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Igor SCERBINA [RU]
Banii

obiect, 2010

Artistul preferă să fie bogat decât sărac; de aceea învaţă cum să creezi aur 
şi pietre preţioase cu pensula ta.   Salvador Dali

 
Din orice obiect poţi obţine o experienţă estetică.   Boris Groys

 
Fiecare om are dreptul să facă propria distincţie dintre ceea ce este artă şi ce 

nu e.   Thierry de Duve
 

Lucrarea „Banii” din 1998, constând în inscripţia Manifestul lui Malevici 
pe bancnote, este o încercare de a iniţia noi valori, pentru mentalitatea 

artistică din Moldova. Tipărind fragmente din manifestul lui Malevici 
pe leii moldoveneşti, textul însuşi a fost supus distrugerii. Pe fiecare 

bancnotă a fost plasat câte un fragment ce există de sine stătător în text. 
Cu această ocazie vreau să le mulţumesc încă o dată Liliei Dragneva 
şi Luciei Macari pentru sprijinul acordat la efectuarea lucrării. Pentru 

mine, era important faptul că banii au rămas bani! Ei au făcut calea de 
la bani spre operă de artă cu numele lui Malevici pe margine, apoi s-au 

transformat iarăşi în bani. Eu unul cu bancnota păstrată mi-am cumpărat 
un pahar de heres : ). 

Astăzi, după ce a trecut ceva timp, nu văd sens în a folosi în mod direct 
numele lui Malevici pentru a stabili coordonatele spaţiului artistic. În 

plus, urmăresc situaţia artistică din Moldova de la o mică distanţă, fiindcă 
nu mai sunt un actor nemijlocit al acesteia... 

Astăzi mă interesează oamenii – artiştii care trăiesc în spaţiul moldove-
nesc şi relaţia lor cu realitatea. Şi ce observ? Banii. Anume banii sunt cei 

Игорь ЩЕРБИНА [РУ] 
Деньги
объект, 2010 
 
Художник предпочитает быть богатым, а не бедным; поэтому 
научись делать так, чтобы кисть твоя рождала золото и 
драгоценные камни.   Сальвадор Дали
 
Эстетическое переживание можно получить по поводу любого 
объекта.   Борис Гройс
 
Каждый человек имеет право собственного различения, что 
является искусством, а что – нет.   Тьери де Дюф
 
Моя работа «Деньги» 1998 года и Манифест Малевича на них – это 
попытка обозначить новые (для молдавского арт-менталитета) ценности. 
Тогда на молдавских леях были напечатаны фрагменты манифеста 
Малевича, и сам текст манифеста был подвержен деструкции. На каждом 
лее разместился самостоятельно существующий фрагмент этого текста. 
Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить Лилю Драгневу и Лучию 
Макарь за помощь в этой работе. Для меня было важным то, что деньги 
так и остались деньгами! Они прошли круг от денег к произведению 
искусства с именем Малевича на крыле, – и дальше – снова обратились 
в деньги. Я, например, на тот лей, что оставил себе, купил стакан хереса 
: ). 
Сегодня, по прошествии времени, я не вижу смысла использовать 
напрямую имя Малевича в определениях точек арт-пространства. 
Кроме этого, я рассматриваю художественную ситуацию в Молдове 
с небольшого расстояния, уже не являясь ее непосредственным 
участником... 
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Perioada de tranziție, ce a caracterizat trecerea de 
la un regim de tip socialist la cel capitalist în țările 
postcomuniste, s-a încheiat cu consolidarea unui 

regim democratic și a unor economii stabile și 
funcționale (ex. Polonia, Ungaria, Cehia, Slovenia 
etc.), însă o parte din țările fostului bloc socialist, 

cum a fost cazul țărilor baltice, au avut, de-a lungul 
anilor ‘90, un parcurs ceva mai dificil, dar s-au integrat 

rapid în Comunitatea Europeană; altele, cum au fost 
România și Bulgaria, au mai stat la ușă, dar au prins, și 

acestea, ultimul val de integrare, în 2007. 

Spre deosebire de cele baltice, o bună parte din tările 
balcanice, printre care Macedonia si Croația, bat pasul 
pe loc, ca efect al unor dispute cu vecinii lor apropiați 

din UE, Grecia și Slovenia, iar Serbia încearcă să 
depășescă sechelele produse atât în regiune, cât și pe 

plan extern, de regimul Milosevici.

În acest context, Moldova pare că și-a asumat pe 
deplin statutul de tară în tranziție eternă, care 

a regresat treptat în timp și spațiu, reușind să-și 
consolideze un regim autocratic și o stagnare 

eminentă în ambele registre, politic și economic. 
Mai mult decât atât, odată cu integrarea României și 

Bulgariei, Moldova s-a pomenit pe dinafara frontierei 
UE, adică pe linia de demarcație trasată de sferele 

de interes geopolitic ale fostului „imperiu sovietic”, 
reiterate astăzi de Rusia, care a mostenit și teritoriile 

fostului URSS și influența asupra zonelor de interes în 
regiune, reactualizând situația de dinainte de ‘89.

Lucrările din prezenta compilație reflectă, în mare 
măsură, tendințele acestei perioade, filtrate de 

imaginația artiștilor care au reflectat pe marginea 
noțiunii de tranziție și a efectelor acesteia asupra 

societății. 

Spre exemplu, lucrarea Andreei CÂRNU ne prezintă 
un caz de trecere ilegală a frontierei și, concomitent, o 
situație absurdă între cele două state vecine, România 

și Moldova; Tatiana FIODOROVA investighează 

The transition period is defined in post-communist 
countries by shift from socialist to capitalist was 
completed in the strengthening of the democratic 
system and the stable and functional economy (e.g. 
Poland, Hungary, The Czech Republic, Slovenia, etc.). 
Some of the countries in the former communist bloc, 
such as the Baltic countries went through a more 
difficult process in the ’90 and were nevertheless 
quickly integrated into the European Community, 
others, such as Romania and Bulgaria had to stand 
in line for longer, but they were eventually included 
in the last integration wave in 2007. Unlike the Baltic 
states, most countries in the Balkans, among which 
Macedonia and Croatia, are marking time as a result 
of the disputes with their close EU neighbours – 
Greece and Slovenia, while Serbia is still struggling to 
overcome the after-effects that the Milosevic regime 
caused both locally and to foreign affairs.

In this context, Moldova seems to have fully 
undertaken the status of a country in eternal 
transition, which moved back in time and space, 
managing to consolidate an autocratic regime 
and a prevailing abeyance in both fields: political 
and economic. Furthermore, after the accession 
of Romania and Bulgaria, Moldova ended up just 
outside the EU border, that is to say the delimitation 
line drew by the geopolitical interest spheres of the 
former Soviet empire, reiterated today by a Russia 
who inherited both the territories of the former USSR 
and the influence on the interest areas in the region, 
thus bringing back the situation before 1989

The works in this anthology reflect to a large extent 
the tendencies of this period, filtered by imagination 
of the artists considering the notion of transition and 
its impact on society. Andrea CÂRNU’s work presents 
a case of illegal border crossing, together with an 
absurd situation between the two neighbouring 
states: Romania and Moldova, Tatiana FIODOROVA 
investigates the role that television and media in 

#3 DVD la PLIC / POSTBOX DVD
TRANZIŢIA / TRANSITION

curator Ştefan RUSU

care se reflectă în ochii multora. Acest fapt îmi aduce aminte de unchiul 
Scrooge : ), cu diferenţa doar că Scrooge a fost un răţoi milionar, iar 

artiştii moldoveni, nu. Ei îşi câştigă bani pentru pâinea cea de toate zilele. 
În confruntarea dintre capitalismul sălbatic, societatea de consum şi 
oamenii de artă, observ conflictul de bază al conştiinţei individului 

(vorbesc de individul artistic). Dacă nu greşesc, acest fenomen se 
numeşte disonanţă cognitivă. De fapt, o atare stare a lucrurilor este 

posibilă în orice regim cunoscut, însă ea se agravează datorită situaţiei 
economice generale şi orânduirii politice din stat (putem oare să evadăm 

din submarin?). 
Din acest punct de vedere, banii sunt foarte necesari : ) - cineva vede în 

ei libertatea, fericirea, dragostea ş.a.m.d. Banii ca un bun suprem. Dintr-o 
perspectivă - este un avers, iar din alta – e artă pură (sau aproape), 

idealuri măreţe, dragoste adevărată şi adevăr absolut (nu prea îmi dau 
seama ce ar însemna acest lucru).  

Starea lucrurilor în spaţiul nostru artistic (în cel moldovenesc, în mod 
deosebit): artistul este orgolios, onest şi sărac ca un şoarece bisericesc, 

fiindcă el nu se vinde (el nu este o târfă oarecare!); sau este nevoit să se 
vândă în totalitate, iar apoi (după ce agoniseşte ceva bani) creează! Nu 

vom analiza aici posibilitatea creării unei opere pentru ulterioara vindere 
a acesteia: nu avem nivelul de pregătire necesar : ). 

Să ne oprim asupra acestui moment. Să neglijăm toate teoriile necesităţii 
şi să acceptăm pur şi simplu că pentru artistul nostru are însemnătate  
satisfacerea a două nevoi: cea de „art”  şi cea de „money”. Dacă aceste 

două necesităţi sunt opuse, trebuie să depunem un efort volitiv şi să le 
punem faţă în faţă, sau, dacă nu, să le amestecăm. 

Scriem pe fiecare bancnotă: 
Această bancnotă este o operă de artă.

Atât! 
Astfel vom lăsa de înţeles că în spaţiul artistic moldovenesc, în pofida 

localizării periferice şi caracterului marginal al acestuia, poate avea loc un 
protestantism artistic. „Fiecare om are dreptul să creeze propriul muzeu 

în imaginaţia sa, propria delimitare a ceea ce este artă şi ce nu este, ... şi 
în epoca noastră, afirmaţia „asta e artă” funcţionează ca afirmaţia „asta 

e frumos”. 
Dar cum s-a transformat lucrarea „Banii”? 

Nicicum. Pur şi simplu noi am înţeles că nu avem nevoie de text, ci de o 
inscripţie pe bani, care să transforme banii într-un obiect artistic. Sunt 
acceptabile orice fraze. Fiindcă din punct de vedere al absolutului, nu 
este obligatoriu să ne ascundem în spatele unor nume (Malevici, de 

exemplu). 
În concluzie, putem afirma: „indiferent ce scriem pe bani, ne vom da 

seama că banii nu mai sunt bani, ci o operă care poate deveni bani în 
orice moment”. Este o transformare unică! Iar căutarea frazelor potrivite 
precum: „când câinii dorm, porcii lucrează” ori „să fie mereu soare” nu au 

dus la nimic. Fiindcă aceste fraze îl îndepărtează pe spectator (în acest 
caz, pe consumator) de ideea de bază. 

 
traducere: Vadim VASILIU

Сегодня меня интересуют люди – художники, живущие в молдавском 
арт-пространстве, и их отношения с действительностью. 
И что я вижу? Деньги. Деньги – это именно то, что отражается в 
глазах многих. Это сразу напоминает мне дядюшку Скруджа : ), с той 
лишь разницей, что Скрудж был утиным миллионером, а молдавские 
художники – нет: они зарабатывают себе на хлеб насущный. 
В противостоянии дикого капитализма, общества потребления и людей 
искусства я вижу основной конфликт сознания индивида (мы сейчас об 
арт-индивиде). Кажется, это называется когнитивным диссонансом. 
Впрочем, такое состояние возможно при любом известном строе, но 
усугубляется общим состоянием экономики и политического устройства 
государства (куда нам деться с подводной лодки?). 
В этом разрезе деньги – это то, что так необходимо : ), кто-то видит в них 
свободу, счастье, любовь и т.д. и т.п. Деньги – как высшее благо. Это с 
одной стороны, аверс. С другой стороны – чистое (или почти) искусство, 
высокие идеалы, истинная любовь и абсолютная истина (что это такое я 
не вполне понимаю). 
Ситуация в нашем (в частности, молдавском) арт-пространстве: либо 
художник честен, горд и беден как церковная мышь, так как не продается 
(он же не блядь какая-то!); либо он вынужден сначала себя целиком 
продать, а потом уже (когда денег накопит) – творить! Ситуация, когда 
можно сначала натворить, а потом продать, нами не рассматривается: 
не готовы-с : ). 
Вот на этом месте сделаем остановку. Опустим все теории потребностей 
и просто примем то, что для нашего художника важно удовлетворить 
две: потребность в art’е и потребность в money. Если эти потребности 
противоположны, то волевым усилием сталкиваем их, если нет – 
смешиваем. Получаем деньги как искусство и искусство как деньги. 
Идем самым простым путем. Всем все понятно, трансляция прозрачна, 
идея проста: деньги (пусть это будут купюры) и есть предметы искусства. 
Тем более что эстетическое переживание можно получить по поводу 
любого объекта. А уж по поводу денег этих переживаний превеликое 
множество! 
Просто пишем на каждой купюре: 
эта купюра является произведением искусства
И все! 
Таким образом, мы ясно даем понять, что в  молдавском арт-
пространстве, несмотря на периферийность и маргинальность, может 
иметь место художественный протестантизм.  «Каждый человек имеет 
право на создание своего собственного музея в своем воображении, 
собственного различения, что является искусством, а что не является, 
…и в нашу эпоху высказывание “это есть искусство” начинает 
функционировать как высказывание “это есть прекрасное”». 
Как же транформировалась работа «Деньги»? 
Да никак. Просто теперь стало ясно, что нам нужен не текст, а некое 
обозначение на деньгах, обозначение денег как предмета искусства. 
Здесь подойдут любые фразы. Ведь в абсолюте совсем не обязательно 
прикрываться именами : ) (именем Малевича, например). 
В итоге можно смело сказать: «что бы мы не написали, будет ясно, что 
деньги - уже не деньги, а произведение, которое в любой момент может 
стать деньгами». Это уникальное превращение! А поиски подходящих 
фраз, таких как: “когда собаки спят, свиньи работают” или “пусть всегда 
будет солнце”, ни к чему не привели. Ведь эти фразы уводят зрителя (в 
нашем случае - потребителя) от основной идеи. 
Вот такие пироги с котятами : )
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rolul pe care televiziunea și media l-au exercitat 
şi îl exercită încă asupra omului, atât în societatea 
sovietică, cât şi în cea postsovietică, chestionând 

problema autodeterminării individului în societate, 
în perioada de tranziție; în același timp, Ghenadie 

POPESCU ne invită la o călătorie per pedes, cu o roabă 
cumpărată de el ca un gest artistic, călătorie în care el 

își folosește concediul bine meritat pentru a traversa 
și descoperi Moldova de la nord la sud; Igor SCERBINA 

ne propune o mostră de ritual bizar, prin care elita 
business de pe malurile Bîcului își găsește un refugiu 

față de munca la birou și de cotidianul luxos; pe 
final, îl regăsim pe Marc VERLAN, care și-a săpat un 
adăpost, o casă în pământ, unde își petrece timpul 

liber, izolându-se, în semn de protest, de societatea 
de consum și de peisajul urban hiperpopulat.

general played and is playing both in the Soviet 
and post-Soviet society, questioning the self-
determination of the individual in the transition 
period, while Ghenadie POPESCU invites us to a 
journey on foot with a barrow he purchased in an 
artistic gesture where he gives his well deserved 
holiday as an example to follow: discover Moldova 
by crossing it North to South. Igor SCERBINA brings 
in an unusual ritualistic sample, where the business 
elite on the banks of the Bic River finds refuge in 
office work and a glossy everyday. In the end of the 
anthology we find Marc VERLAN who dug a shelter – 
a house underground where he spends his spare time 
isolated, in protest against consumer society and 
overpopulated urban landscape.

translation: Sanda WATT

Andreea CÂRNU
(născută în Constanţa, România, în 1980; 
activează în Constanţa şi Eindhoven /
born in Constanţa (1980), Romania. Working 
in Constanta and Eindhoven)

5 ani / 5 years, 2007
video, 3’18”

On July 30th, 2007 I was reading some news on the ProTv web page 
when I noticed an incident which happened recently. It was a news 
report on 3 boys from the Republic of Moldova, aged 15, 16 and 17, 
who swam across the Prut and entered Romania illegally. Later they 
got caught, not by the border police but by local police, in a train that 
was supposed to take them outside Romania, into the West. As a result, 
the 3 were banned from entering Romania in the following 5 years and 
therefore lost their easiest option of leaving for the West. This is the 
starting point of the short film which is not documentation but more of 
a reflection on the absurd, somewhat tragic situation between Romania 
and the Republic of Moldova both from the perspective of the border 
between the two states and from the perspective of the general notion of 
a “border” or frontier, which at a certain level needs to be a well defined 
and set entity and at another is in continual change.

Pe 30 iulie 2007, priveam nişte ştiri pe pagina web a ProTV-ului, când am 
remarcat un incident recent petrecut. Era un reportaj despre trei băieţi 

din Republica Moldova, de 15, 16 şi 17 ani, care trecuseră Prutul înot şi 
intraseră ilegal în România. Ulterior, fuseseră prinşi, nu de grăniceri, ci 
de poliţie, într-un tren care trebuia să-i ducă afară din România, către 
Vest. Ca urmare, cei trei au primit interdicţia de a intra în România în 

următorii 5 ani și au pierdut, ca atare, opţiunea cea mai uşoară de a pleca 
spre vest. Acesta a fost punctul de plecare pentru filmul de scurt metraj, 

care nu îşi propune să fie o documentare, ci o reflecţie asupra situaţiei 
absurde, cumva tragice, existente între România şi Republica Moldova la 
nivel de graniţă, cât şi întreaga noţiune de „graniţă” (sau „frontieră”), care 

trebuie să fie atât o entitate foarte bine definită, dar și una în continuă 
schimbare.

Igor SCERBINA
(născut în Ismail, Ucraina, în 1966; este 
stabilit la Moscova /
born in Ismail (1966), Ukraine. Lives in 
Moscow)

Harekillin’, 2005
video, 7’28”

camera: Igor SCERBINA
editare/editor: Denis BARTENEV

„Harekillin’” este o istorie sentimentală − rezultată în urma unei vînători 
nocturne − relatată de Igor SCERBINA, care ne prezintă o acţiune a 

vînătorilor ce se încheie cu o petrecere la rug. Artistul și-a propus să 
ne familiarizeze cu un obicei încetăţenit de noua elită reprezentînd 

business-ul autohton – vânătoarea de iepuri. Protagoniștii, bine afumaţi, 
celebrează melodramatic vînatul proaspăt jupuit, prin cîntece cu caracter 

nostalgic și amintiri din tinereţe.

“Harekillin” is an emotional story told by Igor SCERBINA, the result of a 
nocturnal hunt, first introducing an action of the hunters and ends with 
a bonfire party. 
The artist aims to familiarize us with a deeply rooted custom of the new 
elite, representing the local business environment – hare hunt. The well 
soaked protagonists melodramatically celebrate the freshly flayed game 
with nostalgic songs and memories of youth.

Tatiana FIODOROVA
(născută în Chişinău, Moldova, în 1976; 
locuieşte şi activează în Chişinău /
born in Chisinau (1976), Moldova. Lives and 
works in Chisinau)

Da şi NU / YES & NO, 2007
video, 3’18”

editare/editor: Tatiana FIODOROVA, Igor 
BODEAN

Filmul investighează rolul pe care televiziunea l-a exercitat şi îl exercită 
asupra omului, atât în societatea sovietică, cât şi în cea postsovietică. 

Mass-media sunt percepute ca o a patra autoritate, capabilă să ajusteze 
comportamentul individului şi al grupurilor sociale (şi) în ce priveşte 

acceptarea şi decizia de a susţine (sau abroga) o reprezentaţii particulare, 
valori sau norme. Structura filmului s-a axat pe ideea unui video-remix 
după cântecul „DA şi NU”, interpretat de o formaţie sovietică, din filmul 

„Lichnaya zhizn’ Valentina Kuzeaeva”, produs în 1970. Dacă anterior 
autorităţile sovietice şi-au etalat forţa prin violenţă şi execuţii (imagini 

ale evenimentelor din anii ‘60-’80: Ungaria − 1956, Polonia − 1956, 
Cehoslovacia − 1968, Afganistan − 1980), astăzi autorităţile operează 

prin „forţa fină”, etalată sub forma unor sugestii şi recomandări 
(imagini refolosite din publicitate şi showbiz-ul de astăzi). Chestionând 
problema autodeterminării individului în societate, artista îşi propune o 

reconsiderare a acesteia, începând cu anii ‘60 și până în prezent.

The film investigates the effect that television had and still has on man 
both in the Soviet and the post-Soviet society. Media is seen as a fourth 
power, able to adjust the behaviour of individuals and social groups and 
with regard to the acceptance and the decision to support or repeal a 
particular representation, values or norms. The film structure was based 
on the idea of a video-remix after the song “YES and NO” played by a 
Soviet band in the film “Lichnaya Zhizn’ Valentina Kuzeaeva” made in 
1970. If the Soviet authorities have previously exhibited their power 
in violence and executions (images of the events during 1960 - 1980: 
Hungary 1956, Poland 1956, Czechoslovakia 1968, Afghanistan 1980), 
the authorities are now operating on “soft power”, displayed in the form 
of suggestions and recommendations (reused images from advertising 
and nowadays showbiz). Questioning the issue of self-determination 
of the individual in society, the artist attempts a reconsideration of self-
determination in the ‘60 to the present.

LUCRĂRI / WORKS
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Société Réaliste [FR]
UE Green Card Lottery: specimene 
aleatorii / EU Green Card Lottery : 

Spécimens aléatoires 
obiect / object, 2010

Mark VERLAN
(născut în Chişinău, Moldova, în 1966; este 
stabilit la Chişinău /
born in Chisinau (1966), Moldova. Lives and 
works in Chisinau)

Gomenidan este în viaţă / Gomenidan is 
alive, 2009
video, 60”

camera: Ruben AGADJANEAN
editare/editor: Denis BARTENEV

Un scurt metraj (de un minut), aproape one shoot dintr-o zi de vară trăită 
de Marioka „fiul ploii”. O casă săpată în pământ – nu doar un obiect, 
ci și o acţiune artistică a autorului − cu un interior discret, cu obiecte 

„de strictă necesitate”: un pat, o poliţă (cu o cană, un pahar, o cutie de 
şah), aparatul pentru ascultarea liniştii, care apare în prim-plan chiar la 
începutul filmului şi personajul/autorul în rolul principal, citind o carte 
şi ieşind din când în când „la suprafaţă”. „Casa” se află, la prima vedere, 
într-o pădure, care, de fapt, este un parc imens, abandonat din centrul 

oraşului Chişinău, înconjurat de construcţii și case de locuit din cele 
mai bizare, apărute peste nopate. De fapt, acest teritoriu din parc a fost 
apropriat (squat-at) de Mark VERLAN și nu este altceva decât o tabără 

pionierească din anii ‘50, abandonată la un moment dat de istorie...

A (one minute) short film, nearly one shoot, of a summer day in the life 
of Marioka the Son of Rain. A house dug into the ground - an art object 
and action of the author, with a modest interior, with objects of “basic 
need”: a bed, a self (with a cup, a glass, a box of chess), the device for 
listening to peace that comes to the foreground at the very beginning of 
the film and the character / author in the leading role, reading a book 
and coming out “on the surface” now and then.
The “house” is, at first sight, located in a forest, but that is actually a huge 
park, deserted in the city centre (Chisinau), surrounded by the most 
unusual buildings and houses, erected overnight. In fact, this territory 
(which is part of the park) was appropriated / “squatted” by Mark 
VERLAN and is nothing but a pioneer camp from the ‘50, abandoned at 
some time in history...

Ghenadie POPESCU
(născută în Chişinău, Moldova, în 1976; 
locuieşte şi activează în Chişinău /
born in Floresti (1971), Moldova. Lives and 
works in Chisinau)

Mea / My, 2009
video, 23’47”

editare/editor: Ghenadie POPESCU

The video is a documentation of a journey in a barrow from Naslavcea 
(Ocnita) to Giurgiulesti (Cahul) covering a distance of 500 km for 12 days 
in summer.
Starting with the idea that Moldovans generally spend their holidays 
either fixing their houses, basements, garages or other building related to 
their traditional habitat or by the seaside where they spend their holiday 
within the available budget.
Therefore, running this North to South route is an aware and creative 
choice, unaltered by socio-political and consumerism-touristic systems of 
manipulation, also motivated by the generally low financial possibilities.

Acest film este documentarea unei deplasări cu roaba de la Naslavcea 
(Ocniţa) la Giurgiulești (Cahul) − o distanţă de 500 km, parcursă în 12 
zile de vară. Ideea de bază a fost că moldovenii își petrec concediile ori 

reparând casele, beciul, garajul sau alte construcţii adiacente habitatului 
tradiţional, ori pleacă la mare, unde își petrec vacanţa în limitele 

bugetului disponibil.
Prin urmare, parcurgerea acestui traseu de la nord la sud reprezintă o 

alegere conştientă, inventivă, nemutilată de sisteme de manipulare 
social-politice, consumerist-turistice, motivată și de posibilităţile 

financiare, în general reduse.

En 2008, presque 14 millions de personnes ont participé au programme du 
Département d’Etat américain intitulé Diversity Immigrant Visa Program, plus 
connu sous le nom de Green Card Lottery. Depuis 1990, chaque année, les 
Etats-Unis mettent à disposition de ce programme 50000 cartes de résident 
permanent. L’inscription à la loterie est gratuite et se fait désormais uniquement en 
ligne. Une fois enregistré, le candidat à l’immigration n’a plus qu’à attendre d’être 
éventuellement tiré au sort par un ordinateur. Si c’est le cas, il gagne un rendez-vous 
à l’ambassade américaine de son pays, où après vérification de son profil, il obtient 
ou n’obtient pas sa « carte verte ». Ce programme a pour but de diversifier la 
provenance géographique des immigrants, les ressortissants de certains pays « trop 
» représentés dans la composition démographique états-unienne en étant exclus: 
mexicains, chinois, indiens, polonais, etc. Le flot massif de candidature a donné 
naissance à une véritable économie parallèle de la carte verte, générant des millions 
de dollars de profit. Des centaines de sites frauduleux tentent d’attirer les candidats 
et de leur « vendre » l’inscription à la loterie. Tous imitent le style graphique officiel 
américain, avec forces bannières étoilées, statues de la liberté, aigles « chauves ».

Cette économie sordide souligne un peu plus si nécessaire le caractère central de 
la migration économique comme axiome du capitalisme globalisé. Le monde est 
bien divisé selon une ligne de démarcation qui sépare les individus ayant le droit, 
quelques soient leurs raisons, de se déplacer, de vivre, de travailler où bon leur 
semble et les autres, qui en sont empêchés ou bien pris dans les canalisations des 
ressources humaines planétaires. Ce mur de séparation n’est pas nécessairement 
aussi architectural que les palissades qui entourent Ceuta et Melilla au Maroc : il a la 
légèreté des cartes, bancaires ou identitaires ; l’épaisseur d’une porte vitrée, comme 
celle qui dans nos aéroports sépare Schengen du reste du monde. Le fer du rideau 
transmuté en plexiglas.

En avril 2006, la coopérative parisienne Société Réaliste a mis en ligne un site 
internet intitulé EU Green Card Lottery (EUGCL - http://www.green-card-lottery-
eu.org). Ce site propose une loterie pour une carte verte européenne, qui n’existe 
pas encore, si ce n’est dans quelques esprits siégeant au Parlement Européen ou 
dans certaines recommandations des sommets pour l’unification des politiques 
migratoires de l’Union. En pastichant l’identité visuelle plausible d’un programme 
officiel de l’UE, ce site entend définir de manière atmosphérique l’architecture 
idéologique qui va du prétendu caractère démocratique d’une procédure aléatoire 
aux diverses politiques d’immigration choisies, assénées à travers l’Europe à coups 
de discours et de charters. Le projet EUGCL distribue gratuitement à tous les 
candidats à cette loterie une fausse carte de séjour, valable pour tous les bouts de 
terre rattachés à l’UE, depuis les 27 états-membres jusqu’aux territoires associés, 
l’Europe de Tahiti aux Chagos, de la Terre Adélie au Groenland. D’autre part, il expose 
ses candidats et place ses spectateurs intramuros au poste frontière, inspectant 
l’Autre avec son A majuscule infini, derrière l’hygiaphone.

În 2008, aproape 14 milioane de oameni au participat în cadrul unui 
program iniţiat de Departamentul de Stat american și intitulat Diversity 

Immigrant Visa Program, mai cunoscut cu numele de Green Card 
Lottery. Încă din 1990, Statele Unite pun la dispoziţia acestui program 

50000 de vize de rezidenţă permanentă. Înscrierile de la această 
loterie sunt gratuite, iar de atunci și până acum se fac numai online. 
Odată înscris, candidatul imigrant nu are decât să aștepte până va fi eventual tras 
la sorţi de un calculator. Dacă e cazul, el va fi fericitul câștigător al unei întâlniri la 
ambasada americană din ţara lui unde, după verificarea profilului său, va obţine 

sau nu „cartea verde”. Acest program are drept scop diversificarea provenienţei 
geografice a imigranţilor, în timp ce naţionalii unor ţări „prea” reprezentate în 

compoziţia demografică a Statelor Unite sunt excluși: mexicani, chinezi, indieni, 
polonezi etc. Valul masiv de candidaturi a dat naștere unei veritabile economii 

paralele a cărţii verzi, aducând un profit de milioane de dolari. Au apărut sute de 
siteuri frauduloase care încearcă să atragă candidaţii și să le „vândă” înscrierea la 

loterie. Toate imită grafia americană oficială, decorate strident cu bannere înstelate, 
statui ale libertăţii și vulturi „pleșuvi”. 

Această economie sordidă subliniază încă o dată caracterul cheie al migraţiei 
economice ca axiomă a capitalismului globalizat. Lumea este foarte clar împărţită 

după o linie de demarcaţie care separă indivizii care posedă drepturi, oricare ar fi 
motivaţia lor, de a se deplasa, de a trăi, de a munci unde le convine, și ceilalţi, care 

sunt împiedicaţi să facă aceste lucruri sau capturaţi în reţelele resurselor umane 
planetare. Acest perete nu este neapărat atât de arhitectural pe cât sunt palisadele 

care înconjoară Ceuta și Melilla în Maroc: el posedă lejeritatea cărţii, bancare sau 
identitare, greutatea unei uși de sticlă, ca aceea din aeroporturile noastre care 

separă schengenul de restul lumii. Cortina de Fier prefăcută-n plexiglas.
 

În aprilie 2006, cooperativa pariziană Société Réaliste a
inauguratpe internet un site intitulat EU Green Card Lottery

(EUGCL - http://www.green-card-lottery-eu.org). Acest site propune o loterie 
pentru cartea verde europeană, care nu există încă, dacă nu cumva există numai 

în cadrul câtorva iniţiative din cadrul Parlamentului European sau în cadrul 
anumitor recomandări de summituri pentru unificarea politicilor migraţiei în 

Uniune. Pastișând identitatea vizuală plauzibilă a unui program oficial UE, acest 
site înţelege să definească atmosferic arhitectura ideologică ce trebuie să pretindă 

caracterul democratic al unei proceduri aleatorii faţă cu diversele politici de 
imigrare adoptate și abordate de-a lungul Europei prin discursuri și prin cartă. 

Proiectul EUGL distribuie gratuit tuturor candidaţilor la această loterie o falsă viză 
de ședere temporară, valabilă pentru colţurile lumii care ţin de UE, începând cu 

cele 27 state membre și terminând cu teritoriile asociate, de la Europa Tahitiană și 
până în Arhipelagul Chagos, de la Zona Antarctică Franceză [Terre Adélie] și până 

în Groenlanda. Pe de altă parte, programul își expune candidaţii și-și plasează 
spectatorii intramurali la punctele de trecere a frontierei, inspectând Celălaltul, cu al 

său C mare infinit, în spatele hygiafonului. 
 

traducere: Igor MOCANU
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Dumitru OBOROC [MD]
Rothko Politicus - Bucuria culorii. Eu și 

prietena mea / Rothko Politicus - The 
Joy of Color. Me and my girlfriend

carte poștală / postcard, 2010

Lucrarea încearcă să dea un răspuns vizual la izolarea, prin 
bariere construite ideologic și birocratic, a persoanelor unite 

spiritual și cultural. Această separare fizică este  creată de lupte 
geopolitice, în care delimitările între spaţiile de influenţă nu 
se rezumă, pentru marile puteri, decât la schimbarea culorii 

unei zone geografice în culoarea proprie. La intersecţia acestor 
zone mari de influenţă au avut loc dintotdeauna cele mai mari 

suferinţe omenești, cum este cazul Moldovei acum. Această imagine își 
propune să interogheze, în plus, cum viaţa privată este profund marcată 

de jocul și luptele între diferite sisteme și centre de putere.

The work tries to offer a visual response to the isolation, through 
ideologically and bureaucratically constructed barriers, of spiritually 
and culturally united persons. This physical separation is created by 

geopolitical struggles, in which the delimitation of influence zones does 
not reduce, for the great powers, to anything else but the modification 

of a geographical zone’s color into their own color. It is at the intersection 
of these great influence zones that the greatest human sufferings 

happened, as is the case of today’s Moldova. This image also attempts 
to question the way private life is profoundly affected by the games and 

struggles of different systems and power centers.

translation: Alex COSMESCU

Răzvan ȚUPA [RO]
Poezia de schimb / The exchange poetry
timbru / postmark, 2010

Valoarea poeziei a fost întotdeauna un subiect sensibil. Aproape toate 
epocile s-au dovedit extrem de neinspirate atunci când au considerat un 
gen de poezie ca valoros, pentru ca, numai câteva decenii mai târziu, să 
fie citiţi exact poeţii care în vremea lor au fost desconsideraţi. 
Valoarea poeziei este cea mai discutabilă, în orice vreme. Proiectul 
„Poezia de schimb” propune trecerea demersului poetic în zona valorii de 
comunicare 0, valoarea monetară. Sigur, se pot tipări bani, dar circulaţia 
lor nu este inclusă în simplul obiect bancnotă sau monedă. 
Marca poștală, timbrul, în schimb reprezintă o valoare deja stabilită și 
investită: preţul din colţul fiecărui timbru reprezintă o valoare care se află 
în piaţa mondială, pornind din ţara al cărui nume este, de asemenea, 
pe timbru.
Poezia se reduce la o literă. În cazul de faţă, aceasta este P-ul parcării. Dar 
acest P are puterea să invoce cuvinte și, o dată cu acestea, întregi zone 
poetice ale experienţei noastre de zi cu zi.

The value of poetry is a sensitive subject. Almost every age proved to be 
extremely uninspired in considering the value of contemporary poetry. 
Every time, it takes a couple of decades to find that exactly the poets that 
used to be disregarded in their time are now held as relevant. 
The value of poetry is debatable in any age. The exchange poetry project 
takes the poetical object into the area of 0 communicative value: the 
monetary value. Money is the least debatable meaning among all 
elements of communication. Of course one could type poetry on money 
but this doesn’t include the circulation of value as it does in the case of 
postal stamp.
The stamp is a certain value that already has been paid: the price one can 
see in the corner of a stamp is a value already on world market from the 
country also mentioned on the stamp. 
Poetry is a single letter. In our case this is P from parking lot sign. But 
this P can evoke words and  an entire poetical area from our every day 
experiences.

Zampa di Leone [RS]
Ultimul Premiu Erste / 

The Last Erste Prize
desen, distribuție prin copiere și 

online / drawing, photocopy&on-line 
distribution, 21x29,7 cm, 2008

Zampa di Leone drawing under title “The Last Erste Prize”, probably 
refers to Igor Zabel Award ceremony that was held in Ljubljana on 21st 
of November 2008. Zampa di Leone drawing was distributed few days 
later in SKUC Gallery during the exhibition “Radical Education”, curated 
by Bojana Piskur.
The Croatian curatorial collective What, How & for Whom (WHW) 
was the first recipient of the Igor Zabel Award for Culture and Theory 
2008. Initiated and funded by ERSTE Foundation, the prize recognizes 
outstanding cultural activities related to the Central and South Eastern 
European region. The award was granted for the first time in 2008. 
Besides the WHW the Turkish writer Erden Kosova and the Serbian 
collective Prelom were awarded with a working grant for one year. One 
of the favorite Zampa di Leone comic characters Charles Esche was a 
jury member.
The ERSTE prize ceremony was held while the global financial crisis in 
2008 was on news.

text comment by Campilione TIMOTIJEVIC

Desenul realizat de Zampa di Leone, cu titlul “The Last Erste Prize”, se 
referă probabil la ceremonia de acordare a Premiului Igor Zabel, care s-a 

desfăşurat în Ljubljana la 21 Noiembrie 2008. Desenul făcut de Zampa 
di Leone a fost distribuit cîteva zile mai tîrziu în Galeria SKUC, în cadrul 

expoziţiei „Educaţie Radicală”, curatoriată de Bojana Piskur. 
Colectivul curatorial What, How & for Whom (WHW) (Ce, Cum şi pentru 

Cine) din Croaţia a fost primul care a luat Premiul Igor Zabel pentru 
Cultură şi Teorie 2008. Iniţiat şi fondat de Fundaţia ERSTE, premiul 

recunoaşte activităţile culturale remarcabile din Europa centrală şi cea de 
sud-est. Premiul a fost acordat pentru prima dată în 2008. Pe lîngă WHW, 

Fundaţia a mai acordat premii − ce au constat într-un grant de lucru 
pentru un an − scriitorului turc Erden Kosova şi grupului sîrb Prelom. 

Unul din personajele de BD preferate de Zampa di Leone, Charles Esche, a 
fost membru al juriului. Ceremonia de premiere s-a desfăşurat în 2008, în 

timp ce criza financiară era subiectul de ştiri numărul unu.

comentariu scris de Campilione TIMOTIJEVIC
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