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Conform predicțiilor, în următoarele două 
secole ne așteptăm la apariția a 150 invenții 
de calibrul mașinii cu aburi sau a internetului. 
În medie, o dată la un an și jumătate va apă-
rea o inovare care ne va da peste cap lumea. 
Cum va afecta valul reinventării viitorul scenei 
artistice, al artistului, al lucrătorului cultural?

Expoziția își propune să investigheze etho-
sul reinventării în scena culturală și artisti-
că românească ca un exercițiu prefigurativ, 
imersat în contextul inovaționist european, în 
relațiile noastre intime, (micro)sociale și eco-
nomice. Proiectul se construiește pe docu-
mentarea unor procese creative și interviuri 
realizate cu artiști și lucrători culturali.

Expoziția are și un nivel mai intim de re-
flecție și retrospectivă. În 2018 Fundația AltArt 
împlinește 20 de ani de activitate. În contex-
tul fragil și precar al culturii independente 
din România, în care a privi înainte pe termen 
lung e foarte rar posibil, a privi înapoi reflexiv 
este de asemenea un exercițiu privilegiat. Do-
rim să împărtășim care sunt traiectoriile, te-
mele, elementele de inovație, momentele de 
fragmentare și derivă ale unei activități care 
a căutat mereu să exploreze noi teritorii și 
funcții ale culturii, de la artă new media, film 
interactiv, animație, la arta în spațiul public, 
cercetare și politici, artă pentru incluziune so-
cială și inovație socială. 

Pentru a face acest lucru, am invitat artiști 
și alți specialiști să preia teme din proiectele 
noastre de-a lungul timpului și să le revizite-
ze, să le reinterpreteze și modeleze prin cheia 
prezentului și a viitorului, din propriul unghi. 

Viitorul Exersat afirmă că a vorbi despre vi-
itor este un act politic, care ne poziționează 
pe scena emergentă a inovării - locul în care 
viitorurile noastre sunt negociate și amalga-
mate. Proiectul prezintă arheologii de con-
text, medii de lucru și lucrări, mărturii intime 
despre creări și re-creări, retrospective ale 
unor reinventări, pentru a oferi și anvergura 
posibilă a unui viitor exersat.

EDITORIAL 

Ştefan MANASIA

o mie de ani
de albit conturile
de lustruit arcadele
bicepşii
statuile
treptele şi mînerele
cultura
dantura
dialectul ca o boală de gît
şi o abia strunită
melancolie suicidală

pentru că ei au mutilat
pe cîteva continente
triburi de-o frumuseţe
umilitoare
în palate şi
în pivniţe şi în lagăre
au extras magenta
Coborîrii de pe Cruce
 sîngele negru
  mai albastru
   ca al regelui Leopold

Poemul zilei
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(Flaviu Petean și Oana Pop)

Despre oameni și parc 

Anul trecut, Parcul Fe-
roviarilor a intrat în adminis-
trarea Primăriei Cluj-Napoca. 
Pentru mulți, intențiile de re-
activare a parcului prin artă și 
cultură păreau inoportune pe 
fundalul clopotelor ce anun-
țau de multă vreme gentrifi-
carea zonei Pieței Abator. Ne-
am notat într-un caiet urâțel 
ce-au zis câțiva oameni de pe 
Barbu Patriciu când au aflat că 
a preluat primăria parcul. „O să 
tundă iarba!”. „Și unde-mi mai 
plimb io câinele?”. „Ai un leu?”. 
În lumea lor sunau alte clopo-
te, dar parcă niciunde la fel de 
prudent ca în mintea vecinu-
lui care bea mult și vorbește 
doar în maxime: „nimic nu e 
nou sub soare, totul se trans-
formă!”.

Nu știm exact cum func-
ționează AltArt. Dincolo de in-
erția ce le hrănește inexplica-
bil entuziasmul și care uneori îi 
face parcă imuni la tragic, par 
a fi foarte conștienți de ramifi-
cațiile și efectele proiectelor pe 

care le pun în mișcare. Iar re-
flexivitatea îngreunează prac-
tica, ceea ce pe noi ne bucură, 
dar pentru un actor angajat 
în „producția culturală” poate 
fi problematic: a înțelege, de 
exemplu, că o intervenție ar-
tistică aiurea poate fi un act de 
colonizare și a lua măsuri pen-
tru a împiedica gesturi gratui-
te de genul ăsta înseamnă să 
investești o grămadă de efort 
și atenție și resurse în gândirea 
lucrurilor pe care urmează să 
le faci. Poate chiar să-ți asumi 
riscul de a nu produce nimic.  

AltArt par a face acum 
un truc prin care-și transfor-
mă propriile amintiri și reflecții 
într-un soi de practică. Așa se 
face că am primit invitația de 
a reflecta asupra colaborării 
noastre din Parcul Feroviarilor, 
ca parte a proiectului aniversar 
al fundației ce împlinește anul 
ăsta 20 de ani. Pentru că, nu-i 
așa, privilegiul reflecției e de 
cele mai multe ori retrospectiv: 
trebuie să se fi întâmplat lu-
cruri ca să le poți analiza, desci-
fra și critica. Așa că facem. Și cu 
drag și cu critic.

Despre ce a fost în parc

La momentul respectiv 
(vara lui 2017) exista deja o isto-
rie lungă a activismului în jurul 
parcului, iar intervențiile AltArt 
s-au conturat în mare parte 
pentru a nu pierde inerția ace-
lor mișcări. Momentul a fost 
văzut ca un prilej bun pentru a 
propune și insista asupra unor 
metode alternative de orga-
nizare a parcului ca spațiu co-
mun. Alternative la ce? La tipul 
de administrare practicat în 
alte parcuri ale Clujului, unde 
forțele care guvernează desfă-
șurarea evenimentelor permit 
de multe ori utilizări abuzive 
ale spațiului public. 

Una din intențiile centra-
le ale proiectului din parc a fost 
implicarea comunității locale 
în procesele de reimaginare a 
parcului. Cum, mai exact? În 
primul rând prin organizarea 
unui cadru care să permită lo-
calnicilor să comunice direct 
ideile legate de cum își ima-
ginează ei reamenajarea par-
cului. Am început cu atelierul 
de urbanism participativ Ars 
Publica Res Publica, un efort 

intens și poate prea scurt, în 
care am stabilit primul con-
tact cu comunitatea din zonă. 
A urmat apoi un proces de 
explorare a memoriei sociale 
a Parcului, asta pentru că ori-
ce discuție cu localnicii înce-
pea cu amintirea nostalgică a 
anilor în care se organiza aici 
Orășelul Copiilor. Am aflat de 
trenulețe, căprioare, fazani, se-
siunile nocturne de înot în fân-
tâna parcului, patinoar și alte 
lucruri minunate, rupte parcă 
din altă lume. 

În timp, am realizat că 
miza nu era neapărat cea a 
amenajării parcului (mai toată 
lumea își dorea modernizarea 
elementară a parcului: alei, 
bănci, iluminat, piste de bici-
clete, vegetație), ci cea a admi-
nistrării parcului. Și că rolul co-
munității locale poate deveni 
esențial în decizia legată de ti-
pul de evenimente pe care și-l 
doresc lângă casele lor. Ate-
lierul de idei, un efort comun 
al Fabricii și al AltArt a creat 
premisele unei consultări mai 
ample, a comunității mai largi 
a orașului pe diferite tematici: 
activarea culturală a parcuri-
lor, perspective sociologice ale 
zonei Abatorului și perspective 
arhitecturale asupra parcului.

Rezultatul material final 
al acestor eforturi? Un docu-
ment care sintetizează pro-
cesele participative pe care 
le-am desfășurat în parc și in-
formațiile culese de la vecini 
despre ce fel de parc își doresc 
ei. În cele din urmă, „Cart(e)a 
Parcului Feroviarilor” a putut 
fi accesată și de arhitecții care 
urmau să propună, în cadrul 
unui concurs de proiecte, po-
sibile planuri de reamenajare 
structurală a parcului.

Comunitățile din mințile 
noastre

Indiferent de mizele 
proiectelor, intervențiile par 
să aibă mereu ca obiect cen-
tral „comunitatea locală”. Ca 

intermediari între proiecte și 
oameni, am ocupat de multe 
ori poziția privilegiată a obser-
vatorilor: nici complet prinși în 
acțiune, nici total detașați de 
context, cu o perspectivă din 
care putem lega ușor idei des-
pre ce vedem în jur. Propunem 
o contribuție reflexivă despre 
modurile în care e construită 
discursiv comunitatea loca-
lă în imaginarul operatorului 
cultural, al nostru ca facilitatori 
și în final al experților pentru 
care comunitatea pare a fi o 
proiecție rezervată viitorului. 

Comunitatea în sine – sau 
iluzia comunității care știe 
clar ce vrea

Printre primele proiecte 
desfășurate în parc, atelierul de 
urbanism participativ Ars Pu-
blica Res Publica pleca de la o 
premisă simplă: în perioada în 
care a fost abandonat, parcul a 
dispărut din imaginarul orașu-
lui ca zonă de utilitate publică. 
Redeschiderea din vară e un 
moment oportun pentru în-
cercarea reimaginării spațiului 
ca parc. Strategiile de interven-
ție și participare vin din mode-
lul propus de activistul cultural 
Michael Kurzwelly: construim 

simbolic un parlament alter-
nativ, adică un context care în-
deamnă oamenii să contribuie 
la logica imaginării unui sistem 
nou de organizare a parcului. 
Merge? Da, la început: 30-40 
de locuitori din zonă răspund 
invitației distribuite cu câteva 
zile înainte, iar în 8 iulie vin în 
parc ca să discute propriile idei 
și sugestii. O parte din ideile 
propuse sunt puse în scenă (în 
parc) cu ajutorul participan-
ților la atelierul de urbanism. 
Rezultatul: o colecție de foto-
grafii manifest care sugerează 
că spațiul poate fi reinterpre-
tat prin intervențiile mici ale 
celor care își imaginează lu-
crurile altfel. 

Apoi? Sugestia că luarea 
deciziilor legate de administra-
rea parcului s-ar putea înscrie 
în logica organizării parlamen-
tare presupune un anumit fel 
de a imagina comunitatea 
(cea a operatorului cultural): 
„comunitatea” ca grup de oa-
meni relativ omogen, care își 
articulează coerent interesele 
în legătură cu parcul. Dacă are 
acces la resurse logistice sim-
ple (spații de organizare, cadre 
de discuții, bănci, apă, foi și 
pixuri) această comunitate se 
poate organiza. Însă un astfel 

ARS PUBLICA RES PUBLICA, Parcul Feroviarilor, 2017

ARS PUBLICA RES PUBLICA, Parcul Feroviarilor, 2017

SPATIU PUBLIC,
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de grup nu pare să existe de-
cât circumstanțial (de exem-
plu, în contextul atent planifi-
cat din 8 iulie). 

Ideile despre „cum ar tre-
bui să fie” parcul nu par să vină 
de la un grup, ci mai degrabă 
de la indivizi care își articulea-
ză diferit prioritățile în funcție 
de nevoile, interesele și lipsuri-
le cu care au de a face în mod 
direct în viața de zi cu zi. Poa-
te că miza amenajării parcului 
nu e una atât de importantă 
pentru mulți dintre ei. Sau 
poate că nu mulți sunt dispuși 
să-și aloce  puținele resurse 
(timp, energie, idei) de după 
o zi de muncă sau din timpul 
liber pentru a le investi într-un 
alt tip de muncă (de organiza-
re, dezbatere, coordonare și în-
treținere a unui spațiu public). 
Sau poate că dacă proiectul 
parlamentului alternativ ar fi 
dispus el de mai multe resur-
se, ar fi reușit să coaguleze în 
jur exact tipul de comunitate 
care îi fusese propus, prema-
tur, ca utilizator.

Frgmente ale comunități-
lor din mințile noastre   

Liniile mari care contu-
rează un proiect cultural își 
pierd claritatea în munca de 
teren a celor care intermedia-
ză între artă/cultură și comu-

nitate. „Facilitare” a ajuns să 
însemne, în timp, mult mai 
multe lucruri decât cele de la 
care pornisem inițial. De la re-
dactarea și distribuirea unei 
gazete a parcului (cu povești 
despre parc, interviuri cu oa-
meni din zonă, informații des-
pre evenimentele ce urmau să 
aibă loc pe parcursul verii), la 
medierea unor discuții tema-
tice organizate săptămânal în 
parc. Facilitarea, până la urmă, 
a fost un mod de a simplifica 
abstractul proiectului cultural 
și de a-l racorda la realitățile 
comunității eterogene din ju-
rul parcului. Iar simplificarea 
implică delimitări (și retros-
pecția sinceritate ), unele mai 
arbitrare decât altele. 

De exemplu: ce străzi in-
cludem în traseul nostru de 
distribuit gazeta? Ok, ne fa-
cem un soi de delimitare în 
spațiu, în urma căreia anumite 
zone sunt excluse (blocurile de 
pe București, străzile de peste 
Someș, etc.). Sau cazul cutiei 
pentru sugestii pe care o in-
stalasem pe unul din stâlpii de 
lumină dezafectați din parc. 
Copiii din zonă au revendicat o 
porție sănătoasă din ideile din 
cutie, au cerut în creion cerat 
și cu maximă seriozitate achi-
ziția instrumentarului de bază 
pentru o grămadă de sporturi 
și jocuri ce sigur încă nu s-au 

inventat. Ne interesează doar 
chestiile convenționale, pro-
puse de adulți? Până la urmă, 
ne trebuie și un mod prin 
care delimităm ideile serioa-
se, fezabile, convenționale, de 
cele complet irealizabile, nu? 
Ok, facem un soi de delimi-
tare și aici, acceptând că prin 
trunchierile noastre excludem 
aiurea.

Comunitățile ieșite din min-
țile noastre

În viziunea experților cu 
care am discutat despre dez-
voltarea parcului în cadrul ate-
lierelor de idei, gândul la comu-
nitate e parcă mereu amânat 
pentru viitor. În imaginarul pla-
nificatorului preocupat de in-
tegrarea funcțională a parcului 
în schema mai largă a orașului, 
comunitatea se definește prin 
lipsă: pe de o parte, prin impo-
sibilitatea de a tipologiaza noile 
categorii sociale care vor popu-
la zona în curând; pe de alta, 
prin refuzul de a integra mă-
car la nivel imaginar prezen-
ța categoriilor sociale actuale 
(adică vechi) în zona parcului 
modern ce va să fie. Dezvolta-
rea orașului pare a fi din ce în 
ce mai mult gândită ca privi-
legiu exclusiv al comunităților 
viitorului. Poate că un gest poli-
tic important ar fi solidarizarea 
cu cei rămași într-un prezent al 
marginalizării și subdezvoltării. 
Măcar până vine viitorul.

Michael Kurzwelly, SLUBFURT, 2017
a contribuit la redefinirea Parcului Feroviarilor de către cetățeni

ARS PUBLICA RES PUBLICA, Parcul Feroviarilor, 2017
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INDISCIPLINAR 

(Szakáts István)

“Ce fel de căcănar tre-
buie să fii, ca să vrei să inspiri 
cunoscuţilor o stare de con-
templaţie nostalgică? (…) eşti 
antihazul, vărul anticristului, 
venit să împrăştii jale pe pă-
mânt? Ai impresia că melan-
colia e un sentiment nobil şi 
că introspecţia duce la gân-
duri înalte? Flit mă, emo.” 

- Pitici Gratis.
După 20 de ani de acti-

vitate a Fundației AltArt în do-
meniul artei și culturii angajate 
social, cu siguranță s-ar preta 
o așezare (poate ușor contem-
plativă) în context, o evaluare 
(poate ușor introspectivă) a tra-
iectoriei, și un set (poate ușor 
înălțător) de predicții privind vi-
itorul. Mai simplu: cum văd vii-
torul prin sticla colorată AltArt?

Când te apuci de scris un 
text, te poate copleși cât de 
fatidic și tragicomic precon-
taminat ești de acumulările 
de înțeles din jurul tău. Pe ce 
te bazezi? Pe ce știi? Pe ce se 
știe? Pe științe? 

Cu cât înghesui mai mul-
te științe în textul tău, cu atât o 
să ajungi să faci un slalom mai 
chircit între statistici, studii și 
școli - ca pisica între cactuși - și 
o să lași în urma ta smocuri de 
blăniță prețioasă cu un index 
de citație probabil apropiat de 

zero. Și predicțiile tale? O să fie 
cam precaute și nesărate pen-
tru umanoidul de pe Facebo-
ok. Dar tu, oricum, nu pentru 
ăia scrii.

Dacă mai rărești din ști-
ință, o să scoți din cuptorul 
minții un cozonac mai aerisit, 
ficțiune presărată cu niște sta-
fide de știință, gen science-fic-
tion. Mai comestibil de către 
cetățenii planetei Facebook, 
iar cârcotelile o să vină mai pu-
țin dinspre știință și mai mult 
dinspre alte direcții disciplina-
re - de exemplu, critica literară.

La polul opus, dacă te de-
dai la predicții folosind date fără 
vreo revendicare științifică, o 
întorci spre poezie metafizică, 
gen catrene oculte. Textele re-
zultate dintr-un asemenea vad 
au șanse s-o ia pe coajă de la 
terțe acumulări disciplinare – 
de exemplu teologia - așa cum i 
s-a întâmplat lui Nostradamus.

Până acum am evocat 
știința, arta și religia. Fiecare 
dintre acestea este un regim 
ierarhic, disciplinar și întrucât-
va exclusiv de producție, va-
lidare, schimb și consum de 
înțeles - o economie a înțele-
sului, o planetă artificială cu o 
gravitație proprie. În jurul fie-
căreia orbitează, captiv, un inel 
de texte. 

Unele texte reușesc to-
tuși să aibă traiectorii mai 

complicate în jurul mai mul-
tor asemenea Stele ale Morții. 
Acestea sunt texte multi- sau 
interdisciplinare. Oare pot 
exista și texte indisciplinare? 
Texte asupra cărora nu acți-
onează gravitația unei Stelei 
Disciplinare? Perfect indisci-
plinare nu - toate textele își au 
măcar geneza într-o aglome-
rare de înțeles.

Dar așa cum există me-
teoriți care au o traiectorie atât 
de singulară încât revin odată 
la 500 ani (dacă mai revin), ne 
putem imagina texte care mai 
sunt câteodată capurate de 
regimuri de înțeles, dar care 
scapă, ca un Millenium Falcon, 
de raza de tractare a acestora 
și apoi navighează către alte 
sisteme. Asemenea texte de-
vin indisciplinare - pur și sim-
plu pentru că nu prea le mai 
vrea sau poate revendica sem-
nificativ niciun Death Star.

Așa ajungem la ființa co-
lectivă numită AltArt.

- Ce-i asta? 
- Artă. 
- Aha, ok… 

Auzi frântura asta de con-
versație de zeci de ori în timpul 
vieții tale. AltArt a produs timp 
de 8 ani un program de artă în 
spațiul public - așa că noi, cei 
de la AltArt am auzit-o și mai 

des. Discuția se traduce așa: 1. 
un demers nu se “compilea-
ză” într-un regim conceptual 
anume, dar 2. se presupune că 
a fost deja compilat și validat 
într-un alt regim, și deci 3. se 
acceptă existența acestei vali-
darări, chiar dacă ea e ocultă, 
apoi se renunță resemnat la 
efortul compilării proprii.

De asta tactica artistului 
de a refuza ca demersul său să 
fie asimilat ca artă e o tactică 
deopotrivă emancipatoare și 
riscantă. În 20 de ani, AltArt a 
dezvoltat câteva proiecte care 
au stârnit întrebări legitim iri-
tate în varii sisteme Artistice, 
Sociale, sau Științifice de genul 
“Bă, ăștia de fapt ce fac? Îs de-
ai noștri sau nu-s de-ai noștri?”.

Necategorizabilitatea și 
necaptabilitatea unor proiec-
te, autosubversia conștientă (și 
inconștientă) au dus la o exis-
tență metastabilă a fundației, 
de multe ori la pierderea cen-
trelor unde materia e deasă, 
legăturile sunt puternice - dar 
valențele libere sunt mai de-
grabă ocupate, și la câștiga-
rea periferiilor, unde materia e 
mai dezlânată, legăturile sunt 
mai slabe - dar valențele sunt 
mai libere. 

De la înființare, în mate-
rie de producție de înțeles Al-
tArt a trecut de la modelul uni-
disciplinar-și-de-lungă-durată, 
prin modelul multidiscipli-
nar-și-de-medie-durată, spre 
un model indisciplinar-și-efe-
mer. Subsemnatul, la 50 ani, 
în ultimii 20 dintre aceștia am 
activat ca programator, editor 
imagine, grafician, camera-
man, regizor, ideolog, artist, 
curator, manager, cadru uni-
versitar și șomer. Durata me-
die a contextelor mele lucrati-
ve e sub 5 ani și descrește. 

În comparație, tata a fost 
inginer timp de 50 ani. Mă uit 
la artiștii și IT-iștii și cercetăto-
rii tineri de azi: au contracte de 
1-2 ani, se “întramă” în echipe, 
își fac treaba, apoi se destramă 
la fel de rapid și se duc fiecare 

spre următorul proiect - pro-
babil un pic și mai efemer. 

În ultimii 20 ani, în cercul 
cunoscuților mei s-a generali-
zat abordarea ne-unidiscipli-
nară a vieții. Costul de intrare 
într-un număr de discipline a 
devenit suficient de mic ca să 
pot da iama în ele. Și am dat. 
Atât eu cât și ființa colectivă 
AltArt ne-am construit un trai 
multidisciplinar – trăit ca o re-
alitate zilnică. 

Interdisciplinaritatea? E o 
altă treabă, pe care da, am tră-
it-o plenar, dar mai degrabă în 
alchimia personală. Cu AltArt, 
în vâltoarea interinstituțională, 
mai rar. Iar discrepanța pe care 
o percep între grandoarea re-
toricii și mojicia trăirilor mele 
interdisciplinare mă frustrează 
de ani de zile. 

Care este diferența dintre 
multi- și interdisciplinaritate? 
Multidisciplinaritatea înseam-
nă că se adună, ca în Lord of 
The Rings, elfi, hobbiți, oameni 
și pitici să implementeze pro-
iectul “Jos Inelul” împreună. 
Negocierile și deciziile privind 
parametri proiectului (care-i 
planul? cine ce face?) sunt im-
portante, dar mai importante 
sunt negocierile privind înțele-
surile proiectului în acele con-
texte mai largi de care actorii 
aparțin. Elfitatea, Omenirea, 

Hobbitșitatea și Neamul Pitici-
lor vor evalua fiecare proiectul 
prin subvariantele proprii ale 
raportului calapod: “o echipă 
mixtă formată din … a realizat…”.

Ce ar mai trebui să nu-
mim această experiență 
multidisciplinară, interdisci-
plinară? Poi, ca practicile dis-
ciplinare participante să se 
lasă influențate, contaminate, 
schimbate în urma experien-
țelor comune. Ca evaluările să 
se întrepătrundă. Să apară o 
entitate gen Republica Middle 
Earth, cu un sistem colectiv de 
decizie / legitimare a acțiunilor 
viitoare. Un țel nou. Toate astea 
împreuă eu le-aș numi, cu si-
guranță, interdisciplinaritate. 

În ultimii 20 ani am lu-
crat în AltArt în proiecte cu 
artiști, producători culturali, 

urbaniști, arhitecți, sociologi, 
administratori publici – litania 
standard. Majoritatea experi-
ențelor noastre profesionale 
au fost multidisciplinare, și în 
câteva cazuri, interdisciplinare 
efemer. În 20 ani nu am auzit 
de o singură practică interdis-
ciplinară care să fie sustena-
bilă. Interdisciplinaritatea ca 
tactică da, a mai funcționat. Ca 
strategie, a fost mai mai me-
reu doar o pretenție preten-
țioasă, abuzată prin declarații 
de intenție. 

Blajin, Val-Vârtej, 2016

Coregraful Alina Ciceo, participând la atelierul Kinect / Realitatea aug-
mentată, 2013
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Nici nu e de mirare. Dis-
ciplinele cu greutate, strâns 
unite în jurul unor culturi in-
stituționale solidificate, au 
DNS-ul rigid. Se lasă mai greu 
frivolizate – poate un pic acolo, 
pe la margini - iar precauția le 
îndemnă să participe în cadre 
lucrative care mai apoi nu le 
incomodează cu idei necon-
trolabile de reformă. 

În colectivele în care am 
participat alături de actori insti-
tuționali mari, rar ajungeam la 
o formulă de agregare a zâm-
betului grupului mai complexă 
decât suma zâmbetelor par-
ticipanților. Sume ponderate 
care să echilibreze raporturile 
de putere? - poate mai de-
grabă invers: sume ponderate 
care să reproducă relațiile de 
putere. Reflexivitate? Mai repe-
de războaie de teritoriu. 

Or, interdisciplinaritatea 
trebuie să fie transformativă 
deci de transformare instituți-
onală, iar asta începe cu expe-
riențe care mobilizează ener-
giile transformative interne. 
Oh. Treabă grea. Și toate astea 
într-o configurație multiactor. 
Oh. Treabă foarte grea. Pe ter-
men lung. Oh. Treabă extrem 
de grea.

Și totuși, atest: cu actorii 
cam la fel de mici, cam la fel 
de precari și cam toți din ordi-
nul efemeridelor ca AltArt am 
putut lucra interdisciplinar, cu 

toate că știam că la scara mai 
mare a lucrurilor oricum nu 
prea contează ce facem: până 
discursul nostru ajunge să se 
extindă, avem șanse să dăm 
toți faliment. 

Punct tehnic: când vezi 
un ONG independent (de fapt 
multidependent) la a 20-a ani-
versare în România, nu cuvân-
tul “efemer” îți trece prin cap, 
ci mai degrabă “matusalemic”. 
Care-i secretul longevității, mo-
șule? Apăi... ar fi multe de zis. 
Pe steagul AltArt scrie „pretext 
cultural pentru context social”, 
așa că aș putea specula: regân-
direa relevanței sociale, dar de 
fapt… ști truda… îs multe de zis. 
Găsirea punctelor de inflexiune 
între narativa reflexivă, automi-
tologie și automitomanie e o 
treabă delicată. 

Revenind: azi interdisci-
plinaritatea mi se pare o fic-
țiune alimentată de utopia 
comunicativității raționale, cu 
dimensiunea (micro)politică 
atrofiată. Din motive de poli-
tețe flower power, sau de frica 
unui PR prost, pretindem că 
actorii participanți la demersul 
comun sunt cam egali, și con-
lucrează în pace și înțelegere 
pentru realizarea binelui co-
mun. O șaradă naiv-optimistă, 
ca jungla lui Henri Rousseau.

Sub maioneza retorică 
a interdisciplinarității duduie 
cadre preponderent multidis-

ciplinare - cât timp ancorarea 
/ validarea / înțelesurilor se în-
tâmplă cu un pas și mai în spa-
te, în vechi și solide regimuri 
disciplinare. În timp, această 
defazare crează o tensiune. 

De unde tensiunea? Tata 
a lucrat 50 ani uni-disciplinar 
și își evalua munca apelând la 
Maeștri uni-disciplinari. Dacă 
e să pictăm tabloul erei de 
care aparținea, figura centra-
lă a acestuia ar fi un Sensei pe 
la 70 ani, care a investit o viață 
de muncă în acumularea sa 
disciplinară. În acea eră Pro-
ducția și Validarea erau cât de 
cât în sincron. 

Generația următoare - a 
mea - cică lucrează interdis-
ciplinar. Pentru asta ar trebui 
să aibă la îndemână cadre de 
legitimare interdisciplinară. 
Acestea ar trebui să-i fie puse 
la dispoziție de interdiscipline 
– în discursuri conformate de 
inter-instituții. Dar inter-institu-
țiile nu există. Inter-disciplinele 
nu există. Demersuri interdisci-
plinare sustenabile nu există. 

În tabloul erei mele ar 
trebui să avem o echipă inter-
disciplinară: o statuie vivantă 
formată din profesioniști pe la 
30-50 ani, gen M.A.S.H. În loc 
de asta avem un Magnificent 
Seven, niște cowboy autiști, fi-
ecare pe calul propriu, iar va-
lidarea comună a înțelesuri-
lor este submisivă autismului 

cowboyului șef. 
În era multidisciplinară, 

membrii echipei duc în spate 
mai multe proiecte de durată 
scurtă sau medie. Acest lucru 
forțează și transformarea disci-
plinelor: contributorii potențiali 
nu mai sunt disponibili pentru 
o viață, iar lineage-ul discipli-
nar trebuie recompus din seg-
mente mai scurte, împletite. 

Era mea combină pro-
ducția multidisciplinară cu o 
legitimare multi-unidiscipli-
nară debalansată. Legitima-
rea este întârziată față de pro-
ducție și încearcă să o prindă 
din urmă. Dar nu prea îi iese: 
recentele scandaluri cu arti-
colele fake science publica-
te în reviste științifice arată o 
defazare crescândă între regi-
murile de producție și legiti-
mare ale cunoașterii.

Iar atunci, interdisciplina-
ritatea rămâne doar un cuvânt 
cheie de bifat în cererea de 
finanțare. În realitate, produ-
cem multidisciplinarități mari 
și uneori sustenabile, ornate cu 
interdisciplinarități rare și mar-
ginale - produse de actori mici, 
precari, și efemeri. 

Dar următoarea eră este 
deja peste noi, și tocmai se 
scalează. În tabloul acesteia îi 
avem pe cei de la Fast and Fu-
rious, la 20-35 ani. Lucrează pe 
contracte de 1-2-3 ani. Regimul 

lor de producție este pe ste-
roizii disruptivității. Au nevoie 
de sisteme de validare rapide, 
versatile, la fel de efemere ca 
și ei înșiși - dar nicio șansă să 
le găsească în lineage-uri dis-
ciplinare depășite, prin insti-
tuții pierdute în update cu o 
generație sau două în spate. 
Și dacă Inteligența Naturală 
nu vrea, nu poate, ce să-i faci? 
Generația Fast and Furious se 
reorientează sec, și își dezvoltă 
/ configurează propriile unelte 
de validare pe din ce în ce mai 
multă Inteligența Artificială.

Mașinile de Deep Lear-
ning sunt deja open source și 
în plină democratizare - deja 
se pot închiria cu capacitate de 
calcul cu tot. Recent doi tineri 
francezi de 20 ani au folosit un 
sistem IA de tip GAN (Generati-
ve Adversarial Networks) pentru 
a antrena un binom format din-
tr-un artist și un critic de artă. 
Sacrilegiu? Nu. Un tablou pictat 
de acest GAN tocmai s-a vândut 
la Christie’s pe 432.000 dolari. 
Scalarea și densificarea acestor 
practici va putea să scurtcircui-
teze sistemele curente de legiti-
mare disciplinară. 

Girate de un flux ultramo-
bil de capital, economiile de 
înțeles se vor putea debarasa 
de legitimările disciplinare de-
modate - printr-un newspeak 
propriu, în continuă versiona-
re. Dezvoltarea pieței servicii-
lor de Inteligență Artificială va 
transforma farmingul IA într-o 
metadisciplină autonomă - în-
chiriabilă on demand, și din ce 
în ce mai greu încorsetabilă de 
către disciplinele vechi. 

Generalizarea autovalidă-
rii prin sisteme de IA persona-
lizate o să creeze noi regimuri 
de producție de înțeles asu-
pra cărora nu mai acționează 
semnificativ gravitația vechilor 
constelații. Acestea se vor con-
stitui în indiscipline de facto. 
Și urmează inevitabil IA-izarea 
constructurilor experienței, co-
mensurabilității, obiectivității. 

Atunci, poate, o parte din 

planetă o să dezvolte un apetit 
din ce în ce mai mare pentru 
filosofiile cunoașterii și umani-
oare în general. Dacă ființele 
noastre individuale și colecti-
ve o apucă, o s-o vedem și pe 
asta în cel mult 15-20 ani. Eu 
de-abia aștept.

“Câinele fioros al oierului 
cine-l va potoli – poate boierul? 
Copilăria sa e copilăria noastră. 
Maşina  cu noi a crescut. 
Animal docil. Hai, comandaţi-i!
Numele său îl ştim noi.

Și vedem deja cum în curând
O să cădeţi în genunchi toţi
De vă veţi ruga la el, cel care  

vă este doar proprietate.
Dar el o să tragă numai 
la cel care i-a dat de mânca-

re….

(…)

Poetul – pe buzele sale clăncă-
ne cuvântul,

dar (inginer al vrăjilor lumii 
date),

el vede conştient viitorul
Și făureşte în interior, ca şi voi
apoi afară – armonia.”

- scria József Atilla în 
1933. 

Cezar Lăzărescu, OGLINDA / Orașul Vizibil, 2016 Copii din Pata Rât într-o excursie 
la Salina Turda, 2018
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Simi și Blajin, INSECTAR DE CUVINTE, 2018

MUNCA SI (IN)DEPENDENTA 
ÎN CULTURĂ

(Rarița Zbranca)

Dacă analizăm o serie 
de factori definitorii pentru 
condiția actuală a muncii cul-
turale, în special a muncii în 
independente, putem iden-
tifica o serie de problemele 
structurale care generează și 
întrețin lipsa de sustenabili-
tate a sectorului. În contextul 
unei economii tot mai pro-
nunțat evenimențializate (gig 
economy), a înțelege factorii 
cheie care determină condiția 
muncii culturale independen-
te este importantă și în afara 
sectorului, iar adresarea aces-
tor teme la nivel de politici 
este vitală atât pentru viitorul 
artei și culturii, cât și pentru vi-
itorul pieței muncii în general. 

Lipsa politicilor care să 
facă posibil ca artiștii și lu-
crătorii culturali independ-
enți să investească atenție 
și energie adecvată în toate 
etapele necesare procesului 
artistic generează precari-
tate, excluziune și exploatare 
la nivel sistemic. Strategiile 
de dezvoltare durabilă, justiție 
socială și consolidare a de-
mocrației bazate pe cultură 
sunt condamnate eșecului, 
sau sunt cel puțin chestiona-
bile, atâta timp cât în imple-
mentarea lor sectorul cultural 
reproduce excluziunea și exp-
loatarea pe care se angajează 
să le denunțe și să le reducă. 

Transformările pe care 
tehnologia, presiunea pieței 
de capital, schimbările la nivel 
de stil de viață le-au generat în 

sfera artistică aduc inevitabil 
și schimbări majore în modul 
și structurile de organizare a 
muncii culturale. Actorii cul-
turali adoptă, tot mai frecvent, 
modele de management și de 
gestionare specifice lumii afac-
erilor, aceia care refuză aceste 
modele confruntându-se inev-
itabil cu vulnerabilitatea econ-
omiei de supraviețuire sau 
necesitatea de a se angaja în-
tr-un proces de re-inventare a 
modelelor și structurilor prac-
ticii artistice (în colectivități, co-
munități, sisteme economice 
bazate pe dar sau utilizare co-
mună). Funcțiile cândva asig-
urate de instituțiile culturale 
tradiționale sunt acum prelu-
ate de rețele. Tot mai mult, ac-
cesul la muncă (la contracte, 
comenzi, expoziții etc) depinde 
de nivelul de acces și conectiv-
itate al fiecărui individ la rețele 
profesionale, și poate chiar mai 
mult, de rețelele lui sociale și 
abilitățile de comunicare și au-
to-promovare. 

Conform datelor Eu-
rostat, în 2016, în domeniul 
cultural lucrau 8,4 milioane de 
persoane, respectiv 3,7% din 
numărul total de angajați în 
Europa (UE28), cifre care indică 
o creștere de mai bine de o 
jumătate de milion de locuri de 
muncă în cinci ani. Dintre aceș-
tia însă doar 30%, circa două 
milioane, o reprezintă artiștii și 
scriitorii, restul fiind personal 
tehnic și administrativ sau per-
soane care desfășoară activi-
tăți culturale în alte sectoare, 
cum ar fi designul în industrie 

sau IT. Însă, ținând cont de lim-
itările datelor existente, studiul 
Eurostat luând în considera-
re doar ocupaţia principală a 
subiecților, datele cu privire 
la forţa de muncă din cultură 
reprezintă, pe de o parte, o sub-
estimare şi, pe de altă parte, nu 
prezintă o imagine corectă a 
sectorului cultural din ţări pre-
cum România, unde mai mult 
de jumătate din lucrătorii cul-
turali ai sectorului independ-
ent nu au contracte de muncă.

Procentul bărbaţilor care 
lucrează în cultură este mai 
mare (54%) decât al femeilor. 
Locurile de muncă din sectorul 
cultural sunt ocupate cu pre-
ponderenţă de persoane cu 
educaţie terţiară (de două ori 
mai numeroase decât în piața 
de muncă în ansamblul ei), 
aceasta fiind principala carac-
teristică a pieţei de muncă în 
cultură. Procentul de creatori 
cu statut de liberi profesionişti 
în UE este de 48%, cu 15% mai 
mult comparativ cu numărul 
total de angajaţi. Artiștii și scri-
itori au mai puține contracte 
de muncă cu normă întreagă 
și au, mai des decât în alte do-
menii, mai mult de un loc de 
muncă. (Eurostat, 2017).

Studiul „Does passion 
pay off?”, despre situaţia so-
cio-economică a artiştilor din 
Belgia, realizat de echipa Uni-
versitatea din Ghent și Fal-
nders Arts Institute, relevă că: 
mulţi artişti trebuie să-şi ia o 
a doua slujbă sau să practice 
activităţi adiacente arealului 
artistic; doar o mică parte (sub 

,,
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20%) se susţin financiar ex-
clusiv din activităţi artistice; în 
medie, activităţile artistice de 
bază ocupă doar un pic mai 
mult de jumătate din timpul 
total de lucru al artistului. Mai 
puţin de jumătate din veni-
turile artiştilor provin din ac-
tivităţi artistice. Doar 7% din-
tre scriitori şi 12% dintre artiştii 
vizuali sunt angajaţi cu carte 
de muncă, semnificativ mai 
puțini decât în cadrul artelor 
spectacolului (57%). Peste 70% 
dintre artiştii ce fac muzică 
sau film sunt bărbaţi. Alte dis-
cipline sunt caracterizate de o 
distribuţie bărbaţi-femei mai 
mult sau mai puţin egală. Mai 
mult de jumătate dintre artişti 
sunt nemulţumiţi de nesigu-
ranţa locului lor de muncă și 
nivelul de venit,  iar 45% din-
tre ei au luat în considerare 
varianta de renunţa la cariera 
lor de artişti. (Siongers, J., Van 
Steen., 2016)

În România, numărul an-
gajaților în domeniul culturii a 
crescut de la 1,4% în 2011 la 1,6% 

în 2016, aceasta fiind în mod 
constant țara cu cel mai scăzut 
număr de angajați în dome-
niul culturii din UE. Procentul 
femeilor angajate în sectorul 
cultural din România este de 
50%, mai mare decât pon-
derea femeilor în totalul forței 
de muncă în România (43%) 
și ponderea femeilor în secto-
rul cultural la nivel european. 
Aproape 50% dintre persoanele 
din domeniul cultural din 
România au studii superioare, 
semnificativ mai multe decât 
21% în cazul forței de muncă 
din țară, însă mai puține decât 
58% în interiorul sectorului cul-
tural din UE. (Eurostat, 2017).

În România, există dif-
erențe majore între sectorul 
cultural independent și cel 
public. Chiar dacă statutul ce-
lor angajați în instituțiile pub-
lice de cultură este departe 
de a fi ideal, există o serie de 
beneficii pe care acest statut 
le garantează: loc de muncă 
și venit stabil, contracte pe 
perioadă nedeterminată, asig-

urări sociale, de sănătate și de 
pensie, sprijin pentru partici-
parea la cursuri și specializări 
profesionale, condiții de care o 
mare parte a lucrătorilor inde-
pendenți nu se bucură. 

Un sondaj realizat de 
Asociația Transsectorială a 
Independenților din Cultură 
în 2018, pe baza activității din 
2017, în rândul a 973 de lu-
crători culturali independenți 
din România, arată că: 18,2% 
au statut de persoană fizică 
autorizată; 99,58% lucrează pe 
bază de contracte pentru ac-
tivități independente, 44,3% 
sunt și angajați, în timp ce 
55,7% nu au un contract de 
muncă pe lângă veniturile lor 
independente. Astfel, aproape 
toți lucrătorii culturali care se 
identifică ca independenți au 
venituri din contracte tempo-
rare. Aproape 60% din inde-
pendenți realizează venituri 
care se situează în jurul și sub 
salariul minim pe economie 
în 2017 (1779 RON), iar alți 30% 
câștigă sub salariul mediu 

brut (3845 RON). Există un 
număr foarte limitat de artiști 
independenți și lucrători cul-
turali care au un venit “ridicat” 
(circa 2%). 

Având în vedere că în 
România artiștii independenți 
și lucrătorii culturali nu pot 
aplica direct la fonduri publice, 
accesul acestora la sprijin pub-
lic implică în mod necesar or-
ganisme intermediare: ONG-
uri, companii sau instituții. 
Singura modalitate prin care 
artiștii individuali pot solicita 
în mod direct finanțări pentru 
proiectele lor este obținerea 
statutului de persoană fizică 
autorizată (PFA). Din totalul 
de 428 de proiecte finanțate 
în 2018 de Administrația Fon-
dului Cultural Național, doar 
7 (1,64%) sunt gestionate de 
PFA-uri. (AFCN, 2018). Nu ex-
istă nicio posibilitate de a acor-
da artiștilor individuali burse 
sau finanțări neimpozabile. 
Astfel, în general, artiștii indi-
viduali lucrează pe baza unor 
contracte de comandă cu 
entități culturale juridice, re-

spectiv organizații, instituții, 
companii, sau își susțin singuri 
practica, din veniturile obțin-
ute din salariile din afara sec-
torului cultural, din vânzări sau 
din donații.

Lipsa unui sprijin struc-
tural sau multianual pentru 
organizațiile culturale private 
limitează și mai mult cadrele în 
care are loc munca independ-
entă. Acest lucru se traduce 
prin faptul că insecuritatea și 
instabilitatea organizațiilor cul-
turale independente este per-
cepută dublu de artiștii individ-
uali, care trebuie să își găsească 
drumul în contextul deja fragil 
al ONG-urilor culturale. În mod 
frecvent artiștii sunt invitați să 
participe la festivaluri sau ex-
poziții cu lucrări de artă deja 
finalizate, să susțină ateliere și 
prezentări și să creeze lucrări 
noi în cadrul unor evenimente 
definite la nivel de temă și for-
mat de organizația gazdă. Con-
textul face însă aproape im-
posibil ca artiștii individuali să 
își definească propria agendă 
creativă și să se angajeze într-o 

muncă de cercetare artistică 
sistematică.

Factorii de decizie din 
statele membre, dar şi cei de 
la nivel european, au ignorat 
în general munca culturală. În 
2007, Parlamentul European a 
adoptat „Rezoluţia cu privire la 
statutul social al artiştilor”, în 
care se precizează că, în baza 
protejării diversităţii culturale, 
a asigurării egalităţii de şanse 
pentru toţi şi a  susţinerii pieţei 
de muncă în faţa provocărilor 
secolului XXI, statele membre 
ar trebui să adopte măsuri sau 
legi care să îmbunătăţească 
situaţia artiştilor la nivel euro-
pean. Statutul lucrătorului cul-
tural rămâne însă să fie regle-
mentat de la ţară la ţară. Astfel, 
în 13 ţări din UE există o lege 
cu privire la securitatea socială 
sau legislaţie cu privire la artiş-
ti, alte țări oferă artiştilor liber 
profeşionişti deduceri, ajutor 
de șomaj, un plan de pensie 
sau stipulează un venit mediu. 
Pe lângă sistemele de finaţare 
directă a artiştilor, unele ţări 
europene acoperă şi o parte 

Adi Dohotaru & Antal Zoltan | De unde ne hrănim?, 2014
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din nevoile sociale şi econom-
ice ale lucrătorilor culturali, 
datorate statutului lor precar. 
Totuşi, măsurile globale, care 
să integreze politici cultur-
ale, economice, sociale şi de 
asistenţă socială sunt mo-
mentan o excepţie. (Consiliul 
Europe/EriCarts, 2017)

În România nu există o 
lege care să reglementeze 
statutul artistului și / sau a lu-
crătorului cultural și nici cadrul 
juridic care să ofere asigurări 
sociale sau beneficii fiscale 
artiștilor și lucrătorilor inde-
pendenți. Majoritatea lucrăto-
rilor individuali din sector sunt 
plătiți pe baza unor contracte 
temporare. Pentru aceste con-
tracte referitoare la activități 
de natură independentă legea 
prevede explicit o serie de crit-
erii: sunt ocazionale, de scurtă 
durată, se realizează utilizând 
know-how-ul și instrument-
ele furnizorului (artistul sau 
lucrătorul cultural) și pe riscul 
furnizorului.

Odată cu avântul indus-
triilor creative și a paradigmei 
care pune cultura în mijlocul 
proceselor de dezvoltare, ca 
un factor catalizator al creșterii 
economice, al coeziunii sociale 
și al regenerării urbane, cul-
tura devine un factor tot mai 
important pe piaţa de muncă. 
În relație cu aceste tipuri de 
activități numărul locurilor de 
muncă a crescut semnificativ. 
Pe de altă parte, tot mai multe 
locuri de muncă din diverse 
sectoare necesită creativitate, 
imaginaţie şi inovație. Prin ur-
mare, artiştii şi lucrătorii cultur-
ali au azi mult mai multe opor-
tunităţi de lucru în domenii în 
care pot să-şi manifestele tal-
entele. Cu toate acestea, opor-
tunităţile care să le permită 
să-şi dezvolte proiectele şi prac-
ticile artistice personale nu au 

crescut, ci dimpotrivă, par a fi 
tot mai limitate sau condițion-
ate de un aport social.

Cu câțiva ani în urmă, 
statutul dezirabil pentru un 
artist era de a avea un con-
tract de muncă permanent 
cu o instituție sau companie 
artistică. Însă percepțiile se 
transformă odată cu timpul. 
Date fiind schimbările siste-
melor de distribuție și acces la 
beneficii în sector, statutul de 
independent a câștigat teren. 
Ca în cazul oricărei schimbări 
sau presiuni sistemice, aceasta 
este justificată nu numai prin 
argumente externe, ci și prin 
narative internalizate.

Dacă acum 20 de ani a 
face parte dintr-un ansamb-
lu sau companie artistică era 
o sursă de prestigiu și stabili-
tate, același statut poate fi per-
ceput azi ca o dovadă a lipsei 
succesului profesional. Argu-
mentele acum fiind că mod-
elul companiilor de repertoriu 
implică a stagnare artistică și 
că a lucra cu mai multe com-
panii este efectul recunoașterii 
valorii artistice a unui indiv-
id. Astfel, artiștii au îmbrățișat 
deja modelul muncii flexibile 
și independente, ca fiind cad-
rul optim pentru a lucra la mai 
multe proiecte, a se perfecțio-
na continuu, a ține cursuri și, 
la nevoie, a avea și contracte 
în afara muncii artistice, toate 
în același timp, internalizând 
astfel narativele dominante 
ale economiei actuale despre 
meritocrație și dezvoltare per-
sonală continuă. A devenit ast-
fel implicit că artiștii și oamenii 
de cultură trebuie să învețe 
mereu, să fie mobili și flexibili la 
condițiile și criteriile diferitelor 
proiecte și diferiților angajatori.  

A-ți exercita pasiunea ca 
profesie este un alt dezider-
at al muncii contemporane, 

iar cei care lucrează în cultură 
se consideră că se bucură de 
acest privilegiu. Consecința 
mai puțin pozitivă a acestui 
fapt este că angajatorii, dar 
și artiștii și lucrătorii culturali 
înșiși, utilizează, respectiv ac-
ceptă, acest argument pentru 
a justifica lipsa retribuției sau 
plata foarte redusă a muncii 
artistice. 

Pe de altă parte, trans-
formările pe care biotopul ar-
tistic le-a suferit în ultimul 
deceniu datorită 
te h n o l o g i e i , 
p r e s i u n i i 
pieței și 

schim-
bărilor în 
stilul de viață 
implică faptul 
că accesul la muncă 
și contracte depinde tot mai 
mult de gradul de conectare 
a individului la rețelele profe-
sionale și, chiar mai mult, de 
apartenența la rețele sociale și 
de abilitățile lui de socializare 
(Gielen, P., 2015). 

Modul de lucru în sec-
tor s-a schimbat la nivel glob-
al într-atât, încât este tot mai 

frecvent întâlnit ca o instituție 
culturală să constea dintr-un 
spațiu cu infrastructură, o 
echipă de conducere, dar nu 
și dintr-un ansamblu artistic. 
Artiștii sunt invitați să lucreze 
pe bază de proiect. Sub pre-
siunea pieței, instituțiile cul-
turale tradiționale sunt dez-
membrate (atât ca structuri 
fizice, cât și ca modalități de 
funcționare), sistemele de 
producție și de gestionare a 

culturii devenind identice 
celor din alte sec-

toare, fiind 
construite 

pe mod-
ele de 

afac-
eri. Și 

pentru că 
rolul oare-

cum sacru al ar-
tei, garantat și reprodus 

în cadrul instituțiilor de artă 
ale epocii moderne, nu poate 
fi evaluat și cuantificat în 
unități măsurabile și controla-
bile, nevoia acestor sisteme de 
a măsura și îmbunătăți perfor-
manțele se traduce acum în 
cultură în termeni de cifre de 
audiență și vânzări de bilete 
și de transparență, raționali-

tate și eficiență în gestionar-
ea resurselor (Gielen, P., 2015). 
Problema este că astfel struc-
turile culturale se îndepăr-
tează constant de misiunea 
”producției de sens” și devin 
tot mai mult preocupate de 
gestionarea resurselor, sub-
minându-li-se potențialul de a 
servi societății contemporane 
în modul unic și specific artei 
și culturii. 

“Contextul de producție 
al antreprenorilor creativi este 
caracterizat de o tot mai mare 
individualizare sau de-colec-
tivizare a muncii de proiect în-
tr-o structură fluentă de rețea. 
Capitalismul creativ le spune 
protagoniștilor lui că sunt, sau 
cel puțin ar trebui să fie, în 
controlul propriilor vieți și al 
condițiilor de muncă. Este ob-
ligația lor morală. Atât artistul, 
cât și curatorul sunt pregătiți 
să-și ofere virtuozitatea ief-
tin, uneori, gratuit. Dorința 
de autonomie, alimentată de 
apelul neoliberal la realism și 
“responsabilitate personală”, 
duce în cele din urmă la “au-
to-precarizare”. Antreprenorii 
artei își asumă riscuri și negli-
jează importanța protecției so-
ciale (asigurări de invaliditate, 
pensie etc.), crezând că pot 
să aibă grijă singuri de aceste 
lucruri. În acești parametri, 
munca oferă experiența unei 
șanse unice de auto-realiza-
re, și tocmai de aceea ea este 
ușor de oferit la tarife reduse. 
În această ideologie a realis-
mului, utopia și imaginația ex-
cesivă ies din discuție. Mai rău, 
tot ceea ce nu poate fi măsu-
rat este curând abandonat ca 
fiind nepractic și utopic. “(Pas-
cal Gielen, The Murmuring of 
the Artistic Multitude: Global 
Art, Politics and Post-Fordism).

Studiul efectuat în Belgia 
arată că artiștii sunt în mare 

măsură mulțumiți de aspect-
ele ce definesc conținutul 
muncii lor. Nouă din zece artiști 
își găsesc munca provocatoare 
și interesantă, fiind mulțumiți 
de componenta artistică a ac-
tivității lor. Mai mult de 80% 
sunt mulțumiți de posibil-
itățile de dezvoltare personală 
asociate muncii artistice. În 
ciuda faptului că mai mult de 
jumătate sunt nemulțumiți de 
nesiguranța și nivelul venituri-
lor, o treime se declară opti-
miști cu privire la perspectivele 
lor de viitor ca artiști. În rândul 
artiștilor femeile și cei care au 
copii au dificultăți în a-și echili-
bra cariera cu viața personală și 
cea de familie. (Siongers, J., Van 
Steen, A., 2016).

Cultura este produsă în 
prezent pe bază de proiect. 
Utilizăm în cultură aceeași te-
orie și aceleași instrumente de 
management ca în mecanică 
sau industrie. Orice proiect 
are un cadru temporal finit și 
resurse limitate. Proiectele pot 
dura câteva luni, uneori un an 
sau doi, dar foarte rar permit o 
viziune și o planificare pe ter-
men lung. 

Analizând datele ex-
istente în relație cu cele cinci 
etape ale ciclului cultural – 
creație, producție, diseminare, 
transmisie/receptare, consum/
participare - care, în definiția 
UNESCO, sunt necesare pen-
tru a ”produce, disemina și 
susține expresiile culturale, 
precum și pentru a le recepta, 
utiliza și înțelege” devine vizibil 
cum lipsa politicilor care să fac-
iliteze o investiție adecvată din 
partea lucrătorilor culturali in-
dependenți în toate fazele cic-
lului de producție artistică dă 
naștere unui ecosistem cultur-
al dezechilibrat și nesustenabil. 

Dezvoltarea artistică, 
munca de prospectare, cerce-

Oana Matei | Experiența unui turn de apă (în 2 părţi şi 3 acte), 2016
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tare, pre-producție și (auto)
organizare sunt foarte rar re-
munerate în toate disciplinele 
artistice, artiștii fiind mai de-
grabă plătiți pentru reprez-
entații sau prezentări, mai 
adesea în artele spectacolului 
și muzică, mai rar în artele vi-
zuale. (Siongers, J., Van Steen, 
A., 2016). Astfel, etapele ciclu-
lui muncii culturale se scur-
tează, există tot mai puțin 
timp și resurse pentru creație 
și producție, atâta timp cât in-
stituțiile și structurile plătesc 
doar pentru ”produsul final”.

Într-o lume care op-
erează și se imaginează prin 
lentila unei narative unice, 
aceea a creșterii materiale con-
tinue și a acumulării bazate pe 
așa-zisul merit al unora (a ce-
lor care muncesc din greu, a 
inovatorilor, a celor care sunt 
dispuși mereu să învețe și să 
se auto-perfecționeze), în care 
privilegiile sunt cumulate în 
mâna câtorva și în care major-
itatea structurilor operează cu 
puterea în mod opresiv, devine 
tot mai dificil să rămâi conș-
tient de disfuncționalitățile 
sistemice și, mai mult, să le de-
nunți și să le reziști.  

Lucrătorii culturali, în spe-
cial cei din sectorul independ-

ent, aleg să își asume responsa-
bilitatea angajării sociale și 
politice, de a adresa provocări 
societale precum schimbările 
climatice, corupția, valurile de 
naționalism și intoleranță, ine-
chitățile sociale; angajându-se 
în mod direct în lucrul cu gru-
puri vulnerabile, refugiați, în re-
vitalizarea zonelor abandonate 
sau distruse etc. Însă, nu de 
puține ori, cât timp fac această 
muncă practică diverse forme 
de auto-exploatare (program 
de lucru prelungit, fără pauze, 
neglijând hrana, somnul, etc) 
care îi conduc la epuizare fi-
zică, mentală și materială. Un-
eori exploatarea se extinde, in 
numele unui ideal de a gen-
era cadre participative și de 
co-creare, și asupra grupurilor 
vulnerabile pe care aspiră să 
le susțină prin munca lor, per-
mițând – conștient sau inconș-
tient – ca munca lor să fie in-
strumentalizată, să fie utilizată 
pentru a legitima politicile (nu 
întotdeauna inclusive) ale fac-
torilor de decizie, ale finanța-
torilor/sponsorilor sau a pro-
gramatorilor culturali. 

Mai mult, putem ob-
serva cum dinamicile care 
modelează munca în cultură 
devin tot mai mult parte a 

realității altor sectoare și ale 
pieței muncii în general. În 
2016 în Olanda jumătate din 
persoanele angajate lucrau cu 
normă parțială, aproape la fel 
ca în rândul artiștilor și scrii-
torilor (52%) (Eurostat, 2017). 
Caracteristici cândva unice 
muncii artistice: orar de lucru 
flexibil sau fluid, hiper-mobili-
tate (atât sub forma turneelor, 
deplasărilor frecvente, cât și a 
frecvenței schimbării orașului 
sau locului de muncă), bonusul 
de creativitate, munca pe cont 
propriu, sunt tot mai răspân-
dite în alte sectoare. Este, de 
aceea, relevant ca societatea în 
general și factorii de decizie în 
special să analizeze cu atenție 
starea și problemele actuale 
ale sectorului cultural pentru 
a fi în măsură să prevadă și să 
se pregătească adecvat pen-
tru modelarea pieței muncii 
viitorului. Dacă nu vom reuși 
să adresăm și să găsim soluții 
viabile pentru sectorul cultur-
al, care sunt speranțele pentru 
munca viitorului în general?

Maria Brudașcă, TAROT, 2018

Kud Ljud, STREETWALKER, 2017
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Acest text este tran-
scrierea unei discuții informale 
între Lala (Laura) Panait,antro-
pologul, și Silviu Medeșan, ar-
hitectul, inițiatori și coordona-
tori ai proiectului „La Terenuri 
– Spațiu Comun în Mănăștur”. 
Acest proiect a început în 2012 
sub „umbrela” proiectului eu-
ropean Landscape Choreog-
raphy , care reunea 3 contexte 
locale diferite: Cottbus (Ger-
mania), Taranto (Italia) și Cluj și 
își propunea sondarea acestor 
locații prin mijloace interdis-
ciplinare situate între artă în 
spațiu public, performance, 
arhitectură a peisajului, ana-
liză socio-antropologică și 
grădinărit urban. În contextul 
clujean, coordonatorul local 
Asociația Colectiv A a contin-
uat acest proiect până astăzi 
încercând să producă o schim-
bare reală în zona „La Terenuri” 
din cartierul Mănăștur folosind 
mijloace culturale, sociale și 
civice. După 6 ani de proiect, 
transcriem o discuție de ru-
tină care chestionează rolul 
actorilor urbani în producerea 
orașului și modul cum ei se re-
trag din acest proces.

Lala Panait: Ce caut eu 
în oraș? Dacă ieși în afara Clu-
jului oriunde e dezastru, ieri am 
avut încă o epifanie: trăim în 
bula asta creativă, dar până la 
urmă asta e parte din Cluj, așa 
se vinde orașul și mi-am dat 
seama de avantajele acestui 
context care ne-a făcut liberi 
să facem ce vrem, față de alte 
orașe, față de București, unde 
nu prea miști. Din cauza asta 
m-am întrebat: „eu cu ce naiba 
am contribuit la acest Cluj, ap-
ropos de reshift-uirea orașului, 
inclusiv la nivel politic?”

Silviu Medeșan: Ți se 
pare că nu ai contribuit cu 
nimic la Clujul de azi?

L: Am avut ezitări, pentru 
că dacă întrebi politicieni o să 
zică „Na bine, voi ce-ați făcut? 
Sau AltArt-ul?”. Ce a făcut Al-
tArt 20 de ani? Mi se pare 
foarte important să ai răbdare. 
Noi doi am avut mult entu-
ziasm la început, entuziasm 
care s-a mai temperat între 
timp... acum cred că trebuie să 
ai răbdare cu orașul.

S: Cel mai important lu-
cru pe care l-am realizat noi, 
cumva instinctual, e că am dus 
proiectul mai departe. Pent-
ru că atunci când am pornit 
proiectul european Landscape 
Choreography, el era finanțat 
doar pentru 2 ani. Noi ne gân-
deam încă de atunci: „proiectul 

ăsta nu o să dureze doar 2 ani”. 
Tu te-ai gândit vreodată la în-
ceput că facem proiectul ăsta 
și ne mutăm altundeva?

 L: Am început cu multă 
joacă în oraș, aveam back-
ground-ul ăsta ludic, în sensul 
că noi am tot testat urbanul 
cu instinct și cu inimă. Acum 
stau să mă gândesc: ce am 
făcut din instinct și intuiție, ce 
am făcut din rațiune? Antro-
pologul din mine a fost între, 
am lucrat din intuiție fără să 
mă gândesc prea mult, nu 
am avut tot timpul overall-ul 
orașului, am testat local prin 
doing it și nu foarte mult prin 
writting about it!

S: Asta e interesant că 
tu, ca antropolog, n-ai lucrat 
cu o metodă strict învățată în 
școală. E foarte important să 

CUM NE PRODUCEM ORASUL?
– DISCUTIE îNTRE LAURA PANAIT SI SILvIU MEDESAN 

ai pasiune și să te intereseze 
urbanitatea, să fii curios de 
o zonă din oraș. În condițiile 
astea nu poți să o uiți după 
doi ani, pentru că nu mai 
sunt bani și ai scos publicația 
proiectului. Asta e problema 
actorilor clujeni: gândesc în fi-
nanțări, nu în proiecte! Or, mie 
mi se pare că noi am pornit 
de la început într-un proiect: 
mergem în Mănăștur și dez-
voltăm un proiect acolo, că 
durează 1-2 ani sau 3-4-5, noi 
o să rămânem acolo până re-
zolvăm treaba. 

L: Apropos, Colectiv A a 
început festivalul Temps d’Im-
ages cu o finanțare europeană 
de trei ani, după care aceasta 
a încetat și asociația a cău-
tat finanțări care să continue 
edițiile și să țină în viață festi-
valul. În proiectul „La Terenuri” 
am intrat pe proiect iar după 
finanțarea europeană am în-
ceput să găsim finanțări pen-
tru a continua proiectul, apoi 
am început să conștientizăm 
că, de fapt, proiectul ăsta e 
un proces, asta înseamnă 
mai mult decât gândirea de 
proiect. Mai ții minte agitația 
aia când la un moment dat 
am aplicat la 9 call-uri într-una 
dintre ierni și niciuna nu cred 
că am luat-o... 

S: 50% din timp era scri-
sul de proiecte, 30% acțiune 
pe teren și încă 20% raportare 
la finanțator.

L: Uneori raportarea e 
300%, asta e problema. Pe 
mine nu m-a învățat antrop-
ologia să lucrez cu mine, nu 
m-a învățat psihologie, nu 
m-a învățat terapie cu mine 
când mă arunc într-o comu-
nitate și încep să empatizez. 
Noi nu am empatizat doar cu 
indivizi, ci am rezonat și cu 
problemele orașului, în sensul 
că ne simțeam neputincioși 
că nu puteam rezolva atâtea 
lucruri. Nimeni nu ne zice ca 
cercetători că, odată ce faci 

Participatory Action Research, 
trebuie să te protejezi. Ne-am 
dus în Mănăștur încercând 
să analizăm din curiozitate, 
negândind foarte strategic, 
pentru că nu aveam cum, era 
prea „la cald” și ne-am arun-
cat cu capul în față. Mie, per-
sonal, mi-a crescut foarte mult 
nivelul de empatie și nu am 
știut să mă protejez. De ce nu 
discutăm între noi, de ce nu 
creăm un fel de toolkit de luc-
ru în comunitate și în oraș, de 
ce ne apucăm toți de la 0 în 
proiecte similare? Același luc-
ru cu finanțările, există rulajul 
ăsta: empatia din comunitate, 
e și finanțatorul care vrea ca lu-
crurile să se întâmple în alt fel 
și uneori, behind the scenes, 
ne presează în acea direcție, 
e și raportarea financiară (un-
eori interminabilă) și la sfârșit 
te gândești pentru ce/cine faci 
toate astea?

S: Asta am observat și eu 
în teza mea de doctorat că, în 
primul rând, finanțările div-
id grupurile de actori urbani, 
fiecare autolegitimându-se în 

activarea unor teritorii diferite 
din oraș și, în al doilea rând, că 
nu gândim în procese, cum 
ziceai mai devreme. Mi se 
pare mult mai potrivit cuvân-
tul proces, pentru că proiectul 
se întâmplă la fața locului, iar 
procesul se desfășoară în timp, 
inclusiv după ce plecăm noi 
acesta continuă. După mun-
ca din Mănăștur mie mi se 
pare că am lăsat, totuși, ceva 
în spate... Spre exemplu, vara 
aceasta s-au făcut primii pași 
spre transformarea zonei „La 
Terenuri” în parc , proiect de-
spre care noi am aflat din coin-
cidență. Cred că după 6 ani de 
lucru în cartier, în care tu erai 
interfața cu Primăria în fie-
care an, puteam măcar să fim 
anunțați că urmează să se lan-
seze o licitație pentru amena-
jarea zonei „La Terenuri” ca 
parc sportiv, pe modelul celui 
din cartierul Gheorgheni . 
Puteam să organizăm niște 
dezbateri mai concentrate pe 
dezvoltarea temei de proiect. 
Inclusiv unul din directorii 
din Primărie, a fost de părere 
într-o discuție avută la Cine-

Silviu Medeşan, Laura Panait - Trasee alternative în Cluj, Oraşul Vizibil, 
Fundaţia AltArt 2012. Aceste săgeţi au fost amplasate în Mănăştur, 
foarte aproape de Cinema Dacia şi în zona “La Terenuri”. Se observă 
că în acea perioadă toate direcţiile arătau înspre centru sau înspre 
partea estică a oraşului, acolo unde exista mai multă infrastructură 
culturală sau de loisir. Singurele activităţi culturale în Mănăştur erau 
nişte proiecţii în aer liber în timpul TIFF-ului şi anumite evenimente or-
ganizate de şcolile locale. Între timp în 2013 a demarat proiectul “La 
Terenuri” iar în 2016 s-a deschis Cinema Dacia © Silviu Medeşan    

Inaugurarea proiectului “Pârâul Nostru” finanţat în 2018 de Centrul 
Cultural Clujean. Proiectul a constat într-o anchetă sociologică cu 
1200 de respondenţi din zonă, ateliere de graffiti, ateliere de construire 
şi peisagistică cu studenţi şi locuitori şi evenimente culturale la Zilele 
Mănăşturului. Fotografia reprezintă “Poduleţul” care face legătura în-
tre cele 2 maluri ale Pârâului Calvaria (zis şi “al Țiganilor”), pârâu care 
leagă zona La Terenuri de Cinema Dacia © Mihai Armanca
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ma Dacia că pentru astfel de 
dezbateri a luat naștere Cen-
trul de Inovare și Imaginație 
Civică (CIIC) al Municipalității. 
Deci știau foarte bine că ne 
ocupăm de proiect, dar în mo-
mentul lansării licitației am 
fost complet uitați. Mă întreb 
de ce apar scurtcircuitările as-
tea între proiectele culturale 
soft, care pregătesc terenul, și 
proiectele tehnice, hard, care 
transformă fizic orașul?

L: Cred că a fost o sincopă 
în comunicarea cu Primăria. 
Noi am fost omiși de la multe 
conferințe de presă și de la un-
ele dezbateri din Sala de Sticlă 
a Primăriei. Unele lucruri sunt 
făcute și voit ca să nu ne avan-
tajeze pe noi și să se mimeze 
această democrație în oraș. 
De aici și întrebările mele: oare 
chiar nu a contat ce am făcut 
pentru cartier și pentru oraș? 
Nu merităm să primim un 
telefon când e vorba de ceva 
important pentru proiectul și 
inițiativa noastră din cartier? 

S: Și atunci unde e acest 
scurtcircuit? Adică știu numărul 
tău de telefon când e nevoie să 
trimită un banner cu logo-ul 

Primăriei la Zilele Mănășturului, 
dar îl uită când lansează licitația 
care schimbă total situația din 
zona „La Terenuri”.

L: Aici putem să vorbim 
și cât de mult am fost folos-
iți în relația cu autoritățile. 
Noi ne-am asumat această 
relație destul de duală de la 
început. A fost o negociere 
constantă și uneori identi-
tatea și idea proiectului “La 
Terenuri – Spațiu Comun în 
Mănăștur” ne erau umbrite 
fiindcă se dorea un take over 
în timpul Zilelor Clujului or-
ganizate de Primărie. Și eu 
de multe ori m-am simțit fo-
losită, dar poate de multe ori 
nici n-a fost această intenție, 
în iureșul muncii și birocrației 
lor. Noi nu am avut niciodată 
resursele, inclusiv cele finan-
ciare, să ne organizăm astfel 
încât să avem o super vizibil-
itate și o armată de voluntari 
care să pătrundă în cartier. Noi 
suntem un proiect mic comu-
nitar pentru o zonă și ne-am 
luat o responsabilitate cam 
mare să ne numim festiva-
lul „Zilele Mănășturului”, asta 
înseamnă că ne adresam în-
tregului cartier. A contat susți-

nerea Primăriei, pentru că cu 
ei am început totul, ei au fost 
primul finanțator direct, ei ca 
parteneri ai proiectului nostru 
au o mai mare forță în comu-
nicare, dar au comunicat cum 
au dorit ei și în scopuri politice. 
E un joc al banilor, al imaginii 
și al mizelor mai mari din oraș. 
Proiectul nostru a început în 
acest tăvălug, neavând nici 
destui bani, nici destulă im-
agine și necunoscând toate 
aceste mize. Am ajuns în niște 
„ecuații urbane” pe care am 
început să le înțelegem mai 
bine din mers. Noi ne vedeam 
punctual de grădinărit și ac-
tivități în zona „La Terenuri”, 
în timp ce probabil un investi-
tor cumpăra grădinile urbane 
răsărite acolo în anii ’70 și avea 
planul deja făcut cu ce o să 
se întâmple în următorii zece 
ani în zonă. Deci paralelismul 
ăsta al puterii statului si al put-
erii economice a existat acolo 
mereu, noi n-am fost conș-
tienți, fiindcă ne-am văzut de 
pasiunea pentru comunitate. 
Dacă eram mai pragmatici 
eram atenți și la alte aspecte. 

S: La un moment dat,  în 
campania electorală pentru 

primar din 2012 se promiteau 
grădini urbane pentru fiecare 
clujean care dorea acest lucru, 
era o chestie cool la vremea 
respectivă. Trebuie să zicem 
că noi am început proiectul 
în acea zonă din Cluj inclusiv 
pentru că am fost atrași de 
aceste practici mutante, aflate 
între ruralitate și urbanitate. 
Aceste grădini sunt un model 
pentru proiectul nostru pen-
tru că acolo e o comunitate 
bine definită de mănăștureni. 
Acum, în 2018, nu mai vorbim 
despre grădinărit urban în 
oraș, ci s-a ajuns să se plani-
fice construirea a două blocuri 
tocmai peste grădinile pe care 
le-am admirat și care ne-au 
atras în zonă . Deci nu numai 
că s-a uitat complet de ideea 
de grădini urbane la Cluj, dar 
asistăm neputincioși la dis-
trugerea celor existente. Or, 
cred că e de datoria noastră 
ca proiect sau a noastră ca ac-
tori urbani să facem ca aceste 
practici să conteze în fața unui 
proiect imobiliar. Trebuie să 
readucem în discuție faptul că 
astfel de practici sunt valoroa-
se și trebuie păstrate în interi-
orul orașului. 

L: Cum gândim dinco-
lo de proprietate, nu în sen-
sul de ignorare a proprietății 
private, dar cum gândim din-
colo de capital, cum apărăm 
interesul comun? OK, e pro-
prietatea cuiva, de ce nu a in-
tervenit Primăria să spună: 
„Cumpărăm noi terenul ăsta. 
Vrem să păstrăm grădinăritul 
în oraș.” E cool să avem grădini 
în școli, să mâncăm sănătos, 
brusc în magazine au apărut 
produse bio. Le cumperi, dar 
nu stai să te gândești că poate 
grădinile din Mănăștur sunt 
mai aproape de tine decât 
produsul bio care vine de nu 
știu unde. 

S: Dacă stăm să facem 
un timeline, observăm că în 
timp ce se vehicula ideea să 
avem grădini urbane pentru 
clujeni, încep să se miște lucru-
rile cu revendicările în zona „La 
Terenuri”. Practic în acest mo-
ment (la începutul anilor 2010) 
se discuta despre noul Plan 
Urbanistic General. Observăm 
retroactiv că de atunci unele 
zone din acest plan își schim-
bă subtil regimul din verde 
neconstruibil în construibil, 
cu anumite restricții, regim de 

înălțime, etc. Astfel s-a ajuns în 
varianta PUG-ului din 2015 să 
se poată construi peste unele 
grădini din zona noastră. Ve-
dem iarăși un fel de dualitate a 
Primăriei în modul de acțion-
are în producerea orașului. Se 
lucrează pe mai multe planuri 
în paralel: pe de-o parte activ-
iștii primesc firimituri prin fi-
nanțări de proiecte culturale, 
pe de altă parte, investitorul 
privat își primește terenul con-
struibil în aceași parte de oraș.

L: Exact acest lucru l-a zis 
primarul Emil Boc la o întâlni-
re a oamenilor de afaceri din 
Cluj: în zona „La Terenuri” va 
fi o investiție imobiliară și se 
va ține cont și de zona verde, 
„părculețul” activat de Colec-
tiv A. Primăria vrea să împace 
pe toată lumea, nu vrea să îm-
pace doar privatul. Evident că 
există o presiune constantă 
din partea societății civile să 
se realizeze niște lucruri, să 
se blocheze altele, vezi cazul 
Someșului. Totuși ar trebui să 
fim mulțumiți că primarul bal-
ansează deciziile. Noi suntem 
cei care scurtcircuităm planuri-
le care înainte erau strict între 
stat și privat. Cu un lucru con-

Imagine cu grădinile urbane din zona “La Terenuri”, la început de proiect © Pan Ioan
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stant, anual am reușit să le in-
fluențăm deciziile.    

S: Deci poziția ta e mod-
erată în acest caz. Pentru că 
pe deoparte Primăria renunță 
la grădinile urbane, dar pe de 
altă parte dă cartierului viito-
rul parc sportiv „La Terenuri”? 
Deci ți se pare fair acest troc?

L: Trebuie să vedem și 
partea plină a paharului, noi, 
AltArt-ul și alții suntem un in-
dicator că societatea civilă e 
trează și că, dacă nu eram noi 
acolo, probabil în zonă era o 
pepinieră de blocuri. Că nu a 
ieșit exact ce vrem noi, e altă 
treabă. Trebuie să învățăm să 
ne bucurăm de micile victorii, 
să acceptăm micile înfrângeri 
și să fim conștienți constant 
de contextul actual urban. 
Cred că ne-am pierdut ener-
gia să ne opunem mereu. Ne-
am opus la prea multe lucruri 
din oraș. Când era în pericol 
Someșul, toți ne-am implicat! 

S: Și asta e foarte bine!

L: E bine, dar în același 
timp ne-am consumat foarte 
mult energiile. Și atunci colec-
tivul „La Terenuri” trebuie să 
învețe să accepte lucrurile și 
așa cum sunt. Mie mi se pare 

o victorie dacă vedem partea 
verde transformată în parc... 
că apar și niște blocuri este, de 
fapt, prețul plătit.

S: Apropo de chestia asta, 
am cunoscut la o conferință 
un locuitor din Londra, Rich-
ard Lee de la justspace.org.
uk ,care la întrebarea „din per-
spectiva cărui ONG vorbește” 
a răspuns foarte sincer că nu 
vorbește din perspectiva unui 
ONG. Perspectiva și interesele 
unui ONG, chiar dacă acesta 
lucrează în comunitate, sunt 
total diferite de perspectiva și 
interesele unui locuitor al unei 
zone. Deci noi doi, actori urba-
ni ai schimbării, avem o per-
spectivă total diferită, apropos 
de acceptarea trocului grădini 
urbane versus parc sportiv. Tre-
buie să înțelegem acest mecan-
ism de producere al urbanului, 
chiar daca nu e ceea ce vrem 
noi. Perspectiva noastră asu-
pra cum trebuie să se schimbe 
orașul e una idealistă.

L: E o mișcare de rac, am 
câștigat 3 pași în față și unul 
înapoi! Dar cum continuăm 
această muncă, dincolo de 
mecanisme pur locale pre-
cum cele descrise mai sus? 
Cum ajungem să transferăm 

knowledge-ul și experiențele 
acumulate?

S: Aici ajungem la dis-
cuția că noi vrem ca acest 
knowledge să fie transferat 
la modul ideal. Adică noi, cu 
bagajul nostru de cunoștințe, 
cu referințele noastre, cu toate 
doctoratele noastre în spate, 
ne-am creat o imagine ideal-
izată despre cum ar trebui să 
funcționeze ce lăsăm în urmă. 
Așa cum avem și o proiecție 
utopică despre cum trebuie 
să arate spațiul după ce vom fi 
plecat: „Nu ne place cum arată 
și funcționează Cinema Dacia, 
noi am fi făcut altcumva.”, dar 
uite că funcționează și fără noi, 
(mai prost, cei drept!).

L: Oamenii ca noi, pion-
ierii urbani, tot timpul au fost 
mult mai critici la modul cum 
se produce orașul decât alții 
concitadini, având tot timpul 
termeni de comparație: vizite 
la inițiative similare, exemple 
studiate etc. Vrem tot timpul 
mult mai bine, avem un stand-
ard foarte înalt. Eu pot zice ca 
am obținut jumătate din cât 
voiam în proiectul „La Ter-
enuri”. Dezamăgirea noastră 
provine din faptul că mereu 
am perceput acest stand-
ard ideal ca pe unul real, am 
proiectat idealist scenarii prea 
optimiste, am vrut un proiect 
total și fără compromisuri. Așa 
ceva nu este posibil într-un 
oraș cu dinamica Clujului.

S: Ne-am proiectat o im-
agine ideală și am crezut că 
această producere a orașului 
depinde doar de noi, dar de 
fapt depinde de atât de mulți 
stakeholders care se află în ju-
rul acestei bucăți de oraș. În  
realitate, ceea ce ne-am imag-
inat noi e diferit de ceea ce și-a 
imaginat Primăria, investitorul 
sau locuitorii. Orașul este o re-
zultantă de forțe, e bine că ex-
istă atât de multe forțe la Cluj!

Cristina Gagiu, RECREARE, 2011

Dezbatere la Cinema Dacia despre proiectul imobiliar care se supra-
pune peste grădinile urbane din zona “La Terenuri”. În mijlocul grupu-
lui de locuitori şi actori implicaţi se află macheta zonei cu cele 2 cutii 
reprezentând noile construcţii © Radu Gaciu
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EMPOWERMENT

(Alex Boguș)
Nu e de mirare că de-a 

lungul anilor Fundația Altart 
a ajuns, într-un fel sau altul, 
să fie sinonimă nu numai cu 
producția locală de artă și cul-
tură, ci și cu producția de con-
texte în care civismul, într-un 
sens larg – se poate manifes-
ta. De asemenea, alăturarea 
fundației de Fabrica de Pen-
sule este binecunoscută iar 
în ultimii ani alăturarea cu 
Parcul Feroviarilor, betonar-
ea Someșului sau Pata-Rât-ul 
au ținut capul de afiș pe par-
tea socială. Această referire 
la „ultimii ani” are mai mult 
legătură cu trezirea civismu-
lui local și național ca atare 
decât cu activitatea fundației. 
Însă încercarea de a chest-
iona realitățile sociale coti-
diene sau de a implica așa 
numita „societate civilă” în 
diferitele proiecte și activități 
ale fundației nu e un lucru 
bun prin definiție, depinzând 
din acest punct de vedere de 
modul în care sunt imple-
mentate și asumate acestea 
din urmă. Ori în această între-
vedere cu Istvan urmăresc să 

discutăm cât mai critic și re-
flexiv modul în care așa numi-
ta componentă de „empow-
erment” a funcționat de-a 
lungul anilor și a diverselor 
dificultăți sau piedici întâmp-
inate pe parcurs. De ce „em-
powerment” și nu împuter-
nicire? Întrucât echivalentul 
românesc are sensul origina-
lului numai în domeniul ju-
ridic, în celelalte domenii ale 
vieții sociale acesta nefiind 
chiar folosit. Împuternicirea 
așadar, ar ține numai de țid-
ula necesară autorității, în 
schimb empowermentul este 
ceva realizat cu „de la sine-pu-
tere”, nu prin intermediul unei 
autorități. Nu voi zăbovi mai 
mult în acest punct deoarece 
această temă va reveni în cad-
rul discuției cu Istvan. Așadar, 
o discuție mai degrabă de-
spre activitățile fundației care 
au vizat zona socială mai mult 
decât cea artistică sau cultur-
ală, chiar dacă instrumentele 
au fost gândite de la bun în-
ceput ca provenind dinspre 
aceste doua domenii.

 În definitiv acest text 
este mai degrabă un hibrid 

între un interviu și o discuție. 
Am pornit de la un set de în-
trebări pe care i le-am adre-
sat lui Istvan, dar de cele mai 
multe ori tiparul strict de în-
trebare-răspuns nu a fost re-
spectat iar atunci totul s-a 
transformat mai degrabă 
într-o discuție, mai apoi ven-
ind ideea de a răspunde și 
eu la întrebările interlocuto-
rului meu. Nici forma finală 
a textului nu a rămas fără 
modificări din moment ce în 
transcrierea discuției cu Ist-
van am depins mai degrabă 
de memoria mea decât de 
o înregistrare audio. Desig-
ur, interlocutorul meu a avut 
posibilitatea în avans să ob-
serve dacă există vreun punct 
în care memoria mea a trădat 
atât de masiv litera și spiritul 
a ceea ce a fost spus încat să 
merite clarificat suplimentar. 
Așadar un hibrid între interviu 
și discuție, iar această hibridi-
tate se oglindește și în forma 
textului, din moment ce aces-
ta seamănă izbitor cu un in-
terviu, dar unul în care rolurile 
clasice se inversează deseori. 
M-aș hazarda chiar să spun 

că este o formă ce servește 
bine tipului de reflexivitate 
critică necesară abordării in-
tersecției dintre activitatea 
cultural-artistică și sfera so-
cio-politică.

***

B: Cred că o direcție 
simplă în care discuția poate 
merge este să vedem cum 
s-au schimbat lucrurile „acum” 
față de… începuturile, să zicem, 
activității fundației, iar mai apoi 
să vedem cum se vede viitorul 
fundației: ce orizonturi sau ce 
direcții se întrevăd.

IS: Asta e fain, însă nu cu 
această imagine a unui timp 
liniar, ci mai degrabă im-
aginea unei spirale, în 
sensul în care trecutul 
nu este depășit nicio-
dată propriu-zis de 
viitor, ci se poate în-
toarce în multiple 
moduri pentru a 
bântui prezentul 
sau chiar viitorul. 
Ar fi așadar vor-
ba de diferitele 
continuități și dis-
continuități care se 
pot trasa între aceste 
repere temporale.

Bun, să începem 
cu prezentul. Prezentul 
e cam „sucks” din moment 
ce nu știm ce să facem, sau 
mai degrabă cum să facem, 
în continuare pe partea de 
empowerment. Cred și simt 
ca nu suntem doriți pentru 
implementarea continuării 
proiectului Pata Cluj, așa nu-
mitul Pata Cluj 2. La fel simt 
și când vine vorba de Capitală 
Culturală – deși asta poate e 
ceva mai mult legat de per-
soana mea – sau în ceea ce 
privește Parcul Feroviarilor. 
Aș zice ca ne apropiem de 
un moment de criză, însă 
nu o criză de definire – ci din 
contră, suntem în plină criză 
de ceea ce aș numi tensi-

unea și autocontradicțiile 
multi-definirii. La ce mă re-
fer prin multi-definire este 
ceva destul de intuitiv: cine 
ești pornind de la raportul pe 
care îl intreții cu ceilalți actori 
sociali (publicul, finanțatorii, 
factorul politic etc). Din punc-
tul acesta de vedere mereu 
a fost o anumită schizof-
renie: mereu ne-am simțit re-
sponsabili în fața comunității 
dar mereu am fost accounta-
ble, am dat socoteală, în fața in-
stituțiilor. Pornind de la cererea 
de finanțare, raportare, conta-

bilitate ș.a.m.d, mereu dai so-
coteală la instituții, care fie-
care instituție este un regim 
de putere, conectat cu altele. 
Am ajuns astfel de la ceea ce 
ne doream noi, responsabili-
tatea față de persoane fizice, 
la una față de persoane ju-
ridice. De aceea acum 15 ani 
am propus ideea de a dizol-
va fundația și a o reconfigura 
mult mai la firul ierbii cumva, 
direct înspre oamenii sau co-
munitatea interesată.

Această schizofrenie 
e un troc care nu mereu 

funcționează cel mai bine 
pentru tine. Cum fiecare in-
stituție este un regim de pu-
tere, care are și un discurs și 
un cod anume, munca mea 
de multe ori e practic de a 
face aceste “traduceri infidele” 
pentru autoritate astfel încât 
să pot încerca să creez contex-
tul pentru implicarea civică. 
Dar întrebarea mea pentru 
tine este cum ați resimțit tipul 
ăsta de problemă în cadrul 
Tinerii Mânioși? Sau cum se 
manifestă asta la a-casă?

B: Păi, din punctul ăsta 
de vedere sunt niște difer-
ențe între Tinerii Mânioși și 
colectivul casă. Dacă primul 

era mai degrabă un grup 
trans-ideologic, coagu-

lat în urma protestelor 
de stradă din iarna 

anului 2012, colec-
tivul a-casă este 
unul asumat de 
stânga, o stânga 
libertară sau anar-
histă. Ori, această 
diferență se tra-
duce în presiuni 

mai mici pentru 
grupurile asumate 

ca fiind “exterioare” 
establ ishmentului , 

precum cele anarhiste 
de a se manifesta fără 

prea multă preocupare pen-
tru totalitatea actorilor din 
rețea. Ce vreau să spun cu 
asta: spre exemplu în Tinerii 
Mânioși, datorită caracteru-
lui său mai pronunțat civic și 
ne-asumat ideologic (decât 
anumite chestiuni de valori 
care reprezentau un fel de cel 
mai mic numitor comun și 
care era un liberalism cu față 
umană), aceste interacțiuni 
schizoide erau o parte mult 
mai pronunțată din acțiunea 
noastră politică. Orice mesaj, 
orice text sau asumare tre-
buia să treacă de un proces 
în care vedeam cum acțiunea 
noastră nu arde toate punțile 

Cafeneaua Femeilor, 2018
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de legatură cu ceilalți actori 
sociali pe care noi vroiam 
să îi motivăm în sensul con-
testării puterii. Dacă spunem 
asta vom deranja pe cutare și 
cutare și nu dorim asta, sau 
poate va trebui să consumăm 
prea multă energie pentru a 
explica ceva mai radical, en-
ergie care ar putea fi folos-
ită altcumva. Desigur, aceste 
decizii erau și unele politice, 
dar fix aceleași raționamente 
domneau și în capul celor 
mai radicali din grup, care 
erau conștienți că dacă ar fi 
grăbit lucrurile în sensul rad-
icalizării politice, s-ar pierde și 
putinul, bruma, de implicare 
civică prilejuită de protestele 
anti-austeritate din 2012. În 
colectivul a-casă în schimb 
această dinamică schizoidă 
este prea puțin sau mai deloc 
prezentă, pentru că asumăm 
această poziție a marginal-
ității, acela fiind și locul de 
unde criticăm. Desigur, este 
o poziție relativ confortabilă 
în sensul în care nu te “mur-
dărești pe mâini” prin com-
promisuri strategice sau prin 
a cocheta cu puterea sau au-
toritatea. Altfel spus, decizia 
noastră politică este că mai 

bine scoatem în evidență 
ceva ce ar putea să ardă orice 
punte cu oricine (drama-
tizând desigur, nu poți înde-
părta chiar pe toată lumea) 
decât să menținem niște 
punți sociale fără să adresăm 
realitatea socio-politică pe 
care o consideram în bună 
măsură opresivă. Așadar, mai 
bine spunem ceva nepop-
ular pentru a puncta și a da 
un loc acestei poziții, decât 
de a încerca să ne negoci-
em poziția asta ca să nu fim 
dați deoparte. Încercăm să 
impunem această poziție, 
dar după cum poate certifi-
ca marginalitatea noastră, 
asta se întâmplă foarte greu 
spre deloc. Însă modul în care 
facem acest lucru este nu 
printr-o negociere constantă 
a poziției noastre cu ceilalți 
actori, ci încercăm ca prin ac-
tivitatea noastră să devenim o 
voce și un actor care sa nu mai 
poată fi pur și simplu ignorat. 
Dar la urma urmei, iar asta e 
cumva “teoria” mea, această 
presiune redusă din punct de 
vedere a actorilor sociali (alt-
fel spus în privința raporturi-
lor politice cu ceilalți) se tra-
duce într-o presiune sporită 

în planul “personal” să îi spu-
nem. Sigur, ne asumăm că nu 
coabităm și nu suntem inte-
resați de coabitarea cu polit-
icul sau status quo-ul, însă 
aceste alegeri nu se lasă fără 
urmări pentru viața fiecăruia. 
Fie că vorbim de precaritate, 
fie că vorbim de presiuni psi-
hice (atât a familiei, cât și a so-
cietății “normale” și normate) 
aceste presiuni sunt în con-
tinuare acolo, numai că trans-
formate. Dar să revenim la 
criza de care ziceai. Este ceva 
suplimentar în ceea ce te pre-
ocupă acum sau e doar obo-
seala anilor de activitate?

IS: O tactică a artistului a 
fost mereu subversiunea. Atâ-
ta vreme cât loialitatea ta e că-
tre comunitate e ok, tu încerci 
să subvertești autoritatea. Dar 
dupa 20 de ani devine obosi-
tor, neplăcut și pe alocuri rău 
mirositor. Instituțiile la urma 
urmei nu sunt anonime sau 
faceless, îi cunoști pe oame-
nii aceia. Și  atunci se pune 
întrebarea: cum îi iei? Ca per-
soană sau ca instituție? Unde 
e mixul dintre politic și per-
sonal cumva? Iar toate aceste 
raporturi sociale și umane 

schizoide un pic te f#!. Prac-
tic, daca nu îi spui ce crezi îl 
trădezi ca persoană, daca îi 
spui îl bagi în schizofrenie și 
pe el pentru ca el de acum 
știe ceva ca om, dar acel om 
reprezintă de fapt o instituție.

Atâta vreme cât tu vor-
bești și cu o tabară și cu 
cealaltă devii practic un fel 
de „șaman”, comis voiajor 
între oameni și zei.Și cu cât 
stai mai mult cu una din 
tabere, cealaltă va conside-
ra că trădezi. Dar tu trebuie 
să intri în contact cu ambele 
tabere – nu poți sta cu curul 
doar într-o singură parte – și 
atunci apare situația în care 
tu ești trădător pentru ambe-
le tabere. Astea sunt situații 
existențiale nasoale. Cum ar 
veni, în Primărie ești rebelul 
iritant, iar în Pata ești agen-
tul statului predicând cultura. 
Dar nu poți evita situația de a 
lucra cu ambele părți. Dacă 
chiar aș crede că se poate face 
numai cu una dintre tabere, 
aș face numai cu una, dar eu 
cred ca nu se poate. 

Dar, să mă întorc la criză...
Criza e alta și mai ales în ceea 
ce privește ieșirea mea de pe 
facebook, am renunțat să mai 

activez, să distribui. De ce? 
Prima data am încercat cu 
„cetățenimea”, poate se mobi-
lizează, poate se implică, dar a 
ieșit doar cu like și share. Nu a 
existat participare și implicare 
reală. Apoi, textele s-au dus că-
tre ziare, au fost preluate și ce 
s-a întâmplat mai apoi a fost...
mai nimic. Deveniserăm un fel 
de mediafax pe teme diverse 
(Parcul Feroviarilor de exemp-
lu).  Apoi am încercat cu per-
sonaje din viața politică și ceea 
ce am realizat în timp este ca 
mai nimeni nu face mare lu-
cru și în genere nici nu au 
înțeles mare lucru din ce li s-a 
spus sau din ceea ce îi încon-
joară. Criza e că metoda asta 
nu funcționează, nici orientată 
înspre „public”, nici înspre au-
torități, dar nici la presă. Astfel 
o grămadă de conflicte mi le-
am adâncit, iar atunci această 
metodă nu mai poate funcțio-
na și nu știu ce se poate face 
mai departe.

B: Dar ce ar trebui să se 
întâmple la urma urmei? Cum 
ar trebui să se răspundă la 
mesajele și apelurile tale? Nu 
e și o chestiune de așteptări 
prea mari sau?

IS: Uite, utopia în care 
sper e asta: o agregare de 
cetățeni, o comunitate de 
interes care să producă sus-
tenabil un discurs și o inter-
față pentru a participa la viața 
publică. Practic să aibă posi-
bilitatea de a pariticipa cu o 
relativă “forță “ la o masă a 
dialogului. Asta vroiam să re-
alizăm cu Parcul Feroviarilor, 
o comunitate care să pro-
ducă praxis, și discurs pentru 
această cauză comună. Nu 
s-a întâmplat. Am scos Car-
ta Parcului, dar dacă ieșeam 
noi din proces acesta murea. 
Când ai o finanțare mică și 
perioadele de finanțare sunt 
scurte nu ai șanse să legi lu-
crurile. Ori procesele de trans-
formare socială necesită fon-
duri pe ani de zile, o anumită 
sustenabilitate, însă ceea ce 
primești este numai pe ter-
men scurt.

B: Asta mă duce cu gan-
dul la o tensiune prezentă de 
când am început această dis-
cuție: aceea dintre grassroots 
si instituție. Dar acest tip de 
durabilitate și implicare pe 
termen lung (din care fondu-
rile reprezintă numai o parte) 

Monotremu, EVERYTHING HERE BELONGS TO BE, 2015
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nu s-ar putea îmbunătăți prin 
mai multă „instituționaliza-
re” de fapt? La ce mă refer: 
instituție e orice aglomera-
re de oameni cu o anumită 
împărțire de roluri și sarcini 
care au o putere relativă în-
tr-un anumit angrenaj, așa-
dar aceasta poate fi non-ier-
arhică și să aibă totuși o doză 
de „putere” mai mare față 
de diferite grupuscule și mi-
cro-comunități și implicit o 
durabilitate mai mare.  

IS: Uite, atunci când 
ți-am spus că acum 15 ani 
vroiam să dizolvăm fundația 
nu însemna că dispărem ca 
instituție în sensul ăsta, doar 
că negăm actualul model și 
dorim un alt mod de a relațio-
na. Practic să te auto-institui 
în relație cu terții, ca parten-
er la masa dialogului, dar nu 
by default pe coregrafia lor. 
Nu este exclus ca un grup 
„informal” să aibă raportu-
ri instituționale cu diferite 
autorități (adică sa fie re-
cunoscut ca partener). Iar 
apoi tu vrei și ca o anumită 
cultură instituțională să se 
schimbe – însă asta e foarte 
greu de făcut, iar modul în 
care poti face asta e numai 
cu un aliat din interior care să 
gireze pentru tine și să porne-
ască un proces de identificare 
al altor aliați și tot așa. Dar asta 
nu prea a funcționat. Poate 
e și un mecanism de au-
toapărare a instituțiilor, o re-
zistență la schimbare. Trebuie 
gasită o metodă de a debloca 
acest lucru (un exemplu ar fi 
finanțare din exterior). Create 
procese îndelungate, susten-
abile, grassroots de generat 
economii de sens, care la ran-
dul lor să creeze interfețe pen-
tru relaționarea cu instituțiile. 
Dar uite: cunosc un tămădui-
tor care na, vindecă el oameni 
ca orice tămăduitor și în plus, 
face și vinde pâine pe o arie 
de 30 km. Ceea ce îi vinde lui 

pâinea e practic că și vindecă, 
nu neapărat faptul că e cine 
știe ce priceput la făcut pâine. 
Ideea e că poți să micșorezi 
aria de acoperire, să recali-
brezi viziunea și așteptările a 
ceea ce vrei să realizezi. Ajun-
ge să devii sustenabil pe o arie 
dată, nu să tinzi la toată plan-
eta. Chiar dacă stii că totul e 
interconectat și că sunt lumi 
dincolo de lumea ta, rămâi la 
poiana ta. Nu ai resurse să iți 
pui în practică viziunile mai 
grandioase, mai generale sau 
macro. Că așa ajungi să nu 
mai faci nici pită și nici să mai 
vindeci. Cum faceți voi mixul 
ăsta magic la a-casă?

B: Păi răspunsul simplu 
este că nu există niciun mix 
magic la a-casă. Este o prob-
lemă cu care ne confruntăm 
constant iar formalizarea cea 
mai facilă a acestei chestiuni 
e următoarea: tocmai pent-
ru că încercăm să înțelegem 
realitatea socială și mersul 
istoriei – așadar încercăm să 
nu devenim contaminați de 
propriile noastre dorințe de 
a vedea societatea schim-
bându-se și de a evita astfel 
și deziluziile ce vin la pachet 
– soluția pe care o menționai 
anterior se impune de la sine. 
E clar că nu poți sări peste pro-
pria ta umbră, iar în cazul asta 
nu poți grăbi ceea ce necesita 
timp pentru a se realiza. Sig-
ur, asta nu implică inutilitatea 
acțiunii tale pentru că reușeș-
ti într-o măsură sau alta de a 
influența mersul realității so-
ciale, dar această influență nu 
poate trece de niște bariere 
structurale ale societății și is-
toriei. Ca lucrurile să se schim-
be mai mult decât au făcut-o 
deja pentru tine, trebuie să se 
schimbe și alți actori sociali, 
iar peste această chestiune ai 
puțin sau deloc control. Ori, 
tocmai aceste bariere îți im-
pun a te rezuma la a-ți face 
cât mai bine activitatea pe fe-

lia ta, neuitând că activitatea 
ta face parte dintr-un ocean 
imens de inter-dependențe și 
intersecții. 

IS: Bun bun, dar cum 
traduc asta în activități și 
practici? Nu doar schema 
asta cu iluziile și deziluziile...

B: Cel mai facil raspuns 
la întrebarea asta este: vrem 
să cumpărăm o casă. Sigur, 
trăiască nașul mare, nu o să 
intru în detaliile mod-
ului în care niște 
anarhiști au 
s t r â n s 
b a n i 
d e - o 

casa, 
ci o 
să insist 
asupra legă-
turii pe care o 
văd între ceea ce ai 
întrebat și modul în care am 
ales sa îți răspund aducând în 
discuție această casă. Dupa 
cum ziceam, tema asta a con-
tinuității, a sustenabilității, în-
cepe să fie din ce în ce mai 
puternic simțită și în grupul 
nostru. Derulăm activitate 
politică de ani de zile, în prin-
cipiu știm care sunt limitările 
structurale în privința acți-
unii noastre și încercăm să 
ne ghidăm așteptările după 
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realitate mai degrabă, decât 
după dorințele sau năzuințele 
noastre. Astfel, știm că ne-am 
înhămat la o muncă ce va 
dura decenii practic, având 
în vedere decalajul spațiului 
geografic în care trăim din 
punct de vedere a organizării 
democratice sau grassroots. 
Ori, dacă va dura decenii 
această muncă și cineva  tre-
buie să o facă, am dori să nu 

mai fie nevoie ca fiecare 
grup sau grupus-

cul care își „în-
cepe” ac-

tivitatea 
să fie 

n ev-
o i t 

să re-
i n v e n t e z e 

roata. Dorim 
ca ceea ce „lăsăm 

în urmă” să fie ceva ce ar 
elimina întregile perioade 
de încercare prin care am 
trecut. Nu ar trebui să rein-
ventam roata de la „generație 
la generație”, unele lucruri 
trebuie să se transmită. Ori, 
din punctul asta de vedere 
nu trebuie ca fiecare să or-
ganizeze evenimente pent-
ru a strânge donații pentru 
spațiul pe care il folosesc, nu 
trebuie ca fiecare grup să 

treacă prin deziluziile mobi-
lizării sociale. Avem nevoie de 
memorie, dar pe lângă aspec-
tul ăsta să-i zicem imaterial 
al memoriei, avem nevoie si 
de memorie „materială”. Este 
nevoie de spații libere sau 
eliberate, este nevoie de prac-
tici și spații comune, practici 
deja încercate și care func-
tionează. Dupa cum ziceam, 
ar fi cazul să începem să clă-
dim și să transmitem, nu doar 
să reinventăm, reorientăm și 
re-performăm rezistența în-
tr-o invariabilă lipsă de con-
tinuitate. Avem nevoie de un 
instrumentar pentru schim-
bare pentru că senzația mea 
este nu prea avem. Iar prin 
instrumentar mă refer aici și 
la “instituții” cum menționam 
anterior. Dincolo de energia și 
timpul cuiva, care sunt struc-
turile care se încheagă pentru 
a schimba status-quo-ul?

IS: Am un model în cap: 
gherila. Grupuscule auto-
nome care își fac fiecare trea-
ba dar în același timp reusesc 
să se coordoneze pe distanțe 
mari și în secvențialitate. Tac-
ticile și gândurile lor oper-
aționale cum se coagulează 
în strategii? Cum reușesc 
ei să le facă să funcționeze 
realmente? Un tip alternativ 
de organizare era “cuibul” lu 
Zelea, pe modelul crezului 
fanatic în Căpitan, care zicea 
eu sunt miezul, urmați-mă! 
Evident, fugi de modelul ăsta 
ca de dracu, dar pe ce traiec-
torie? Și pentru alte tipuri 
de organizare este necesar 
timp, energie, implicare, an-
duranță. Le ai?

B: Uite, e foarte bun ex-
emplul ăsta, pentru că aduce 
în prim plan o diferență în-
tre instrumente și motivația 
de a le folosi. Grupurile de 
gherila de obicei au o moti-
vație fantastică, fie că vorbim 
de eliberare națională, fie că 
vorbim de practici dincolo 

de limita legii (sau de orice 
mix a acestora două). Așadar 
motivația lor este incompa-
rabilă față de un cetățean 
care, să zicem, ar trebui să se 
implice în problemele comu-
nității sale. Această problemă 
a motivitației nu ne întoarce 
cumva catre zona socială și 
economică? Ce îi motivează 
pe oameni să se implice și ce 
înseamnă de fapt realitatea 
socială pentru ei? Pentru noi 
este probabil una din prob-
lemele noastre centrale, care 
revine an după an, perioadă 
dupa perioadă. Mereu dis-
cutăm cum să facem să atr-
agem mai mulți oameni ca 
să ne calce pragul pentru a 
se contamina de ideile noas-
tre anarhiste. Am observat că 
și motivația și entuziasmul 
nostru depind, de realizare, și 
de input-ul pe care îl primim 
din partea celorlalți. Dacă ob-
servăm că există foarte puțin 
interes pentru ceea ce pro-
punem, simțim ca abia are 
rost toată această luptă, iar în 
momentele în care interesul 
și mobilizarea se întâmplă (în-
totdeauna punctual) crește în 
mod natural și entuziasmul și 
energia noastră. Noi am prob-
lematizat această chestiune 
prima dată în 2013, după ce 
întreaga mobilizare stradală 
se terminase și oamenii înce-
peau să nu mai fie atât de im-
plicați în chestiunile sociale 
și am ajuns la niște concluzii 
în sensul asta. Și anume, fap-
tul că mobilizarea socială ur-
mează un pattern sinusoidal, 
când crește când descrește. 
Iar atunci când crește aceas-
ta se întâmplă pornind de 
cele mai multe ori provocat 
de factori exogeni (altfel spus, 
decizii politice) și irumperea 
de energie este extrem de 
probabilă însă întrebarea e ce 
facem în perioadele de des-
creștere, chiar de retragere. 
Cum îți menții entuziasmul, 
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cum te pregătești ca în mo-
mentul în care urmatoarea 
explozie de energie socială 
apare să fii pregătit să încer-
ci să o deturnezi spre propria 
ta agendă. Dar un raspuns 
simplu sau definitiv nu avem 
și cel mai probabil este bine 
să fie așa. Astfel, e un proces 
constant și o interogație con-
stantă în privința asta. 

IS: Uite, mult timp am 
crezut că e o problemă de 
instrumente, dar acum cred 
că e problemă de motivație. 
A fost o trezire tristă pent-
ru mine, dar acum am ajuns 
să cred că oamenii nu chiar 
preferă libertatea. Ci sigu-
ranța. Aici am greșit și re-
cunosc cu drag. Văd o nouă 
realitate nouă cu care nu știu 
ce să fac. Cum să îi mobilizez 
pe oameni în sensul acțiuni-
lor și instrumentelor pe care 
le-am tot dezvoltat în concept 
sau practică. Noi am dezvoltat 
instrumente pentru libertate. 
Dar p*la. Oamenii nu vor lib-
ertate. Oamenii vor siguranță. 
Instrumentele dezvoltate 
pentru libertate nu neapărat 
merg pentru siguranță. Voi 
cum ați văzut tipul asta de 
trade-off între cele două?

B: Păi trade-off-ul ăsta 
se întâmplă vrând-nevrând. 
Dacă e să urmăm distincția 
pe care ai folosit-o – și a cărei 
proponent principal cred ca 
e Erich Fromm care are un 
text numit chiar „Fuga de lib-
ertate” – este clar că majori-
tatea persoanelor din grupul 
a-casă valorizează mai mult 
libertatea decât siguranța. Iar 
asta se vede din relațiile pe 
care le au oamenii din grup 
cu propriile lor familii – traseul 
lor de viață fiind mai degrabă 
o deviație de la traseul stand-
ard care ți-l sulemenește soci-
etatea– din precaritatea vieții 
lor asumată prin alegerile 
economice și de practic polit-
ica sau pur si simplu prin car-

acterul mai degrabă sezonier 
și liber al muncii pe care fie-
care o prestează. Așadar liber-
tatea este puternic valorizată 
în grupul nostru, dar asta nu 
înseamnă că în tot atâtea fe-
luri insidioase nevoia de sigu-
ranță nu revine. Recent a fost 
și o statistică facută pe popu-
lația autohtonă de catre INS, 
în care la întrebarea dacă ar 
prefera un venit mai mare dar 
nesigur unuia mai mic, dar 
sigur, romanii au preferat în 
majoritatea lor siguranța în 
dauna beneficiilor mai mari. 
Desigur, tranziția a lăsat urme 
adânci atât în mentalul, cât și 
în comportamentul sau valo-
rile populației românești, iar 
din punctul meu de vedere 
asta este și explicația pentru 
aceste atitudini: acestea stau 
într-o relație intimă și directă 
cu statutul material. Cu cât 
acesta este mai scăzut, cu 
atât sărăcia și dependența 
sunt mai mari, iar oamenii 
vor prefera siguranța și pre-
dictibilitatea. Cu cât statu-

tul material este mai mare 
și mai stabil cu atât crește 
apetența pentru ceea ce dis-
cursul de dreapta a acaparat 
aproape total și anume pen-
tru risc, inițiativă sau inovație. 
Desigur, nu putem fi atât de 
reducționiști, și este clar ca și 
aspectele culturale sau poate 
chiar cele ce ține de geografie 
și climă să impacteze moduri-
le în care o societate dată se 
comportă predominant, însă 
legatura cu statutul mate-
rial nu este nici accidentală, 
nici ne-importantă. Sigur, 
atât nevoia de siguranță, cât 
și cea de libertate sunt ches-
tiuni fundamental umane, 
însă modul în care acestea se 
structurează depinde într-o 
măsură extrem de mare de 
contextul economic și politic.

IS: Uite, eu sunt con-
strucivist de felul meu. Orice 
angrenaj are niște puncte în 
care daca scoți o schijă pică 
toată construcția. Iar asta 
cu oamenii care generează 
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relații, punți, solidarități – lim-
bajul de lemn activist – are și 
limitări. Ca și cum ai avea un 
acvariu de 1000 de litri în care 
ai 10 guppy care iaca se soli-
darizează cand vine bibanul. 
Dar nu sunt 10.000 de guppy 
să facă o bilă din aia mare și 
deasă, ci 10. Pot să tot facă bila, 
dar nu sunt/suntem destui. Și 
nici ipostazele istorice de care 
știu nu îmi arată că lucrurile au 
funcționat așa. Mai niciodată 
nu a fost o masă critică ce s-a 
tot extins și a pus stăpânire 
pe societate operând schim-
barea, ci a fost vorba mai de-
grabă de o avangardă care de 
cele mai multe ori a hijack-uit 
sau au fost hijack-uiți de pu-
tere. Mereu a funcționat cum-
va pe baza de minorități zgo-
motoase care s-au rețelizat și 
au preluat pârghiile. Dar. Văd 
democrația ca pe o înșiruire 
de armistiții între forțele so-
ciale. Când apari ca o forță de 
gherila nu ești încă un mam-
ut, un dinozar, ci doar un ac-
toraș, dar care te institui ca ac-
tor în negocierea și înșiruirea 
armistițiilor. Modelul ăsta mi 
se pare fezabil în momentul 
aceasta.

Dar să nu pară ca sunt 
prea pesimist. Există și o parte 
de optimism. Uite, tatăl meu 
s-a ocupat de yoga și din as-
tea. Avea cateva cărți vechi, 

împrumutate, trase la xerox, 
copiate cu pixul ș.a.m.d. Iar 
eu îi ziceam: de ce ce nu te 
uiți pe internet pentru infor-
mațiile astea. Găsești nu nu-
mai o carte, ci găsești sute de 
cărți, interpretări la ele, com-
parații, traduceri și tot alaiul 
de informații. Dar el nu vroia și 
nu mi-a zis niciodată care au 
fost motivele lui pentru tipul 
de muncă pe care o făcea și 
care putea să pară oricui una 
în zadar. Însă acum stau și mă 
gândesc la o chestie: Rig Veda 
a fost scrisă acum aprox 4000 
de ani, Upanişadele acum 
aproximativ 3000 iar taoismul 
acum 2700. Cum îți rețelizai 
cunoașterea atunci când erau 
o mână de oameni în lume 
aflați la sute, mii sau zeci de mii 
de kilometri distanță? Și totuși 
asta s-a întâmplat și a generat 
un tip de cunoaștere și practică 
ce dăinuie de mii de ani. Cum? 
Vedele erau învățate pe de rost, 
frate, oamenii ăia aveau tehni-
ci de memorare, și învățau, așa 
puțini câți erau, texte hiperlun-
gi pe de rost, pentru a putea fi 
“ascultate” și transmise mai de-
parte. Ăsta e un lucru care îmi 
dă speranță că se poate cumva, 
deși nu știu cum. Conexiunea 
instantă, viiteza legăturii și in-
ter-relaționării de fapt s-ar pu-
tea să nu ajute, poate de asta pe 
tata nu-l interesa să folosească 

internetul. La urma urmei nu 
a fost nevoie de rețelizarea așa 
cum o gândim noi acum pent-
ru a se fi întâmplat revoluții so-
ciale, agricole and so on.

B: Da, la urma urmei 
daca ne întoarcem la mer-
sul istoric vedem că marile 
schimbări se petrec în felul ur-
mător: ai o sumedenie de mici 
acțiuni care într-un fel desigur 
că schimbă anumite lucruri 
sau raporturi sociale, dar per 
total rămâi cu impresia că de 
fapt nimic nu s-a schimbat în 
mod fundamental. Dar apoi, 
ai un moment în care toată 
această acumulare cantita-
tivă se transformă în ceva cali-
tativ, practic un tipping point, 
dupa care totul pare că se 
schimbă fundamental deși a 
fost la urma urmei o mișcare 
constant incrementală.

IS: Problema este că nu 
știu unde sunt ceilalți guppy-i 
din acvariu. Suntem aproape 
de tipping point sau doar mă 
expun ca prostu, singur, la fie-
care secundă la atacul biban-
ului? E o întrebare care nu își 
poate găsi un raspuns imedi-
at. Eu încerc să-mi asum bila 
de guppy unipersonală, și? 
Adevarul e că aici e vorba și 
de patologia mea, pe care l-aș 
numi complexul super-eroului. 
Cred că una din cele mai evo-

catoare exemplificări a acestui 
complex este în scenă din The 
Watchman în care supereroul 
Rorschach, dejucând o încer-
care de asasinat la adresa sa le 
spune celorlalți deținuți înainte 
de a fi imobilizat de paznici: 
“I’m not locked in here with 
you, you are locked in here 
with me”. Acest mod de a pune 
problema a fost mereu o par-
te din patologia mea și prob-
abil din acest motiv primesc 
îndeobște întrebarile legate de 
„care-i planul?”, ori acum simt 
că nu mai știu care e planul. În 
afară desigur de ceea ce mi-
am asumat, după cum ziceam 
și mai devreme: o tarlă mai 
restrânsă, un amestec de vin-
decare și vândut pită, și regân-
dite uneltele libertății mai mult 
pentru etosul siguranței. 

B: Ok, hai să vorbim pe 
final și despre relația cu FdP 
și în sensul ăsta aș dori sa te 
întreb dacă Fabrica a fost un 
catalizator al artei implicate 
social și politic sau dacă a 
oferit un fel de legitimitate și 
tacticilor mai conflictuale?

IS: Faptul că fundația a 
fost membru fondator la FdP 
a fost iară o treabă importantă 
pentru că asta a fost o poveste 
a agregării clasei creative pre-
care locale care într-un fel 
este fix opusul tabloului creat 
de Richard Florida clasei cre-
ative  (situația a fost un fel de 

anti-Florida din moment ce 
eram o armată a muritorilor 
de foame din cultură), chiar 
dacă în rândurile noastre mai 
aveam și un Ghenie. Sigur de 
exemplu faptul că anumite 
lucruri, gen vânzările lui Gh-
enie, sunt ușor de înțeles, citit, 
trâmbițat de către Primărie îți 
oferă o anumită vizibilitate și 
legitimitate și activităților tale, 
sa zicem mai subversive. Dar 
în momentul în care apar crit-
icile, cum a fost atunci când 
am criticat TIFF-ul pentru 
donația de la Roșia Montană 
Gold Corporation, dorința de 
asociere a devenit evident 
mai mică. Însă, de la bun în-
ceput Fabrica a avut și un po-
tențial conflictual în sine, nu 
doar posibilitatea de alăturare 
a politicului, împărțirea laude-
lor și meritelor.  

Politicul nostru are o 
gândire uni-dimensională: 
ori ești cu noi cu totul, ori ești 
împotriva noastră, tot tim-
pul, în toate. Nu există logica 
asta a multivalenței: că poți 
fi de acord pe o chestie, dar 
pe altele nu. Politicienii nu 
își asumă cultura asta con-
flictuală, sau mai bine zis o 
asumă între ei, dar nu și față 
de terți. Contraopinia, trădar-
ea internă e la ordinea zilei 
între ei, asta nu deranjează la 
nivel politic. Partidiștii nu se 
miră  că vai, a trădat celălalt 
partid la vot. Dar se miră 

când „trădează” cetățenii. 
Când politicienii vorbesc către 
popor: valori,  principii etc, dar 
cand vorbesc între ei, culmea, 
fiecare stăpânește dicționarul 
puterii: pragmatism, contabil-
itate politică, fără moralisme. 

B: Păi tocmai, politicienii 
au o problemă când sunt in-
terpelați pe poziții politice. Nu 
au nicio problemă să fie ches-
tionați de pe poziții care să 
necesite input-uri sau bla-bla-
uri moraliste sau principiale 
(desigur fără nicio legătura cu 
realitatea), asta e la urma ur-
mei orice campanie elector-
ală. Însă au o problemă fun-
damentală când cineva pune 
practic problema într-un mod 
politic, și deci pragmatic, și 
mai ales nu în preajma vot-
ului ci cumva constant de-a 
lungul timpului. Problema e 
că practic politicienii nu ac-
ceptă când cetățeanul face 
politică, cand îi interpelează 
în limbajul pragmatic și nu 
doar în cel moral și principi-
al. Atâta vreme cât acesta din 
urmă își cere cuminte porția 
de bla-bla de la politicieni e 
în regulă, atunci când vrea să 
participe la structurarea vieții 
politice a orașului sau regiunii 
sale, într-un mod politic ușile 
sunt mai mult închise decât 
altcumva. 
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