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PERFORMING HISTORY cu Ion Grigorescu øi duo-ul Anetta Mona Chiøa & Lucia Tkáčová este proiectul prezentat în Pavilionul
României la cea de-a 54a Expoziﬂie Internaﬂionalæ de Artæ – la Biennale di Venezia 2011.
PERFORMING HISTORY propune idea relaﬂionærii multiple la Istorie, a træirii Istoriei ca suitæ de ipostaze ale mai multor modernitæﬂi specifice. Concentrat pe practici estetice øi artistice specifice nu doar contextului românesc ci Europei de Est în general,
acest proiect nu încearcæ doar sa re-punæ în scenæ o istorie a artei traitæ în ultimele patru decenii, øi nu se referæ la istoria posttotalitaræ a Estului, ci subliniazæ faptul cæ, în acestæ arie geograficæ, dialectica reprezentærii vizuale este puternic influenﬂatæ de discursul modernitæﬂii.
Conceptul curatorial se construieøte ca un provocator dialog trans-generaﬂional între Ion Grigorescu – o figuræ marcantæ a artei
experimentale în România – øi mai tinerele artiste Anetta Mona Chiøa & Lucia Tkáčová, între cei doi curatori Maria Rus Bojan
øi Ami Barak, implicându-i deopotrivæ pe scriitorul Bogdan Ghiu øi pe sociologul Vasile Dâncu.
Prin intermediul unei articulæri vizuale dinamice, proiectul funcﬂioneazæ ca un meta-ecran în care istoria este performatæ øi tradusæ
pe mai multe niveluri de sens, reflectând provocærile majore øi schimbærile de paradigmæ comune spaﬂiului post-comunist est
european.
Natura ambiguæ a tradiﬂiei moderniste øi neo-avangardele est europene, estetica precaritæﬂii, persistenﬂa unui realism minimal
specific, convertirea religiozitæﬂii øi a spiritualitæﬂii în practici de artæ conceptualæ, reprezentarea corpului, articularea unei noi semiotici bazate pe reactivarea simbolurilor moøtenite din era comunistæ sunt temele de explorat.
Ion Grigorescu, næscut în 1945 la Bucureøti, este o figuræ iconicæ a artei conceptuale øi a performance-ului în România. Asemenea altor artiøti est europeni din aceeaøi generaﬂie, precum Jiří Kovanda, Július Koller, Mladen Stilinović sau Tibor Hajas, Ion
Grigorescu este tot mai apreciat pentru rolul jucat în cultivarea unei atitudini de rezistenﬂæ prin artæ în perioada totalitarismului
comunist. Precursor al utilizærii conceptuale øi performative a corpului ca mediu artistic în România încæ de la începutul anilor
’70, Grigorescu este unul dintre puﬂinii artiøti români care se situeazæ prin creaﬂia sa în perfectæ sicronicitate cu scena de artæ internaﬂionalæ. Grigorescu are o contribuﬂie fundamentalæ la modelarea unei conøtiinte critice, capabile sæ articuleze un comentariu cu valabilitate universalæ, în termeni raﬂionalist-dicursivi, performativi øi artistici.

Prin acestæ expoziﬂie artistul îl poartæ pe privitor într-o cælætorie prin cotidian ce atinge aspectele emoﬂionale, sociale, istorice, sexuale, politice øi spirituale ale vieﬂii. Printr-o expunere ce trebuie cititæ ca o singuræ instalaﬂie, lucræri istorice, ce documenteazæ
performance-uri din anii ’70 øi ’90, sunt combinate cu lucræri video noi, inclusiv lucræri special produse pentru acest proiect.
Inchizând un arc peste timp, mai tinerele artiste Anetta Mona Chiøa & Lucia Tkáčová reactiveazæ în creaﬂia lor referinﬂe istorice
pe care le convertesc în noi sensuri øi experienﬂe, creazæ legæturi între generaﬂii si probeazæ continuitatea atitudinii critice øi etice
în arta contemporanæ. Cele douæ artiste lucreazæ împreunæ din 2000 øi încearcæ prin proiectele lor sæ aducæ atitudinea de continuæ introspecﬂie øi curiozitatea în explorarea lumii în care træim la nivelul unei conøtiinﬂe globale, explorând relaﬂia complexæ
între individ øi colectivitate în societatea contemporanæ. Contribuﬂia lor la acest proiect constæ în douæ lucræri noi: un video si o
intervenﬂie conceptualæ in-situ ce acoperæ faﬂada Pavilionului României, cea din urmæ propunând un comentariu cu privire la misiunea, structura øi potenﬂa Bienalei de la Venezia ca instituﬂie. Ambele lucræri folosesc disensiunea ca parte a conflictului interior
ce defineøte artistul contemporan øi poziﬂia sa în societatea de azi.
Catalogul, gândit ca o ediﬂie specialæ a revistei IDEA artæ + societate, editatæ de scriitorul øi teoreticianul Bogdan Ghiu – care a
avut o contribuﬂie esenﬂialæ în definirea acestui proiect încæ de la început – completeazæ expoziﬂia. Conceptul editorial traseazæ
parcursul artei contemporane, în cadrul filosofic øi politic al Europei de Est, o regiune ce trece acum printr-un proces de reinventare øi reaøezare. Critici, curatori, istorici de artæ, sociologi øi filozofi din fostul bloc estic au fost invitaﬂi sæ contribuie.
În colaborare cu sociologul Vasile Dâncu øi Institutul Român de Evaluare si Strategie a fost dezvoltat un proiect de interacﬂiune
cu audienﬂa. Scopul acestui proiect este sæ identifice, in contextul european, percepﬂiile actuale faﬂæ de „Est“ øi „Vest“ în general
øi faﬂæ de comunism øi capitalism in special, sæ facæ un inventar al stereotipurilor incæ active øi sæ evalueze prezenﬂa româneascæ
la aceasta ediﬂie a Bienalei de la Veneﬂia.
Prin acest proiect artiøtii øi curatorii propun relansarea dezbaterii privind dinamica modernitæﬂii dintr-o perspectiva nouæ, ce include „Estul“, revizitând poziﬂiile existente. Tema celei de-a 54-a Expoziﬂii Internaﬂionale de Artæ – la Biennale di Venezia 2011,
„ILLUMInations“, oferæ un cadru favorabil acestei perspective: redefinirea identitæﬂilor, revizitarea øi re-evaluarea tradiﬂiei modernitæﬂii øi reafirmarea puterii de socializare a artei – pe scurt evidenﬂiazæ nevoia de a reaøeza în mod documentat istoria pe baza
moøtenirii sale culturale.

Program de vizitare:
marﬂi–duminicæ 10:00–18:00, (luni închis cu excepﬂia zilelor de 6 iunie øi 21 noiembrie 2011)
Contacte pentru presæ:
mbartagency@gmail.com, Tímea Lelik: +31.614789395, Hanna Alkema: +33.676994826

Organizatori:
Ministerul Culturii øi Patrimoniului Naﬂional Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român.
Producatori:
Centrul Internaﬂional pentru artæ Contemporanæ – CIAC, Bucureøti øi MB Art Agency, Amsterdam.
Parteneri: .
Revista IDEA artæ+societate, Institutul Român de Evaluare øi Strategie – IRES, Loteria Românæ, Project Foundation, TVR Cultural.
Participarea artiøtilor este susﬂinutæ de:
JGM Galerie, Paris; Galerija Gregor Podnar, Berlin & Ljubljana; Artra Gallery, Milano; Christine König Gallery, Viena.
Sponsori:
Group Transilvae, ENEL Italia, Iordæchescu, Udrescu & Asociaﬂii, VenhoevenCS, I-Look.

w
arts + s o c i e t y

