely építészeti, vagy 
városrendezési műveletek által egyre inkább elkülönül, ez pedig nem válik feltétlenül a lakosság javára.
• Râmnic átveszi a helyi judo klub edzői szerepét.
• Mihály dolgozni kezd egy helyi szakiskolában: belső tervezést tanít. A tanintézmény profilja miatt idővel 
rákényszerül, hogy szobafestést tanítson.
1995-ben Râmnic csatlakozik hozzá, külső dekorációt tanít az szakmunkás tanoncoknak. Diákjaik közül 
sokan használják a tőlük tanultakat Olasz- vagy Spanyolország-beli építkezéseknél, sokan közülük végleg 
le is telepednek külföldön. Râmnic és Mihály diákjaiktól képeslapokat kapnak azokról a helyekről, ahova 
eljutottak. A két tanár szoros kapcsolatot tart a diákok otthon maradt családjaival, akik segítik őket 
öregségükben. Mindketten ezt a munkát folytatják, egészen 2000-ig, amikor az iskola bezár.

2000
• A két művész kitalálja a ”Semmi probléma” című projektet. Ha megvalósult volna, ez a projekt a fenti 
címet tartalmazó címkéből és a galéria falára kiállított feliratból állt volna: “A hallgatás nem tesz mást, 
mint hogy a jelenben is fenntartja az állandó feszültséget.” A projekt azon kevés tervek egyike, amelyet 
a páros egy kiállítótérben tervez bemutatni. Azonban a probléma, de a statement banalitása miatt is 
lemondanak arról, hogy a munkát a város bármelyik terében konkrétan megvalósítsák.
• Tulajdonképpen kijelenthető, hogy Râmnic és Mihály eddig még semmit sem állítottak ki, majdhogynem 
ismeretlenek, és egyáltalán nincsenek jelen a helyi kulturális színtéren, még egy debüt erejéig sem.
• Mindezek mellett Râmnic és Mihály végignézik, ahogyan a helyi MAMŰ-társuláshoz tartozó sokkal ismer-
tebb barátaik, 1980-tól kezdődően sorra kivándorolnak, vagy akár távoznak az élők sorából. Ráadásul 
a „közös ellenség”, azaz kommunista társadalom hiányában a volt alternatív szcéna egyes képviselői 
elveszítik a művészeti munka iránti lelkesedésüket. A nyomtatott kiadványok dömpingje, az utazási és 
kiállítási lehetőségek megjelenése, egyszóval a „szabadság” sokukat megszédíti, egy részük le is mond az 
alkotómunkáról.
• Tőlük eltérően, Râmnic és Mihály aktívak maradnak, magánterükben archiválva akcióikat és szellemi 
fejlődésüket. Tovább foglalkoznak a „Vajon a hegyek tudják?” című projektjükkel, több irányba továbbfej-
lesztik, és csupán részlegesen osztják meg az eredményeket néhány barátjukkal vagy ismerősükkel. 
Munkájuk nagy része ezért ma is csak privát térben archiválva maradt fenn; jelen kiállításon is, művészeti 
tevékenységüknek csupán kis részét engedték láthatóvá tenni.
• Reakciójuk részben annak tulajdonítható, ahogyan manapság a piac vagy a művészettörténészek a 
romániai művészeket újra felfedezik. Râmnic és Mihály úgy gondolják, hogy az újdonság és a helyi szinten 
„kulturális értelemben érvényes” művészek felfedezésére való 'éhség', a román és magyar kiválóságnak 
a nemzetközi kortárs művészeti szcénán való bizonygatása, a konferenciákon, biennálékon való bemuta-
tása és a gyorsan eladható művészek keresése hamis szakmai tét.
• A mostani retrospektív kiállításon való részvételt azért fogadták el, hogy saját életük példájának felmuta-
tásával felhívják a figyelmet azokrnak a kezdeményezéseknek a veszélyeire, amelyek ma is a nyilvánosság 
korlátozására törekszenek, mind Romániában, mind nemzetközi szinten, és ezzel a fenyegetettséggel 
nekik mindeddig valamilyen módon együtt kellett élniük. 

2010
• Râmnic és Mihály digitális fotomontázst készítenek Benczédi Sándor Örök fiatalság című, a Kárpátok 
Sétányon kiállított szobráról. Megtartják az átalakított képen az eredeti felvétel készítési dátumának és 
időpontjának feliratát, utalásként arra, hogy filmre készült, ami a dokumentum eredetiségét szavatolja. De 
Râmnic és Mihály a szobor nőalakját férfira cseréli. Ezáltal a szocialista realizmus ikonográfiáját a queer 
zóna irányába próbálják kiterjeszteni, meghaladva a történelmi stílusra jellemző puritán konformizmust. 
Râmnic és Mihály nem törekednek arra, hogy magát az átalakított szobrot is kivitelezzék, munkájuk így 
nem több, mint digitálisan megváltoztatott kép, melyet fekete-fehérben, normál papírra nyomtatnak ki.
• Jelen kiállításon a montázs a Hódolat a növények előtt (Omagiu plantelor) című installáció részeként 
látható. A két művész a Maros partján található növények körvonalait rajzolta a falra egy kivetített fotó 
nyomán. A rajz fölé szegek segítségével rögzítették a kétnyelű sodrófát/puliszkakeverőt. Végül erre a 
háttérre ragasztották az Örök fiatalság című fotómontázst.

1942
• Szászrégenben megszületik Ion Râmnic, egy román munkáscsaládban, amelyik a gyári munkalehető-
ségért költözött be faluról. Gyerekkorát egy szétesőfélben levő családban tölti, alkoholista apja bántal-
mazza a feleségét. Az otthoni problémák elől menekülve, Râmnic szabadideje nagy részét magyar 
szomszédainál tölti. Idővel megtanulja a nyelvüket.
• Ugyanebben az évben születik Csíkszeredában Mihály István, egy magyar zenetanár házaspár gyereke. 
Gyerekkora békés és kiegyensúlyozott családi környezetben telik, gyakori kirándulással, természetjárás-
sal. Mihály fejleszti zenei tehetségét, de közben egyre szenvedélyesebben rajong a rajzért.

1960
• Râmnic és Mihály a kolozsvári képzőművészeti egyetemen találkoznak. Râmnic  falfestészet szakra 
jár, Mihály dekoratív művészetet tanul. Rendkívül hasonló testalkatuk, érdeklődési körük és beállítottsá-
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gukból fakadóan hamar szoros barátságba kerülnek. Egyetemi projektekben gyakran működnek együtt, 
szabadidejükben pedig közös falfestészeti projekteken dolgoznak. Râmnic segítségével Mihály tovább-
fejleszti román nyelvtudását, ez később hasznára válik az egyetemen, a román anyanyelvű tanárok óráin.

1965
• Első fontos szocreál stílusú projektjük egy marosvásárhelyi gyár homlokzatára készített mozaikterv. A két 
művész a munka minden fázisában együtt dolgozik.
• A képet a bizottság elutasítja, mivel Râmnic és Mihály a pénz motívumát is használták kompozíciójukban. 
A hivatalos indoklás szerint “fétisizálta az anyagi gyarapodást”.
• A kép az erős nő ikonográfiájával kísérletezett. Egy munkásnőt ábrázol derékig, egyik kezében kalapáccsal, 
másikban egy maréknyi bankóval, amely két fizetést jelképezett. A nő mellett két gyermek volt, a háttérben 
pedig egy ház kapuja látszott. A projekt tulajdonképpen Râmnic édesanyja iránti tiszteletét fejezte ki, aki 
keményen dolgozó nő volt, elhagyta alkoholista férjét, és két gyermekét egyedül nevelte fel.

1968
• Egy, a hegyekben töltött nyári vakáció alkalmával Râmnic és Mihály  egy erős vihar alatt egy meredek 
hegyoldalon megfogják egymás kezét. Ez az epizód később egy akcósorozathoz vezet, amelyben a 
különböző, jelöletlen hegyi ösvényeken megtett utak alatt titkon megismétlik ezt az érintést.

1975
• Râmnic és Mihály Marosvásárhelyre költöznek. A városban lakó, volt egyetemi kollégáik által értesülnek 
az Apollo csoport kiállításairól, amelyből 1978-ban megalakul a MAMŰ csoport.
• Hosszú periódus következik, amelyben névtelenül részt vesznek a csoport tevékenységében, aktívan 
vagy a közönség részeként. Ezalatt kezdik foglalkoztatni őket (gondolati szinten) a festészeti és szobrá-
szati médiumok meghaladásának implikációi. Idővel lemondanak a modernizmus hagyományáról, ame-
lyet bizonyos fokig burkoltan a szocreál hordozott. Ugyanakkor pedig eltávolodnak a korábbi falkép- és 
díszítőművészeti törekvéseiktől is.
Ettől a pillanattól kezdve megélhetési lehetőségként gyakorolják hivatásukat, amelyet mindennek 
ellenére legjobb tudásuk szerint folytatnak.
• Figyelmük az akció és a gondolkodás aktusa felé fordul, és ezekben a médiumokban kezdenek alkotni. 
Ezek közül az első, a "Vajon a hegyek tudják?" egy látszólag egyszerű formátum, amely által Râmnic és 
Mihály az akció vagy a performansz elméleti, gyakorlati és esztétikai határait kérdőjelezik meg.  Ebben 
az évben kezdenek a természetben megtett sétáik művészi folyamat formáját ölteni. Az akciósorozat 
egész életükön át folytatódik.  A "Vajon a hegyek tudják?" látszólag naiv kérdés, csak egyike annak a 
változatos implikációjú kérdéssorozatnak, amelyben művészeti projektjüket körvonalazzák. Ami ebben 
a projektben foglalkoztatja őket: a közönség jelenlétének szükségessége az alkotási folyamat lezajlása 
után; az "új művészet" érzékelhetetlensége, amelyet előzetes műveltség nélkül akár észre sem vesz az 
ember;  illetve kettejük diszkrét intimitásának lehetséges transzparenciája.
Egyik útjukon a Királykő-hegység felé tartó művészek három tárgyat találnak az úttesten: egy kamion 
ponyvájából kivágott kék kört, egy Oltcit autó fényszórójának letört darabját és egy pezsgőspohárból 
származó üvegcserepet. Mihály elteszi őket, és a francia forradalom színkombinációjával való naiv és 
váratlan találkozásként archiválja.
• A páros egyre hatékonyabban tesz szert állami megrendelésekre fal- és dekoratív projektekben. Együtt 
dolgoznak Marosvásárhely gyárhomlokzatain és közintézményeinek belső dekorációján. Ezeket általában 
geometrikus és absztrakt stílusban alakítják ki, s az építészeti objektum arányaival összecsengő nonfigu-
ratív kompozíciókként kezelik őket. Szakmai tevékenységükben Corbusier purizmusának egy személyes 
változatát fejlesztik ki. 

1978
• Miközben fokozatosan egyre közelebb kerülnek egymáshoz, az azonos nemű személyek kapcsolatait 
bűnné nyilvánító törvények miatt nyilvános, művészi és szakmai életükben egyre nagyobb diszkrécióra 
kényszerülnek. Akik közel állnak hozzájuk, azok családtagjaik, valamint barátaik a MAMŰ vonzásköréből és 
a judo-klubból, melynek mindketten aktív tagjai. A judo területén Râmnic idővel a komoly versenysportig 
jut el, valószínűleg kompenzálva a serdülőkoráért, amikor törékeny gyerekként az idősebb iskolatársai 
bántalmazták. Ebben az évben két ezüstérmet nyer, egyet megyei, egyet pedig országos versenyen.
• Mindketten keserűen veszik tudomásul a marosvásárhelyi magyar és román közösségek mindennapos 
radikális konzervativizmusát.

• Ezért olyan intellektuális és politikai létfeltételeket keresnek, amelyek között életüket méltósággal 
élhetik, túllépve a román vagy magyar nacionalizmus támasztotta korlátokon, amelyek nem fogadják el 
kettűjük barátságát, intim kapcsolatukat pedig kimondottan tiltják.
• Első kísérleteik az Erdély történelmében fellelhető román-magyar szolidaritás nyomvonalát követik. 
Az 1438-as Unio Trium Natiorum számukra a magyar és román parasztság elnyomását jelenti. Ugyanezt 
állapítják meg Dózsa György esetében, 1514-ben. A kor kommunista propagandája erőteljesen kisajátítja 
Dózsa György történetét, ezért a páros lemond az erdélyi történelmi motívumok művészi felhasználásáról.
• Mindazonáltal a székely kisnemes Dózsa György kínhalála és Avram Iancu, az 1848 után állandóan 
megfigyelt és üldözött román militáns ügyvéd zaklatott példája nyomán megbizonyosodnak arról, hogy 
a nemzetiségi hovatartozás semmit sem szavatol Erdélyben, és nem is lehet globális  irányelvek része.
• Râmnic és Mihály a pillanat történelmi lehetőségeinek elszalasztásaként értelmezik 1848-at, amikor a 
páros szerint elkezdődhetett volna egy olyan Közép-Európa építése, mely az állampolgárságon alapul, 
az 1789-es francia forradalom Liberté, Egalité, Fraternité elvei nyomán. Avram Iancu sorsa, a magyar 
és osztrák győzelem, majd a későbbi, Trianonban 1920-ban véghezvitt önkényes történelmi bosszú mind-
kettejük számára kihangsúlyozza ennek a mulasztásnak a fájdalmas következményeit, melyek egyesek 
esetében frusztrációhoz, mások esetében feszültségekhez vezettek. Tulajdonképpen, szigorúan etnikai 
szempontból vizsgálva a kérdést, senki sem elégedett.
• Marxista ideológiától átitatott közegben élve arra a keserű következtetésre jutnak, hogy az Osztrák-Ma-
gyar Birodalomban még a munkamegosztás is rasszista elvekre épült.
• Végül Râmnic és Mihály az egalitariánus internacionalizmut választják,  és a továbbiakban saját alkotása-
ikat kizárólag angol nyelven archiválják, de továbbra is magyarul és románul írnak és olvasnak.

1979
• Râmnic és Mihály kapcsolatba kerülnek Horia Bernea és Paul Neagu művészi munkásságával. Alkotási 
módszerük, amely radikálisan eltér az amerikai konceptualizmustól, elkápráztatja őket. Érdeklődnek 
a (művek) spiritualitás(a) és a személyes szimbólumként működő anyagok és formák kialakítása iránt. 
Bernea egyházi lobogói vagy Paul Neagu gondolatjele rendkívül termékeny formai és konceptuális 
opcióknak tűnnek számukra.
• A pékmesterségben használt kettős sodrófát/puliszkakeverőt választják személyes védjegyükké. 
Râmnic és Mihály úgy tekintenek erre a tárgyra, mint amely ugyanúgy köthető a paraszti léthez (puliszka), 
de az urbánus polgársághoz is (pékmesterség). Ugyanakkor kétszeresen fallikus tárgy, melyet ráadásul 
nők és férfiak egyaránt használnak. Az alkotópáros változatában a tárgy még egy funkciót kap: az izomza-
tot fejlesztő, tornagyakorlatokban használt edzőrúdként is működhet.
• Az ily módon kiválasztott és fizikailag kivitelezett tárgy soha nem kerül kiállításra műtárgyként, mivel az 
alkotók, közös háztartásukban, napi rendszerességgel használják.
• Jelentős hatással vannak rájuk Beuys szövegei, amelyeket első alkalommal magyar nyelven olvasnak. 
1980-ban, egyik építészeti megrendelésük kapcsán olyan dekoratív projektet fejlesztenek ki, amelyben 
Beuys elméleti szövegeit használják.
• A rajzok elvesztek, és a terveiket végül soha nem mutatták be az illetékes hatóságoknak. Csak a néhány, 
Râmnic és Mihály által kivitelezett vázlat maradt fenn, melyeket egy Maros megyei municípiumi könyvtár 
üvegablakaihoz terveztek, dekoratív panelekként.
• Munkáik nagy része ezt a befejezetlen jelleget hordozza, amely már a koncepció kezdeti pillanatában is 
világosan meghatározott és felvállalt.

1990
• A marosvásárhelyi interetnikus konfliktus nyomán Râmnic és Mihály, politikai gondolkodásuk egyértel-
műen organikus lépéseként hivatalosan nevet cserélnek.
• Ettől kezdve Ion Râmnic Mihály István lesz, Mihály István pedig Ion Râmnic.
• Ezzel párhuzamosan érzékelik környezetükben azt a tendenciát, ahogyan a magyar és román naciona-
lizmus idővel ugyanazt az autoriter, patriarchális, rasszista és xenofób társadalmi projektet tűnik 
körvonalazni. A két közösség vezetőinek bűnrészessége az erőszakszításban, akárcsak a szimbolikus 
tőke, amit besöpörtek, igazolja a két művész feltevéseit. 
• Mindkét oldal a kollektív ellenség motívumát és a félelmet használja politikai hatalma megerősítésére.  
Sőt, mi több, a PSD és RMDSZ közti érdekházasság, amely ezekben az években kezd kiépülni, szintén 
ennek a tásadalmi közszereplők közti cinkosságnak a megerősítése -- akik látszólag vagy jelképesen 
totális konfliktusban vannak. 
•  Râmnic és Mihály érzékeny figyelemmel kísérik a vezetők által gerjesztett etnikai konfliktusokat, és azt 
is, ahogyan ezekkel takargatják akár az adminisztrartív hányosságaikat is. IO
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• Társadalmi válság idején a két közösség vezetői gyakran a nemzeti büszkeségre apellálnak, elvonva a 
figyelmet a jelen sürgető problémáiról. A köztéri szobrok, a nyilvános tér, a nemzeti ünnepek ebben a 
kontextusban létfontosságú eszközökké válnak. Így a román és magyar Marosvásárhely építészeti, vagy 
városrendezési műveletek által egyre inkább elkülönül, ez pedig nem válik feltétlenül a lakosság javára.
• Râmnic átveszi a helyi judo klub edzői szerepét.
• Mihály dolgozni kezd egy helyi szakiskolában: belső tervezést tanít. A tanintézmény profilja miatt idővel 
rákényszerül, hogy szobafestést tanítson.
1995-ben Râmnic csatlakozik hozzá, külső dekorációt tanít az szakmunkás tanoncoknak. Diákjaik közül 
sokan használják a tőlük tanultakat Olasz- vagy Spanyolország-beli építkezéseknél, sokan közülük végleg 
le is telepednek külföldön. Râmnic és Mihály diákjaiktól képeslapokat kapnak azokról a helyekről, ahova 
eljutottak. A két tanár szoros kapcsolatot tart a diákok otthon maradt családjaival, akik segítik őket 
öregségükben. Mindketten ezt a munkát folytatják, egészen 2000-ig, amikor az iskola bezár.

2000
• A két művész kitalálja a ”Semmi probléma” című projektet. Ha megvalósult volna, ez a projekt a fenti 
címet tartalmazó címkéből és a galéria falára kiállított feliratból állt volna: “A hallgatás nem tesz mást, 
mint hogy a jelenben is fenntartja az állandó feszültséget.” A projekt azon kevés tervek egyike, amelyet 
a páros egy kiállítótérben tervez bemutatni. Azonban a probléma, de a statement banalitása miatt is 
lemondanak arról, hogy a munkát a város bármelyik terében konkrétan megvalósítsák.
• Tulajdonképpen kijelenthető, hogy Râmnic és Mihály eddig még semmit sem állítottak ki, majdhogynem 
ismeretlenek, és egyáltalán nincsenek jelen a helyi kulturális színtéren, még egy debüt erejéig sem.
• Mindezek mellett Râmnic és Mihály végignézik, ahogyan a helyi MAMŰ-társuláshoz tartozó sokkal ismer-
tebb barátaik, 1980-tól kezdődően sorra kivándorolnak, vagy akár távoznak az élők sorából. Ráadásul 
a „közös ellenség”, azaz kommunista társadalom hiányában a volt alternatív szcéna egyes képviselői 
elveszítik a művészeti munka iránti lelkesedésüket. A nyomtatott kiadványok dömpingje, az utazási és 
kiállítási lehetőségek megjelenése, egyszóval a „szabadság” sokukat megszédíti, egy részük le is mond az 
alkotómunkáról.
• Tőlük eltérően, Râmnic és Mihály aktívak maradnak, magánterükben archiválva akcióikat és szellemi 
fejlődésüket. Tovább foglalkoznak a „Vajon a hegyek tudják?” című projektjükkel, több irányba továbbfej-
lesztik, és csupán részlegesen osztják meg az eredményeket néhány barátjukkal vagy ismerősükkel. 
Munkájuk nagy része ezért ma is csak privát térben archiválva maradt fenn; jelen kiállításon is, művészeti 
tevékenységüknek csupán kis részét engedték láthatóvá tenni.
• Reakciójuk részben annak tulajdonítható, ahogyan manapság a piac vagy a művészettörténészek a 
romániai művészeket újra felfedezik. Râmnic és Mihály úgy gondolják, hogy az újdonság és a helyi szinten 
„kulturális értelemben érvényes” művészek felfedezésére való 'éhség', a román és magyar kiválóságnak 
a nemzetközi kortárs művészeti szcénán való bizonygatása, a konferenciákon, biennálékon való bemuta-
tása és a gyorsan eladható művészek keresése hamis szakmai tét.
• A mostani retrospektív kiállításon való részvételt azért fogadták el, hogy saját életük példájának felmuta-
tásával felhívják a figyelmet azokrnak a kezdeményezéseknek a veszélyeire, amelyek ma is a nyilvánosság 
korlátozására törekszenek, mind Romániában, mind nemzetközi szinten, és ezzel a fenyegetettséggel 
nekik mindeddig valamilyen módon együtt kellett élniük. 

2010
• Râmnic és Mihály digitális fotomontázst készítenek Benczédi Sándor Örök fiatalság című, a Kárpátok 
Sétányon kiállított szobráról. Megtartják az átalakított képen az eredeti felvétel készítési dátumának és 
időpontjának feliratát, utalásként arra, hogy filmre készült, ami a dokumentum eredetiségét szavatolja. De 
Râmnic és Mihály a szobor nőalakját férfira cseréli. Ezáltal a szocialista realizmus ikonográfiáját a queer 
zóna irányába próbálják kiterjeszteni, meghaladva a történelmi stílusra jellemző puritán konformizmust. 
Râmnic és Mihály nem törekednek arra, hogy magát az átalakított szobrot is kivitelezzék, munkájuk így 
nem több, mint digitálisan megváltoztatott kép, melyet fekete-fehérben, normál papírra nyomtatnak ki.
• Jelen kiállításon a montázs a Hódolat a növények előtt (Omagiu plantelor) című installáció részeként 
látható. A két művész a Maros partján található növények körvonalait rajzolta a falra egy kivetített fotó 
nyomán. A rajz fölé szegek segítségével rögzítették a kétnyelű sodrófát/puliszkakeverőt. Végül erre a 
háttérre ragasztották az Örök fiatalság című fotómontázst.

1942
• Szászrégenben megszületik Ion Râmnic, egy román munkáscsaládban, amelyik a gyári munkalehető-
ségért költözött be faluról. Gyerekkorát egy szétesőfélben levő családban tölti, alkoholista apja bántal-
mazza a feleségét. Az otthoni problémák elől menekülve, Râmnic szabadideje nagy részét magyar 
szomszédainál tölti. Idővel megtanulja a nyelvüket.
• Ugyanebben az évben születik Csíkszeredában Mihály István, egy magyar zenetanár házaspár gyereke. 
Gyerekkora békés és kiegyensúlyozott családi környezetben telik, gyakori kirándulással, természetjárás-
sal. Mihály fejleszti zenei tehetségét, de közben egyre szenvedélyesebben rajong a rajzért.

1960
• Râmnic és Mihály a kolozsvári képzőművészeti egyetemen találkoznak. Râmnic  falfestészet szakra 
jár, Mihály dekoratív művészetet tanul. Rendkívül hasonló testalkatuk, érdeklődési körük és beállítottsá-
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Proiect co-finanțat de:
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Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național.
AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. 
Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
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