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Introducere

Raluca Voinea

Crimele sunt abolite. Nu mai există decât pasiuni.* este un proiect care se 

desfășoară timp de șase săptămâni în spațiul Paris Viitorului și prezintă 

o succesiune de șase expoziții, cu următorii artiști: Claudiu Cobilanschi 

(20 – 26 septembrie), Ioana Gheorghiu (27 septembrie – 3 octombrie), 

Andrei Dinu (4 – 10 octombrie), Ioana Stanca (11 – 17 octombrie), 

Adelina Ivan (18 – 24 octombrie), Alina Lupu (25 – 31 octombrie).

O experiență accentuată de pandemie a fost aceea de a trece în 
oraș pe lângă spații neocupate: închise recent sau deja de o veșnicie, 
abandonate, cu rămășițele ultimelor ocupante sau cu perdelele trase. 
Multe dintre aceste spații de dimensiuni infime, și totuși prea scumpe 
pentru a fi închiriate. Ceea ce a devenit evident în aceste luni a fost 
faptul că nimeni nu își dorește să trăiască într-un oraș fantomă, în 
care clădirile sunt decor de film și parterurile lipsite de activități 
devin carcase înfricoșătoare pentru temerile de viitor ale tuturor celor 
afectați de o posibilă criză economică, mai gravă decât cea sanitară și 
cu efecte pe termen lung.

Arta a știut întotdeauna să se descurce și să se adapteze: la spații 
enorme, la spații minuscule, la provocările spațiului public sau la 
confortul instituțiilor muzeale. Paris Viitorului este un spațiu în care 
încercăm să subliniem această capacitate a artei de a se face vizibilă 
și semnificativă indiferent de tipul de spațiu pe care îl ocupă. În același 
timp, acest spațiu de dimensiunile unei debarale reprezintă și un 
comentariu asupra posibilităților reale ale artiștilor contemporani din 
București de a ocupa spații centrale pentru expunerea artei lor. Paris 

*  Atât titlul proiectului, cât și numele spațiului sunt inspirate din cartea Un autre monde, 
a autorului și ilustratorului francez al secolului 19, J.J. Grandville.
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Viitorului este, de asemenea, un spațiu vitrină, situat într-o intersecție 
efervescentă, între strada Mihai Eminescu și strada Viitorului. Pe 
lângă el trec tramvaie și pietoni, se ciocnesc cu regularitate mașini, 
se opresc pentru orientare curieri și livratori, tinerii din zonă se adună 
la cafeneaua care vinde cafea de origine controlată. Pe colțul de pe 
diagonală s-a închis un loto și s-a deschis un aprozar, pe colțul de 
vizavi s-a pus notificare de evacuare pe ușă. Niciuna dintre clădirile 
care străjuiesc intersecția nu va ajunge în secolul următor, poate 
nici în deceniul următor. În curtea abandonată a unei foste fabrici 
de pâine, iarna se strâng gunoaie și vara cresc oțetarii și redau 
speranța în reziliență. Mai departe pe strada Viitorului, două sedii de 
partide fasciste se privesc față în față, un pic mai jos, într-o grădină, 
se construiesc roboți. În capătul celălalt se ajunge la piața Gemeni, 
sufocată de concept-supermarketul dominant, dar încă lăsând loc 
câtorva legume proaspete de la țară, nu de pe vapor. Noaptea se aud 
manele, canzonette și sunete de pian. Ziua claxoane, zguduit de șine, 
înjurături.

Strada Viitorului e, așa cum îi spune numele, plină de necunoscute, de 
contraste, de coexistența unor timpuri diferite, de zile mai bune și mai 
rele. E o stradă tipic bucureșteană, care ar putea fi în același timp la 
Istanbul, la Buenos Aires sau la Paris. La etajul doi al clădirii la parterul 
căreia se află spațiul de artă contemporană Paris Viitorului, 
tranzit.ro / București și-a găsit refugiu în timpul pandemiei, după 
plecarea premonitorie din spațiul pe care l-a ocupat timp de șapte ani 
în altă zonă a orașului. Un refugiu de lucru, unul pentru plantele salvate 
din Oranjeria spațiului trecut și unul pentru biblioteca plină de comori. 
În bibliotecă se găsește și o ediție facsimilată și comentată a cărții 
satiristului și ilustratorului francez J.J. Grandville, Un autre monde, 
publicată inițial în 1844. Grandville a fost un comentator acid al vieții 
urbane și politice pariziene, într-o perioadă de avânt capitalist, pe care 
burghezia locală cu ambiții nobiliare l-a ajustat să-i răspundă dorințelor 
de lux și de consum în exces. Walter Benjamin a văzut în Grandville un 
artist al modernității baudelairiene, care portretizează în desenele sale 
un proces de fetișizare a modei și a obiectelor de consum, pe care le 
contrapune unei lumi cosmice, astfel încât corpul uman și anorganicul, 
plantele și rocile, domesticul și celestul coexistă și dialoghează în 
cele mai neașteptate moduri. Artista Raluca Popa a realizat în 2015 o 

gravură după Grandville, Paris Futur, care înfățișa un astfel de peisaj, 
în același timp neverosimil, dar și o posibilă înfățișare a unui oraș viitor. 
Această lucrare a fost prezentată în spațiul tranzit.ro / București și a 
rămas un subiect de conversație între artistă și instituție.

Într-o altă conversație, Raluca Popa a creat în 2013 o intervenție 
împreună cu artista britanică Keira Greene, The Shop 2013. Aceasta 
reprezenta o replică a unui proiect cu titlu similar, realizat la Londra în 
1993 de cunoscutele reprezentante ale Young British Art, Sarah Lucas 
și Tracey Emin. Raluca Popa și Keira Greene atrăgeau atenția asupra 
spațiului de pe strada Eminescu la intersecția cu strada Viitorului, 
un spațiu comercial care a fost, pentru scurte perioade, farmacie, 
covrigărie, magazin de rochii de mireasă, florărie, birou pentru emigrări 
și altele. În timp ce discutau despre circulația bunurilor și a oamenilor, 
artistele invitau și la o reflecție asupra expunerii (sau lipsei acesteia) 
a artei, asupra integrării ei în fluxul privirilor și socializărilor din oraș, 
precum și asupra calităților unui spațiu, o dată ce acesta este scos din 
circuitul comercial.

Paris Futur și The Shop sunt cele două momente și conversații pe care 
le continuăm acum, într-un oraș care parțial se schimbă peste noapte, 
în timp ce în alte zone rămâne în afara timpului. Paris Viitorului este 
un spațiu curatoriat de o artistă și o instituție. Este o galerie, o vitrină, 
o debara, o cutie de rezonanță, un reper (Eminescu, colț cu Viitorului), 
un punct de plecare pentru plimbări urbane, un loc de observație 
și o invitație la o reflecție asupra orașului ca o altă lume: o lume a 
posibilităților și imaginației, a situării critice față de trecut,  
a încrederii în viitor. 
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Introduction

Raluca Voinea

Crimes are abolished. Only passions remain.* 
is a project developed over six weeks in Paris 
Viitorului space which presents a succession 
of six exhibitions with the following artists: 
Claudiu Cobilanschi (20 – 26 September), 
Ioana Gheorghiu (27 September – 3 October), 
Andrei Dinu (4 – 10 October), Ioana Stanca 
(11 – 17 October), Adelina Ivan (18 – 24 

October), Alina Lupu (25 – 31 October).

An experience accentuated by the 
pandemic was that of passing by vacant 
spaces in the city: those that have been 
closed recently or already since ages, 
abandoned, with the leftovers of their 
last occupants or with the curtains 
pulled down. Many of these are tiny 
spaces, yet too expensive to be rented 
out. One thing became obvious in these 
months, the fact that nobody wants to 
live in a ghost city, where the buildings 
are (empty) movie sets and the deserted 
ground floor spaces become scary shells 
for the anxieties of those affected by a 
possible economic crisis, much deeper 
and with longer-term consequences 
than the current sanitary one. Art has 
always been good at dealing with all 
sorts of situations and adapting itself: to 
enormous spaces, to minuscule ones, to 
the challenges of public space or to the 
comfort of museums. Paris Viitorului is 
a space where we try to underline this 
capacity of art to become visible and 
significant no matter the type of space it 

*  Both the project title and the name of the space are inspired from the book Un autre monde,  
of the 19th century French author and illustrator, J.J. Grandville.

occupies. At the same time, this space the 
size of a closet represents also a comment 
on the real possibilities of contemporary 
artists in Bucharest to occupy central 
spaces for showing their work.

Paris Viitorului is a shop-window space, 
situated in an effervescent spot, at the 
crossroads between Mihai Eminescu and 
Viitorului [Future] streets. Passing by 
the space are tramways and people, in 
front of it cars crash into each other on a 
regular basis, couriers and delivery-people 
stop to ask for directions, youngsters in 
the area come to buy controlled-origin 
coffee from the adjacent coffeeshop. 
On the diagonal corner, a lottery shop 
closed and a grocery store opened, on the 
corner across the street an evacuation 
notice was stuck to the door. None of the 
buildings guarding the crossroads will 
make it to the next century, perhaps not 
even to the next decade. In the abandoned 
yard of a former bread factory, garbage 
piles over in the winter and during the 
summer ailanthuses grow and give back 
one’s hope in forms of resilience. As you 
walk down Viitorului Street, two fascist 
parties have their offices in front of each 
other, and further down, in a garden, 
robots are being assembled. At the other 
side of the street one gets to Gemeni 
market, suffocated by the dominant 
concept-store in front of it, yet still 
able to offer some vegetables from the 
countryside, not from the boat. At night, 
one can hear manele music, canzonette 
and piano sounds. During the day, the 

predominant sounds are those of honking, 
tramway tracks shaking, heavy swearing.

Viitorului Street is, as its name suggests, 
brimming with unknown, contrasts, 
coexistence of different times, of better 
or worse days. It is a typical street from 
Bucharest, which could be at the same 
time in Istanbul, Buenos Aires or Paris. 
At the second floor of the building where 
Paris Viitorului appeared as a temporary 
space for contemporary art, tranzit.
ro/ București took refuge during the 
pandemic, after the premonitory departure 
from the space it occupied for seven years 
in another part of the city. This office 
became a refuge for work, for the plants 
saved from the Orangery of the former 
space and for the library that in time came 
to host many treasures. In this library, one 
can find a facsimile and annotated edition 
of Un autre monde, the book of French 
satirist and illustrator J.J. Grandville, 
originally published in 1844. Grandville 
was an acid commentator of urban and 
political life in Paris, in a time of capitalist 
élan, which the local bourgeoisie adjusted 
to respond to its desires for luxury and 
excessive consumption. Walter Benjamin 
saw in Grandville an artist of Baudelairian 
modernity, who portrayed in his drawings 
a process of fetishizing fashion and goods, 
counterpoised to a cosmic world, so 
that the human body and the inorganic, 
plants and rocks, the domestic and 
the celestial, all came to coexist and to 
dialogue in the most unexpected ways. 
Artist Raluca Popa realised an engraving 
after Grandville, Paris Futur, in 2015, 
which presented such a landscape, at the 
same time unreal and a possible image 

of a future city. This work was presented 
in the space of tranzit.ro/ București 
and remained a topic of conversation 
between the artist and the institution.

In another conversation, Raluca Popa 
created in 2013 an intervention together 
with artist Keira Greene, The Shop 2013. 
This was a replica of a project with the 
same name, realised in 1993 by the YBA 
representatives, Sarah Lucas and Tracey 
Emin. Raluca Popa and Keira Greene 
drew attention onto the space at the 
crossroads of Eminescu and Viitorului 
streets, a commercial space that has 
been, for short periods, a pharmacy, a 
pretzel-shop, a bridal shop, a florist, an 
immigration paperwork office and others. 
While discussing about the circulation of 
goods and of people, the artists invited 
one to reflect on the art’s exposure (or 
the lack thereof), on its integration into 
the flux of gazing and socialising in the 
city, as well as on the qualities a space has 
once taken out of the commercial circuit.

Paris Futur and The Shop are the two 
moments and conversations that we 
continue now, in a city which partially 
changes overnight, while other parts 
remain outside of time. Paris Viitorului 
is a space curated by an artist and an 
institution. It is a gallery, a vitrine, a 
closet, a resonance box, a landmark 
(Eminescu, corner with Viitorului), a 
point of departure for urban walks, an 
observation point and an invitation for a 
reflection on the city as another world: 
a world of possibilities and imagination, 
of the critical positioning towards the 
past, of confidence in the future.
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Claudiu Cobilanschi Florărie – Artist Studio

Claudiu Cobilanschi împunge 
cartoanele de pe stradă și le 
montează luminițe în forme de idei. 
Merge din aproape în aproape, 
lucrează cu foc și obiecte ascuțite, 
aprinde beculețele și se întreabă 
ce (mai) este de făcut pe aici. 
Preia reclamele cu animații LED 
și le schimbă textul și sensul în 
căutarea unui fel prietenos de 
a spune lucrurilor pe nume.

Florist shop – Artist Studio

Claudiu Cobilanschi pierces found 
cardboard and fits in little lights 
in the shape of ideas. He moves 
on according to the proximity 
theory, he works with fire and 
sharp objects, he lights up the 
little bulbs and asks himself what 
is there (still) to be done around 
here. He appropriates LED-animated 
commercials and changes their texts 
and meaning in search for a friendly 
way to call things by their name.
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Florist Shop Artist Studio, 2021, nine objects, text on cardboard, variable dimensions, LEDs
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Ioana Gheorghiu De fapt, instrument

Inventar de aluzii la sunet — desene 
și obiecte care speculează mișcarea 
de alungire din desenul unui 
marcaj de teren hibrid (gândit să 
acomodeze mai multe sporturi): un 
cerc tinde către un oval, conținând 
de la stadioane olimpice antice la 
principii de compoziție muzicală.

S-au găsit: suporturi de sunet 
ieșite din uz, cămăși de suporturi 
de sunet încă în uz, fragmente 
de cântece, sunete prea rare 
pentru a putea fi înregistrate.
Alungirea — mișcare de respirație 
care mărește volumul organului, 
creând un spațiu inexistent înainte. 
Prin respirație, se elasticizează înspre 
o posibilitate care, chiar și după ce 
e resorbită, rămâne imprimată în 
capacitatea de extensie pe viitor.

Materialele sunt parte dintr-un 
proiect lucrat în reprize pe parcursul 
mai multor ani și caută consens la fața 
locului, în spațiul din Paris Viitorului 
cu care par că împărtășeșc alungirea 
ca logică de formare — două linii 
suprapuse respiră și devin triunghi: o 
fantă triunghiulară de speranță între 
cafenele, florării, agenții de turism, 
locuri prohibitive și vacante,  
cuburi albe.

In fact, an instrument

An inventory of innuendos to 
sound — drawings and objects 
speculating the elongation in the 
markings of what seems to be a 
hybrid field, meant to accommodate 
many types of sports: a circle 
has the tendency to become an 
oval, bearing shapes of ancient 
Olympic stadiums and principles 
for musical composition.

Things that were found: out of date 
sound storage, covers for sound 
storage still in use, fragments of 
songs and principles of composition, 
sounds too rare to be recorded.
Elongation — breathing movement 
that increases the volume of the 
organ, creating a space that did 
not exist before. The space gains 
flexibility towards a possibility.  
Even after it is absorbed, this 
possibility remains instilled in its 
future capacity to expand again.

The materials are part of a project 
developed in cycles over the course 
of several years and it is looking for 
consensus within the space of Paris 
Viitorului. The materials and the space 
seem to share elongation as logic of 
formation — two overlapping lines 
breathe and become a triangle: a slit 
of hope in the midst of coffee shops, 
flower shops, tourism agencies, 
vacant expensive places, white cubes.
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We Parted on the Shore, 2018 – 2021, installation, variable dimensions
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Andrei Dinu Prosper Center Context Store

Expoziția revizitează piese 
vestimentare realizate prin 
intermediul brandului Prosper Center, 
puse în valoare de spațiul-vitrină 
de pe strada Viitorului. Hainele 
folosesc materiale și elemente cu 
istorii locale proprii (broderii de tip 
goblen, carpete de perete, plăpumi), 
asamblate și modificate, care 
comentează relația dintre corp și 
memorie. În cadrul expoziției, aceste 
elemente sunt repuse în dialog cu 
obiectul original din care provin, 
reconstruit abstract în jurul noilor 
obiecte din care fac parte acum.

Refolosirea și reciclarea acestor 
elemente și piese decorative 
din viața de zi cu zi, adeseori 
abandonate, le conferă o viață nouă 
și posibilitatea de a fi utilizate 
într-un mod diferit. Astfel, producția 
hainelor se îndepărtează de natura 
productivistă a modei, iar unele 
dintre ele devin unicat. Hibriditatea 
pieselor vestimentare materializează 
un dialog constant cu trecutul, 
interpretat însă și reconstruit  
pentru viitor.

Prosper Center Context Store

The exhibition revisits garments 
realised as the Prosper Center brand, 
highlighted through the vitrine-
space on Viitorului Street. The 
clothes use materials and elements 
with local histories (embroideries, 
tapestries, duvets), assembled 
and modified, which comment on 
the relationship between body and 
memory. In the exhibition these 
elements are brought in dialogue 
with the object they originate from, 
abstractly rebuilt around the new 
objects they are now part of.

Reusing and recycling these elements 
and, often abandoned, decorative 
pieces from daily life endows them 
with a new life and the possibility to 
be used in a different form. Thus, the 
clothes’ fabrication distances itself 
from the mass production logic of 
fashion, with some of them becoming 
one of a kind. The hybridity of the 
garments materialize a constant 
dialogue with the past, albeit a past 
interpreted and rebuilt for the future.
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Memory Armour, 2020
Long Duvet Jacket, 2021

piece 3, 2014, sweater with vintage cross-stitch embroidery
Secret Garden Jacket, 2021
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Ioana Stanca Din fibre, un foc

„O foarfecă de înălțimea unui om? 
Sunt lucruri care îți amintesc 
de sculpturile moi ale lui Claes 
Oldenburg ori te duc cu gândul la 
imponderabilitate. «Stranietate 
neliniștitoare» ar fi sintagma cea 
mai potrivită pentru a descrie 
prima impresie pe care ți-o lasă 
aceste obiecte, înrudite cu ceea ce 
Mike Kelley numea «fetișuri». Ele 
întrupează ambivalențe, discordanța 
dintre nuanțe, opțiunea pentru 
culorile intense, pentru diverse 
brunuri și tehnicile inedite. Broderia, 
cusutul, ceramica sunt deturnate de 
la scopul lor obișnuit. O pictură este 
brodată în loc să fie pictată; rama ei 
este din ceramică. Cusutul păstrează 
urma firelor care desenează 
linii mlădioase, aleatorii. Aceste 
subversiuni ale tehnicii induc o stare 
de neliniște, întărită de folosirea unor 
culori discordante, fauve. Elementul 
recurent al lanțului, atât ca obiect, 
cât și ca motiv, structurează arta 
Ioanei Stanca. Vorbim despre 
«lanțul semnificanților» din limbaj. 
Și într-adevăr, gramatica mișcărilor 
corporale seamănă cu aceea a 
literelor, atât ca semne, cât și ca 
trupuri, așa cum vorbim despre 
corpul unei litere tipărite”.

Marie de Brugerolle, 

Ioana Stanca: Acțiuni înlănțuite

From threads, a fire

“Human-sized scissors? 
You might be reminded of Claes 
Oldenburg’s soft sculptures, but 
also of an inverted relationship to 
gravity. «Disquieting strangeness» 
would be the word to describe 
your first impression of the artist’s 
objects, which are more akin to what 
Mike Kelley used to call «fetishes». 
The sculptures encapsulate an 
ambivalence between the choice 
of bright fauve colours, discordant 
hues and the techniques employed. 
Embroidery, sewing, ceramics are 
hijacked from their usual purpose. 
A painting is embroidered rather 
than painted; its frame is ceramic. 
The sewing preserves the trace of 
threads that trace flexible, random 
lines. Such subversions of technique 
induce discomfort, reinforced by the 
use of clashing colours. The recurring 
element of the chain, both as object 
and motif, is structural in Ioana 
Stanca’s work. In language, we speak 
of a «chain of signifiers». And indeed, 
the grammar of physical movements 
resembles that of letters, both as 
characters and bodies, the same as 
we speak of the body of a letter  
in typography”.

Marie de Brugerolle, 

Ioana Stanca: A Chain of Actions
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Mixed media installation, 2021, variable dimensions
Exhibition view
The Fire, 2020, embroidery on cotton canvas, 36x42 cm
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Adelina Ivan Alphaville, efecte / afecte

Spațiu de experimentare a emoției, 
parțial cinema, parțial internet, o 
stare de spirit unde rațiunea încearcă 
să organizeze fluxul afecțiunii. 
Formele organice înscriu o erotică în 
care sunetul este înăbușit, dar lumina 
poate pătrunde. Scara în spirală are 
potențialul de a dezvălui și ascunde 
simultan. Săgețile însoțesc semne și 
imagini, efecte și afecte, ce urmăresc 
schimbările de stări și dinamica 
reflecțiilor într-o serie circulară 
caleidoscopică. Imaginile servesc ca 
o modalitate de a întrerupe fluxul, 
amestecă viitorul cu prezentul și 
trecutul într-o entitate autonomă în 
care pasiunea transformă percepțiile, 
emoția și atenția. Începutul și 
sfârșitul se află în același cerc.

În spațiu se află și un Dicționar 
Alphaville de emoții-hibrid ce poate 
fi actualizat de către vizitatori prin 
adăugarea oricăror cuvinte, reale sau 
imaginate, care descriu emoția umană.

Alphaville, effects / affects

A space for experimenting with 
emotion, partially a cinema, partially 
the internet, a state of mind where 
reason tries to organise the flow of 
affection. Organic forms inscribe 
an eroticism for which sound is 
silenced but light can go in. The 
spiral staircase has the potential 
to simultaneously unveil and hide. 
Arrows accompany signs and images, 
effects and affects, which follow the 
changes of mood and the dynamic of 
reflections in a kaleidoscopic, circular 
series. Images serve as a modality 
of interrupting the flow, they mix 
future with present and past in an 
autonomous entity in which passion 
transforms perceptions, emotion 
and attention. The beginning and 
the end are in the same circle.

In the space one can also 
find an Alphaville Dictionary of 
hybrid-emotions, which can be 
actualised by the visitors, by 
adding words, real or imagined, 
that describe human emotion.
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I am totally dissatisfied with this reality, 2021, marker on waterproof fabric, 70x42 cm
Women in Crime 1, 2021, pencil on paper, 28x23 cm
untitled, 2021, aged velcro, wadding, bra cups, 58x48 cm
9 Seeds, 2021, neoprene bra cups, glue, variable dimensions
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Alina Lupu Our Life, Our Story, Our Home

La începutul anului 2021, am fost 
invitată de prietena mea Dieuwertje 
Hehewerth să fac parte dintr-o 
expoziție în desfășurare în Plǝt, 
livingul ei cu rol de galerie din 
Amsterdam. Era ultima expoziție 
înainte de a-și vinde apartamentul 
și a părăsi țara. Formatul expoziției 
urma să fie stratificarea lucrărilor 
aduse de prietenii ei în fiecare 
săptămână, plus un newsletter care 
să însoțească lucrările, dar fără să 
existe o documentație fotografică.

Desigur, având în vedere natura mea 
contradictorie, singurul lucru cu care 
am vrut să contribui la expoziție a 
fost să fotografiez întreaga ei casă. 
Doream să acord fiecărui colț al 
acesteia o importanță egală, mai 
mult decât să mă focusez pe operele 
de artă expuse. Am ales cinci filme 
pentru cele cinci camere: bucătărie, 
baie, cameră de zi, dormitor, toaletă. 
Imaginile au fost realizate pe film 
alb-negru. Am învățat să le developez 
cu ajutorul altcuiva. Le-am printat 
sub formă de cărți poștale și le-am 
trimis prin poștă lui Dee, atunci 
când s-a mutat în Noua Zeelandă.

Exercițiul s-ar fi putut opri acolo, 
dar Dee a decis să trimită cărțile 
poștale, una câte una, peste o sută 
în total, din Noua Zeelandă la Paris, 
în L’Alcove, un alt spațiu unde a fost 

invitată să aibă o expoziție, la cererea 
prietenului ei Clément Gagliano.

M-am dus la Paris, am fotografiat 
L’Alcove, de data aceasta color, 
și când am fost invitată la Paris 
Viitorului de către Raluca Popa, 
am decis să aduc lucrarea acolo. 
Mi se părea cel mai firesc lucru.

Lucrarea este în cele din urmă un 
exercițiu de pliere a unui spațiu în 
altul prin intermediul fotografiei. 
Spațiile: un apartament cu un 
dormitor în Amsterdam, un 
apartament cu un dormitor în 
Paris și acum un spațiu de galerie 
în tranziție în inima Bucureștiului. 
Instrumentele: film analog, alb-
negru, color, diapozitiv. Încercările: 
cartografierea spațiului și 
aplatizarea importanței obiectelor 
de artă. Dar, în realitate, lucrarea 
este de asemenea un exercițiu în 
a conecta mai multe prietenii.

Și, cu asta, aș dori să le mulțumesc 
și lui Jelle Baars (pentru asistența 
inițială în developarea filmului), 
Carmen Gray (pentru că m-a 
învățat din greșeală să developez 
C-41) și Anei-Maria Gușu pentru 
tipărire și cărți poștale.

Va urma.
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Our Life, Our Story, Our Home, 2021 
photograph, wallpaper, 24 A3 color prints, black & white print, wallpaper, 307x200 cm

Our Life, Our Story, Our Home

At the beginning of 2021, I got invited by 
my friend Dieuwertje Hehewerth to attend 
and be a part of an ongoing exhibition in 
Plət, her living room gallery in Amsterdam. 
The last show before she would sell her 
apartment and leave 
the country. The 
exhibition would be 
a layering of works 
added by her friends 
week after week. There 
would be a newsletter 
accompanying 
the works, but 
no photographic 
documentation.

Naturally, given my 
contrary nature, the 
only thing I wanted 
to contribute was 
photographing 
her entire home. I 
hoped to give equal 
importance to every 
corner of it, rather than just to the 
artworks on display. I chose five films, 
for the five rooms: kitchen, bathroom, 
living room, bedroom, toilet. The images 
I made were shot on black and white 
film. I learned to develop them, with 
outside help. I made prints in the form 
of postcards, and mailed them to Dee 
when she moved back to New Zeeland. 
The exercise could have stopped there, 
but Dee decided to mail the postcards, 
one by one, over a hundred of them, from 
New Zeeland to Paris, to L’Alcove, another 

space she was invited to exhibit in, at the 
request of her friend Clément Gagliano.

I went to Paris, I photographed L’Alcove, 
this time in color, and once invited to 
Paris Viitorului by Raluca Popa, I decided 
to take the work there, it seemed like the 

natural thing to do.

The work is ultimately 
an exercise in folding 
one space into another 
through the medium 
of photography. 
The spaces: a one-
bedroom apartment 
in Amsterdam, a one-
bedroom apartment 
in Paris, and now 
a gallery space in 
transition in the 
heart of Bucharest. 
The tools: analog 
film, black and 
white, color, then 
slide. The attempts: 
mapping space and 

flattening out the importance of art 
objects. But in reality, the work is also 
an exercise in linking friendships.

And with that, I’d also like to thank Jelle 
Baars (for the initial film development 
assistance), Carmen Gray (for accidentally 
teaching me to develop C-41), and Ana-
Maria Gușu for the printing and postcards.

To be continued.
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Crezi că „Paris Viitorului”  
este un nume amuzant?

Raluca Popa

Atunci când seria de expoziții din spațiul 

Paris Viitorului s-a încheiat, am decis să am o 

perioadă în care să citesc, pentru a-mi domoli 

anxietatea cauzată de călătoriile recente, și 

pentru a mă putea reîntoarce la lucrările mele 

neterminate.

Unul dintre textele pe care le-am găsit a fost o 

cronică mai veche din Artforum a cărții Bunker 

Archeology [Arheologia buncărului] de Paul 

Virilio. Cartea analizează sistemul de apărare și 

fortificare din timpul celui de-Al Doilea Război 

Mondial, de-a lungul coastelor Atlanticului, 

sau Atlantikwall, cum era numit în germană. 

În urmă cu aproximativ douăzeci de ani, într-o 

zi de decembrie, am vizitat, precum Virilio 

înaintea mea, zona La Baule, la nord de Port de 

Saint-Nazaire, și am pășit pe același țărm, spre 

nord. Verdele intens al algelor și geometria 

rocilor, sau locuințele de vară, în acea vreme 

goale, orientate spre ocean, sau pinii, acestea 

sunt imagini care sunt încă vii în mintea mea. 

Dar nu am nicio amintire despre buncăre.

Vecinii mei sunt plecați din oraș de câteva 

luni și se gândesc poate să nu mai revină în 

Berlin. În urmă cu câteva zile, am mers să 

le ud plantele, ca de obicei, și am petrecut 

timp cercetându-le biblioteca. De data asta 

căutam o carte anume și, spre surpriza mea, 

chiar era acolo, Bunker Archeology. Coincidența 

este un subiect îndrăgit în artă și mai mulți 

artiști pe care îi admir o folosesc în lucrările 

lor, ca mediu sau ca subiect, în moduri care 

inspiră. Totuși, mai întâi citind despre ea și 

apoi găsind acea carte în apartamentul vecin, 

a părut mai degrabă predeterminat decât 

o simplă coincidență. Aici îmi propusesem 

să scriu despre Paris Viitorului și gândurile 

mele rătăceau spre țărmurile oceanului. Nu 

este oare un magazin gol tot un „obiect fără 

valoare”, o ruină a istoriei noastre recente, 

un obiect a cărui înfățișare fizică este de 

asemenea în proces constant de mutație, de 

dispariție?

Observațiile mele de aici sunt provocate de 

proiecția unei structuri de apărare perimate, 

buncărul, asupra structurii mai benigne a unui 

magazin gol. Folosesc Bunker Archeology ca un 

instrument pentru a trasa perimetrul spațiului 

de 8 metri pătrați al Paris Viitorului, în același 

mod în care folosesc pantograful pentru a 

duplica imagini în atelierul meu. Prin aceste 

mecanici de a reduce sau de a mări pot să mă 

apropii mai profund de natura unui loc.

În acest joc nu găsesc o asemănare imediată 

între „ușa blindată [...], masivă și greu de 

mișcat” a buncărului și ușa noastră, a cărei 

clanță trebuia reparată. Dar atunci când Virilio 

ajunge la „mica scară ce duce la cuibul de 

beton” al buncărului, nu pot să nu mă gândesc 

la mica scară din spațiul nostru de expoziție, 

care ducea, în sens invers, către un alt gen 

de cuib. Mai departe, citesc despre „numele 

buncărului, un prenume feminin, Barbara, 

Karola... uneori o propoziție amuzantă”, și mă 

întreb: este Paris Viitorului un nume amuzant? 

Întâlnind acest pasaj: „Niște haine și biciclete 

au fost ascunse aici; obiectul nu mai avea 

același sens, deși protecția lui aici încă exista”, 

mă gândesc la lucrurile depozitate sub spațiul 

Paris Viitorului.

Adunând ciuperci pe strada Viitorului

Am asociat tururile ghidate prin oraș cu 

expedițiile în sălbăticie pentru a căuta și culege 

ciuperci. Ambele activități necesită o căutare 

atentă și insistentă, curiozitate, abilitatea de 

a distinge între părțile favorabile (hrănitoare, 

benefice) și cele potențial dăunătoare (care 

pot cauza nebunie sau otrăvire). Ne exersăm 

aceste abilități în condiții variate de vreme, la 

ore diferite ale zilei și pe terenuri accidentate. 

Bineînțeles că nu sunt ciuperci pe strada 

Viitorului, dar la fel nu sunt traiectorii 

predeterminate, sau scurtături, nu este o 

zonă complet omogenizată. De fapt strada 

Viitorului face o cotitură ciudată către capătul 

ei din vecinătatea Pieței Gemeni, ca și cum ar fi 

nesigură cu privire la propria ei direcție.

Seria de obiecte a lui Claudiu Cobilanschi 

(texte perforate și iluminate cu LED) arată 

precum repere, semnale, coduri transmise 

în neant. Ele ascund un nod de cabluri și 

funcționează cu electricitate oferită de vecini. 

Luminile se aprind și se sting și se aprind iar, se 

contopesc cu luminile nocturne ale mașinilor 

în mișcare, cu felinarele de pe stradă și cu alte 

străfulgerări reflectate în vitrină. Dar atunci 

când toate luminile orașului se domolesc, 

aceste obiecte rămân.

În expoziția Ioanei Gheorghiu, sprijinit de un 

perete, se găsea un cerc ascuns, un obiect 

similar acelora pe care copiii le rulau pe 

paviment cu ajutorul unui băț, atunci când 

joaca era o activitate care se desfășura cu 

precădere afară. La început, când discutam 

cu ea despre acest proiect, a menționat o 

lucrare sonoră. În cele din urmă, nu a mai 

inclus nicio piesă audio în expoziție. Și totuși, 

premisa pentru sunet era acolo, în folosirea 

discurilor cilindrice, a coperților de discuri de 

vinil și a „partiturii” din vitrină, dar și a unui alt 

element, literele gravate, pe care doar cel mai 

agil observator le putea pune laolaltă pentru a 

forma titlul unui cântec.

Atunci când i-am cerut lui Andrei Dinu 

informații despre lucrările lui pentru această 

publicație, mi-a spus că nu toate sunt lucrări. 

Unele sunt haine. L-am observat cum le aranja 

în spațiu, cu acuratețe și lejeritate în egală 

măsură. Ele exprimă un gen de disponibilitate. 

În vremuri dificile ca acestea, voi întârzia să le 

numesc, și mă voi gândi la ele ca la niște forme 

nedefinite, colective, precum armura, sau 

jacheta, sau plapuma.

Ajungând din spatele colțului străzii Viitorului 

cu strada Eminescu, trecătorul întâlnește 

lucrările Ioanei Stanca, plasate în vitrina 

magazinului, un alt gen de „rendezvous”. 

Siluetele, lanțul, masca, evocau alte configurări 

mai neliniștitoare: „premoniția propriilor mele 

mișcări: ajungând din spatele unei dune, am dat 

peste un tun – era un rendezvous”. 

Lucrarea Adelinei Ivan mi-a amintit de pelicula 

unui film, pe care săgețile negre intercalate 

lucrează ca pauze, sau foarfeci de film. Folosite 

în spațiul public, săgețile indică direcția, dar 

în această configurație ele par să activeze 

obiectele pe care le precedă.

Alina Lupu a încheiat seria de expoziții. Ea a 

înghesuit înăuntrul spațiului Paris Viitorului un 

alt spațiu, unul străin. Pe peretele din spate 

și într-o manieră anticipatoare, a plasat un 

mănunchi de chei. Aceste chei ne sunt utile: le 

vom folosi pentru a deschide alte uși.
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Do you think that “Paris 
Viitorului” is a humorous 
name?
Raluca Popa

Once the exhibition series at Paris Viitorului 

came to an end, I decided to do some reading, 

to alleviate my anxiety brought by travelling, 

and slowly get back to confronting my own 

unfinished work. 

One of the texts I came upon was an old review 

in Artforum, of Bunker Archeology by Paul 

Virilio. The book analyses the Second World 

War coastal defences and fortifications, along 

the shores of the Atlantic, the Atlantikwall, 

in German. Some twenty years ago, one 

December, I visited, like Virilio before me, the 

La Baule area, just north of the Port de Saint-

Nazaire, and I walked presumably along the 

same shores, to the north. The intense green 

of the algae and the geometry of stones, or the 

deserted summer residences facing the ocean, 

the pines, these are images which are vivid in 

my mind. But I have no recollection of bunkers. 

My neighbours have been out of town for a 

few months now, and they are considering 

not coming back to Berlin. Days ago, I went to 

water their plants as usual, and I spent some 

time looking at the books they have. This time 

I looked for a particular book and there it 

was, to my total surprise, Bunker Archeology. 

Coincidence is a dear subject in the arts, 

and some artists which I fondly admire use 

it as a medium or subject, in awe-inspiring 

ways. Yet, reading about, then finding that 

book next door, it felt more predetermined 

than a mere coincidence. Here, I wanted to 

write about Paris Viitorului, and my thoughts 

would go astray, towards the shores of the 

ocean. Isn’t the empty shop also a “worthless 

object”, a ruin of our recent history, an object 

whose physical appearance is also constantly 

mutating, or receding? 

My observations here are triggered by the 

projection of an obsolete defence structure, 

the bunker, onto the more benign structure 

of an empty shop. I use Bunker Archeology as a 

tool to trace the perimeter of the 8 sqm area 

of the Paris Viitorului space, in the same way 

I use a pantograph to duplicate images, in my 

studio. Through these mechanics of reducing 

or enlarging, I seem to engage more firmly with 

the nature of the place.

In this game, I find no immediate resemblance 

between the bunker’s “armor-plated door [...] 

massive and difficult to move” and our door, 

with its knob which needed repair. But then, 

when Virilio arrives at the “tiny staircase 

leading to the concrete nest” of the bunker, 

I cannot avoid thinking of the tiny staircase 

in our exhibition space leading, in a reversed 

direction, to another sort of nest. Further, I 

would read about “the name of the bunker, 

a feminine first name, Barbara, Karola… 

sometimes a humorous phrase”, and I would 

ask myself: is Paris Viitorului a humorous 

name? Coming across this passage: “Some 

clothes and bicycles had been hidden here; the 

object no longer made the same sense, though 

there was still protection here”, I would think 

of the stuff stored below Paris Viitorului space.

Gathering mushrooms on Viitorului Street

I associate the guided tours with going into 

the wild to look for and gather mushrooms. 

Both activities need careful and persistent 

looking, curiosity, savviness to distinguish 

between the favourable (the nourishing, the 

beneficial) and the potentially harmful (foolish, 

poisonous) parts. We exercise our abilities in 

various weather conditions, at different times 

of the day, and challenging terrains. Of course 

there are no mushrooms on Viitorului Street, 

but neither are predetermined trajectories, 

or shortcuts, nor is the area completely 

homogenized. Actually Viitorului Street makes 

a peculiar turn toward its end in the vicinity of 

Gemeni Square, as if uncertain about its own 

direction. 

Claudiu Cobilanschi’s series of objects 

(perforated texts with LEDs) look like 

landmarks, signals, codes transmitted into the 

void. They hide a cluster of cables and work on 

electricity provided by neighbors. The lights 

turn on and off and on again, and they combine 

with the nocturnal light of cars in motion, 

street lamps, and other flashes reflected in 

the window. But when all the city lights are 

subdued, these objects remain. 

There was a hidden hoop leaning in repose 

against a wall in Ioana Gheorghiu’s exhibition, 

similar to the ones children rolled on the 

pavement with the aid of a stick, when playing 

was mostly an outside activity. When we were 

discussing the project, at the beginning, she 

mentioned a sound piece. In the end, there 

was no sound piece in this exhibition. Yet, the 

premise for sound was there, in the use of 

cylindrical records, vinyl records paper sleeves 

and the “score” in the window, but also in 

another hidden element, the engraved letters, 

which only the most agile observer was able to 

spell into the title of a song. 

When I asked Andrei Dinu for information 

about the works, for this publication, he told 

me that not all are works. Some of them are 

clothes. I observed him arranging them in 

space, with accuracy and swiftness, in equal 

measure. They express a kind of readiness. 

In puzzling times like these, I will delay 

naming them, and think of them as undefined, 

collective shapes like armour or jacket 

or duvet. 

On arriving from behind the corner of Viitorului 

Street with Eminescu Street, the passer-by 

stumbles upon Ioana Stanca’s work, placed in 

the shop window, another sort of “rendezvous”. 

The silhouettes, the chain, the mask, echo 

other more unsettling configurations: “the 

premonition of my own movements: on arriving 

from behind a dune I fell upon a cannon – it 

was a rendezvous”. 

Adelina Ivan’s work reminds me of a filmstripe, 

where the intercalating black arrows work like 

stops, or film slitters. Used in public space, 

the arrows show the direction, but in this 

configuration, they seem to sting the objects 

they forego. 

Alina Lupu brought to an end the series of 

exhibitions. She squeezed another space inside 

the Paris Viitorului space, a foreign space. In 

the far end wall and in anticipatory fashion, she 

placed a bunch of keys. These keys are helpful: 

we will use them to open other doors.

Sources:

Celeste Olalquiaga, “Remains of the Fray”, 

Artforum, February 2019, Vol. 57, No. 6

Paul Virilio, Bunker Archeology, New York, 

Princeton Architectural Press, 2012
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27 / 10 / 2021, 3 p.m.
V. Leac: Reconstituirile sunt imposibile / Reenactments are impossible

22 / 10 / 2021, 2 p.m.
Florin Dumitrescu: Piața, sufletul orașului / The market, soul of the city

21 / 10 / 2021, 6:30 p.m.
Mara Mărăcinescu: Viitorul în schimbare: plimbare sonoră / Changing future: sound walk

Tururi ghidate / Guided tours
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30/ 10 / 2021, 11:30 a.m.
Rucsandra Pop: Ce ne spune despre viitor strada Viitorului? / What does 
Viitorului [Future] Street tell us about the future?

1 / 11 / 2021, 4 p.m.
Ioana Tudora: Mahalaua bucureșteană, curți și grădini / Bucharest neighbourhoods 
in courtyards and gardens

28 / 10 / 2021, 6 p.m.
Alice Gancevici & Remus Pușcariu: Piese de schimb / Spare parts
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Artiști / Artists

Claudiu Cobilanschi lucrează la granița dintre 

artă și presă, folosind, ca jurnalist, diverse 

medii de exprimare pentru a activa temele 

sociale și politice actuale, și e interesat, ca 

artist, de analiza și estetica influenței care 

exprimă aceste teme. Pentru subiectele 

abordate — care includ gândirea stereotipică, 

mass media și ego casting, imigrația, sărăcia 

etc — folosește tehnici precum fotografia 

și artele performative, video, experimente 

cinematografice pe film de 8 mm, guerrilla 

publishing & poster bombing etc.

Claudiu Cobilanschi works at the border 

between art and press, using, as a journalist, 

various media to activate current social 

and political topics, and, as an artist, he is 

interested in the analysis and aesthetics of 

the influence these topics express. Among the 

topics approached are stereotypical thinking, 

mass media and ego casting, immigration, 

poverty, and he uses techniques such as 

photography and performative arts, video, 8 

mm cinematographic experiments, guerrilla 

publishing & poster bombing, and others.

Ioana Gheorghiu traversează modalităţile 

temporale ale performance-ului folosind 

text şi instrumente din artele vizuale 

pentru a opera în interstiţiile dintre limbaj, 

sunet şi corp. Lucrează cu desen, video şi 

acţiuni pentru a aborda conceptual principii 

guvernatoare din urbanism, muzică, sport. 

Reglează poetic-concret cazuri injuste pentru 

animale sau păsări. Foloseşte formate ca 

dezbateri (cadru performativ inspirat de 

competiţiile de dezbatere academică) sau 

partituri muzicale. Sonor, compune secvenţe 

cu afinitate pentru teatru radiofonic, poezie 

sonoră. A activat în cadrul unor platforme 

locale de cercetare performativă de lungă 

durată ca Imagine Human (2019) şi Black 

Hyperbox (2016), şi a participat la seminare 

de performance intensive internaţionale ca 

Abandoned Practices (Praga), danceWEB, 

(Viena) ş.a. A participat în expoziţii şi a 

prezentat performance-uri individuale şi 

de grup la Rosas Studios Brussels, Centrul 

Național al Dansului Bucureşti,  

tranzit.ro / Bucureşti, Galeria Anca Poteraşu, 

WASP, Lateral ArtSpace şi Pilot – Fabrica de 

Pensule Cluj, Centrul Cultural Chorbadjisko, 

Laboratorul de Imunologie Bucureşti, Atelier 

35, Spaţiul Platforma (MNAC), Teatrul Alfred 

ve Dvoře Praga, CIAC Pont-Aven.

Ioana Gheorghiu crosses the temporal 

modalities of performance using text and 

instruments from the visual arts to operate 

in the interstices between language, sound 

and body. She works with drawing, video and 

action, approaching conceptually governing 

principles from urbanism, music, sports. She 

deals in poetic-concrete ways with unjust 

cases for animals or birds. She uses formats 

such as the debate (a performative frame 

inspired by the academic debate competitions) 

or musical scores. She activated on local 

platforms for performative research such as 

Imagine Human (2019) and Black Hyperbox 

(2016), and participated in international 

intensive performance workshops such as 

Abandoned Practices (Prague), danceWEB 

(Vienna) and others. She participated in 

exhibitions and performance sessions at 

Rosas Studios Brussels, National Dance 

Centre Bucharest, tranzit.ro / Bucureşti, Anca 

Poteraşu Gallery, WASP, Lateral ArtSpace and 

Pilot – Paintbrush Factory Cluj, Chorbadjisko 

Cultural Centre, The Laboratory of 

Immunology Bucharest, Atelier 35, Platforma 

Space (MNAC), Alfred ve Dvoře Theatre 

Prague, CIAC Pont-Aven. 

Prosper Center este un brand românesc 

care cultivă un schimb continuu de influențe 

între modă și societate, într-un mod atent și 

sustenabil. Piesele vestimentare sunt produse 

local și sunt inspirate de mediul înconjurător, 

combinând street wear global cu estetici 

complexe est-europene, reflectând fluxuri 

de informații contradictorii și diverse ca noi 

înșine. Prosper Center deconstruiește și 

reasamblează părți de îmbrăcăminte și tipare 

într-un mix de îmbrăcăminte performativă. 

Piesele recombină elemente din ținute 

recreative, adăugând totodată o caracteristică 

teatrală, ce reflectă realitatea noastră care 

devine tot mai ficțională. Hainele folosesc 

adesea broderii de tip goblen inspirate de 

jocuri pe calculator, cultura pop, politică, 

lucrări de artă și grafice de bursă, încorporate 

drept comentarii decorative asupra unui timp 

non-cronologic, unde trecutul, prezentul și 

viitorul se reunesc într-o singură imagine 

hibridă. În 2016 Prosper Center a colaborat la 

o colecție de modă cu spațiul de artă 

tranzit.ro / Iași, care a fost prezentată apoi 

la Sala Polivalentă din Iași, iar în 2017 a 

prezentat colecția de primăvară / vară 2018 în 

cadrul Mercedes Benz Fashion Days Kiev. În 

același an, designerul din spatele brandului, 

Andrei Dinu, a fost nominalizat la categoria 

Best Young Designer de către revista ELLE.

Prosper Center is a Romanian brand that 

nurtures an ongoing exchange of influences 

between fashion and the wider society, 

in a considerate and sustainable way. The 

garments are locally produced and inspired 

by their surroundings, mixing global street 

wear with complex Eastern European 

aesthetics, reflecting contradictory and 

diverse information flows such as ourselves. 

Prosper Center deconstructs and reassembles 

parts of garments and patterns into a mix 

of performative streetwear. The pieces 

recombine elements of recreational wear while 

also adding a theatrical, stage-like feature 

that reflects the increasingly fictional nature 

of our reality. The designs often use cross-

stitch embroideries inspired by computer 

games, pop culture, politics, artworks and 

stock market graphics which are embedded 

as decorative commentary on a non-

chronological time, where past, present and 

future come together into one hybrid image. In 

2016 Prosper Center collaborated on a fashion 

collection with tranzit.ro / Iași art space, which 

was presented at Sala Polivalentă in Iași, and 

in 2017 it presented its Spring Summer 2018 

collection during Mercedes Benz Fashion Days 

Kyiv. In the same year the designer behind the 

brand, Andrei Dinu, was nominated for the Best 

Young Designer category by ELLE magazine.

Andrei Dinu este scenograf, designerul mărcii 

de modă Prosper Center și al proiectul de 

design interior Atelier Brut. A colaborat cu 

artista Alexandra Pirici pentru diverse lucrări, 

printre care Signals pentru Berlin Biennale 9, 

Co-natural la New Museum New York 2018 și 

Aggregate la Art Basel, proiectul Messeplatz 

în 2019. A lucrat cu regizori de teatru și 

coregrafi cum ar fi Gianina Cărbunariu,  

Farid Fairuz, Alexandru Berceanu. În 2011 

a fost designerul pavilionului românesc la 

Prague Quadriennal of Performance Design 

and Space.

Andrei Dinu is the designer of the fashion 

brand Prosper Center and the interior design 

project Atelier Brut. He collaborated with 

artist Alexandra Pirici on various works 

including Signals for Berlin Biennale 9, 
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Aggregate at Neuer Berliner Kunstverein in 

2017 and Co-natural at the New Museum 

New York in 2018. He has also worked with 

theater directors and choreographers such 

as Gianina Cărbunariu, Farid Fairuz, Alexandru 

Berceanu. In 2011 he was the designer of the 

Romanian pavilion at the Prague Quadriennal 

of Performance Design and Space.

Ioana Stanca: „Lucrările mele sunt hărți 

intime, ce cartografiază o geografie în 

continuă tranformare. Glisarea între 

diferitele medii (textil, performance și food 

art) reflectă aceste mișcări. E un proces de 

autocunoaștere, de explorare a feminității și 

sexualității, în care pot asimila texturi atât de 

diferite precum crusta pâinii cu maia, zalele 

unui lanț metalic ce compun cadrul misterios 

al unui performance ori suprafața tensionată 

a unei broderii”. Expoziții recente: Light 

clarity avocado salad in the morning, Galeria 

Jecza, Timișoara; May amnesia scratch our 

membrane, IOMO Gallery, București; Electric 

Crossroads, Nosco Gallery, Bruxelles; Horror 

Vacui, RCW, Palatul Braunstein, Iași; Stasi 

Frenetica, Galleria D’Arte Moderna, Torino; 

Elastic structures. A performative dialogue, 

MNAC Bucureşti; Double Decker, Sandwich 

Gallery, Bucureşti; Yes Oui Canot, Maison de 

la Fontaine, Brest; Make a Tool, EESAB, Brest; 

Mythologies, Centre Culturel de Rencontre 

Abbaye de Neumünster, Luxemburg.

Ioana Stanca: “My works are intimate 

maps, tracing a geography in continuous 

transformation. The slide between different 

media (textile, performance and food art) 

reflects these movements. It is a self-

knowledge process, exploring femininity and 

sexuality, in which I can internalise textures 

as different as the crust of a sourdough 

bread, the links of a metal chain that compose 

the mysterious frame of a performance or 

the stretched surface of an embroidery”. 

Recent shows: Light clarity avocado salad in 

the morning, Jecza Gallery, Timișoara, May 

amnesia scratch our membrane, IOMO Gallery, 

Bucharest; Electric Crossroads, Nosco Gallery, 

Brussels; Horror Vacui, RCW, Braunstein 

Palace, Iași; Stasi Frenetica, Galleria D’Arte 

Moderna, Torino; Elastic structures. A 

performative dialogue, MNAC Bucharest; 

Double Decker, Sandwich Gallery, Bucharest; 

Yes Oui Canot, Maison de la Fontaine, Brest; 

Make a Tool, EESAB, Brest; Mythologies,  

Centre Culturel de Rencontre Abbaye de 

Neumünster, Luxemburg.

Adelina Ivan lucrează cu diverse medii, de la 

video la instalații textile și desen, examinând 

structuri și geometrii într-o căutare artistică 

a compunerii și dezintegrării materiei. La 

baza practicii sale artistice există o critică 

socială și culturală a convențiilor care au 

influențat modurile, de altfel foarte diverse, 

prin care ne putem imagina feminitatea. Forța 

și fragilitatea sunt puse în echilibru, ilustrând 

ideea de ritm și mișcare repetitivă descoperită 

în spatele liniilor pur abstracte. Adelina Ivan a 

studiat la Universitatea de Arte din București. 

A expus la Litost Gallery Praga, Musée de la 

Chasse et de la Nature Paris, Jean-Claude 

Mayer Frankfurt, Galeria Anca Poterașu, 

Spinnerei Leipzig, Kunsthalle Bega,  

tranzit.ro / București, Atelier 35, Tokio Art 

Screening Festival, Artissima Torino, MNAC, 

Bienala de Design Istanbul.

Adelina Ivan works with different media, from 

video to textile installations and drawing, 

examining structures and geometries in 

an artistic quest for the composition and 

disintegration of matter. At the basis of 

her artistic practice there lies a social 

and cultural critique of conventions that 

influenced modes, generally very diverse, of 

imagining the feminine. Force and frailness are 

balanced, illustrating the idea of rhythm and 

repetitive movement discovered behind the 

purely abstract lines. She studied at the Arts 

University in Bucharest and exhibited at Litost 

Gallery Prague, Musée de la Chasse et de la 

Nature Paris, Jean-Claude Mayer Frankfurt, 

Anca Poterașu Gallery, Spinnerei Leipzig, 

Kunsthalle Bega, tranzit.ro / București, Atelier 

35, Tokio Art Screening Festival, Artissima 

Torino, MNAC, Design Biennale Istanbul.

Alina Lupu este născută și crescută în 

România, și stabilită în Olanda. Este artistă 

post-conceptuală și scriitoare. Practica 

sa se concentrează pe condițiile de viață 

și de muncă precare pentru lucrătorii de 

artă și muncitori în general. Este membră a 

consiliului de administrație al Platform BK 

(o organizație olandeză de solidaritate în 

artă), unde se străduiește să îmbunătățească 

poziția lucrătorilor de artă (internaționali) și 

să stimuleze dezbaterea publică cu privire 

la rolul artei vizuale în societate. A lansat o 

publicație intitulată This is a Work of Fiction. 

Nuvela trece prin situații reale și imaginare, 

discutând fragilitatea profesiei artistice și 

numeroasele compromisuri la care sunt supuși 

artiștii. Practica sa s-a infiltrat în: Kunsthuis 

Syb, Beetsterzwaag; W139, Amsterdam; 

Onomatopee, Eindhoven; Drugo More, Rijeka; 

Room Rheum, Basel; European Lab, Lyon, 

Diskurs, Giessen și Deliveroo, Foodora, 

Thuisbezorgd, UberEats și Helpling,  

printre altele. 

Alina Lupu is a Romanian-born and bred, 

Dutch-based post-conceptual artist and 

writer. The focus of her practice is on 

precarious living and working conditions 

for art workers and laborers in general. She 

is a recent board member of Platform BK, 

where she strives to improve the position of 

(international) art workers and to stimulate 

the public debate on the role of visual art in 

society. She released a publication titled This 

is a Work of Fiction. The novella goes through 

real and imagined situations touching upon 

the fragility of the artistic profession and the 

many compromises that one is subjected to 

along the way when embarking on it. Her work 

has infiltrated: Kunsthuis Syb, Beetsterzwaag; 

W139, Amsterdam; Onomatopee, Eindhoven; 

Drugo More, Rijeka; Rheum Room, Basel; 

European Lab, Lyon and Diskurs, Giessen, and 

Deliveroo, Foodora, Thuisbezorged, UberEats 

and Helpling, among others.

Tururi ghidate / Guided tours

Mara Mărăcinescu este sunetistă și 

producătoare de podcasturi. A început să 

lucreze cu sunetul în 2009 pe când înregistra 

sunetele Bucureștiului și acum produce 

podcasturi de non-ficțiune narativă care 

îmbină antropologia cu artele sonore. Crede 

în puterea sunetului de a schimba mentalități 

și de a genera empatie.

Mara Mărăcinescu is producing sound 

and podcasts. She started working with 

sound in 2009, when she was recording 

the soundtrack of Bucharest and now she 

produces narrative non-fiction podcasts 

which mix anthropology with sound arts. 

She believes in the power of sound to change 

mentalities and generate empathy.
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Florin Dumitrescu

În anii ’90, faima de textier îl propulsează 

în publicitate, domeniu asupra căruia își 

concentrează studiile lingvistice (anii ’90) și 

doctoratul în socio-antropologie (după 2000). 

Îndrumat de regretatul Vintilă Mihăilescu, 

Florin Dumitrescu a demarat acum cinci ani un 

proiect de etnografiere a piețelor bucureștene.

Florin Dumitrescu

In the 1990s, his fame as a songwriter 

promoted him in the field of advertising, 

onto which he then focused his studies in 

linguistics and continued after 2000 with a 

PhD in socio-anthropology. Guided by late 

Vintilă Mihăilescu, Florin Dumitrescu started 

five years ago an ethnographic project on the 

markets from Bucharest.

V. Leac este poet obscur și artist al umilinței. 

Este editorul antologiei Hotel Cosmos. Poezie 

românească SF, frACTalia, 2019, și autorul 

volumelor de poezie Monoideal, Nemira, 2018; 

Toți sunt îngrijorați, Tracus Arte, 2010;  

Dicționar de vise, Cartea românească, 2006.

V. Leac is an obscure poet and artist of 

humility. He is the editor of the anthology Hotel 

Cosmos. Poezie românească SF [Hotel Cosmos. 

SF Romanian Poetry], frACTalia, 2019, and the 

author of poetry volumes Monoideal, Nemira, 

2018; Toți sunt îngrijorați [Everyone is worried], 

Tracus Arte, 2010; Dicționar de vise [Dictionary 

of dreams], Cartea românească, 2006.

Alice Gancevici & Remus Pușcariu sunt un 

duo artistic stabilit în București. În 2015 

au finalizat un MA la Institutul Sandberg 

din Amsterdam, iar recent lucrările lor au 

circulat în expoziții precum Landscape In A 

Convex Mirror, Bienala Art Encounters (2021); 

Means Of Escape, Kunsthaus Erfurt (2021); 

Remote Complicities, Salonul de Proiecte 

(2019). Între 2012 și 2020 au contribuit la 

formularea și organizarea Bucharest AiR, 

un program internațional de rezidențe 

artistice la București. Printre altele, cei doi 

sunt co-fondatori ai platformei Template, 

un proiect ce reimaginează transferul de 

sens și funcționalitate al unor cotloane și 

chioșcuri aflate în limbo-ul public / privat, prin 

înscenarea lor ca spații expoziționale.

Alice Gancevici & Remus Pușcariu are an 

artistic duo based in Bucharest. In 2015 they 

graduated from an MA at Sandberg Institute 

in Amsterdam and recently their works were 

exhibited in Landscape In A Convex Mirror, Art 

Encounters Biennial (2021); Means Of Escape, 

Kunsthaus Erfurt (2021); Remote Complicities, 

Salonul de Proiecte (2019). From 2012 to 

2020 they contributed to the formulation and 

organisation of Bucharest AiR, an international 

programme of artistic residencies in 

Bucharest. They are co-founders of Template, 

a platform that reimagines the transfer of 

sense and functionality of small corners and 

kiosks situated in the public-private limbo, 

setting them up as exhibition spaces.

Rucsandra Pop este scriitoare, antropoloagă 

și vânătoare de povești urbane. Rucsandra 

crede că Bucureștiul este greu de iubit, 

pentru că foarte mulți dintre noi alegem 

să trăim la suprafața orașului. Dincolo de 

străzile aglomerate și de agitația de zi cu 

zi, Bucureștiul are multe povești de spus pe 

care nu vrea să le țină doar pentru el. Strada 

Viitorului este una dintre puținele străzi căreia 

schimbările de regim nu i-au modificat numele, 

dar s-au schimbat clădirile și oamenii care o 

locuiesc. Întrebarea e dacă prezentul acestei 

străzi ne poate spune ceva despre viitorul ei  

și al orașului.

Rucsandra Pop is a writer, anthropologist and 

urban stories hunter. She believes Bucharest 

is difficult to love, because many of us choose 

to live on the surface of the city. Beyond the 

crowded streets and the daily rush, Bucharest 

has many stories to tell and share. Viitorului 

Street is one of the few streets whose name 

wasn't changed by the regime, yet its buildings 

and inhabitants have changed. The question 

is if the present of this street can tell us 

something about its future and the future of 

the city.

Ioana Tudora este arhitectă, urbanistă, 

doctor în sociologie. Din 1998 este 

conferențiar universitar la Universitatea de 

Știinte Agronomice și Medicină Veterinară, 

departamentul Peisagistică, Biodiversitate 

și Horticultură ornamentală. Este autoarea 

volumului La curte — Grădină, cartier și peisaj 

urban în București, Curtea Veche, 2009. 

Din 2021 face parte din Comisia Tehnică de 

Urbanism a Primăriei Capitalei.

Ioana Tudora is an architect, urban planner, 

doctor in sociology. Since 1998 she is a 

lecturer at the Department of Landscape 

Design, Biodiversity and Ornamental 

Horticulture at the University of Agronomic 

Sciences and Veterinary Medicine of 

Bucharest. She is the author of the book In 

the Yard. Garden, Neighbourhood and Urban 

Landscape in Bucharest, Curtea Veche, 

Bucharest, 2009.
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