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Mitoș MICLEUȘANU [MD]
Lemurienii postlermontovieni

(anexă la „campania de clarificare identitară”) 
afiș A2, 2010

Vine, vine, vine! trece, trece, trece! 
dar n-avem chef, nu mai avem,   

monitorul ne absoarbe aspirația, monodorul atacă prin absorbție ! 
mandala ne face sa râdem, monada ne înlocuiește moneda! 

 
Cine mai crede e nebun! Cine nu e nebun nu mai e bun de nimic! 

Patriotismul n-are legatură cu nimeni!  
Patriotismul e departe, are coliba lui, are câteva arătări care 

îi aduc bulion! Forfotă ideologică printre spectre! 
Noi suntem departe! Noi nu mai suntem de mult nici români, nici 

moldoveni, nici ruși, nici ucraineni! 
Noi suntem lemurieni postlermontovieni de primă clasă! Americanii 

americani din America americană ne invidiază fiindcă sunt împotmoliți în 
rate! Iar noi înghițim rațe și râdem, râdem… 

Noi nu mai suntem de mult nici oameni, nici vampiri, nici zombi! 
noi suntem specia de legătură! 

post-Lermontov Lemurians 
(annex to “clarify identity campaign”)
poster A2, 2010
 
coming, coming, coming! passing passing passing! 
but we don’t fell like it, not any more,  
the screen absorbs our aspirations, while the Monodor attacks through 
absorption! 
mandala makes us laugh, the monad replaces the coin! 
 
a madman who still believes! worthless who is not yet mad! 
patriotism has nothing to do with nobody! 
patriotism is far away, it has its own hut, its own ghosts  
who bring him broth! The ideological spectrum bustle! 
We are far away! We are no longer Romanians nor Moldovans nor 
Russians nor Ukrainians! 
We are first class post-Lermontov Lemurians! The American Americans 
from the American America envy us because they are stuck with 
installments! While we are eating ducks and we laugh and we laugh ... 
we are no longer humans nor vampires nor zombies! 

noi suntem lemurienii postlermontovieni! 
 

Ce suntem noi? nu cine! Că de „Cineva” ne-am săturat,  
Ce suntem noi? Și de ce? (stupidă întrebare, evident) 

Ciolănașe scuipate de Molochul Comunibal ? 
Suflete vomate de Molochul Comunibal? 

Nu, nu, încă șapte mii de nu! 
Noi suntem lemurienii postlermontovieni! 
Noi suntem lemurienii postlermontovieni! 

 
Voi n-ați obosit să înțelegeti? 

Sincer, n-ați obosit de atâta coerență? 
Ce folos cu toată înțelegerea noastră, dacă nu ne înțelegem? 

Jos nihileala, să accelerăm înțelegerea!  
Să depunem eforturi sisifice pentru a instaura înțelegerea absolută!  

Ce coșmar postlermontovian!   
 

Noi suntem copii ai nimănui, lemurienii postlermontovieni! 
Dar acest nimeni e peste tot, e oricine vrea,  

Pe noi ne poate avea de frați cine vrea! 
 

Eu sunt fratele tuturor! Dă-mi o palmă și nu te voi ierta niciodată! 
Și voi fi sincer cu tine, îți voi spune că nu te voi ierta și te voi îmbrățișa,  

iar dacă mă vei îmbrânci, nu te voi ierta la pătrat și îți voi spune că ai 
făcut o mare greșeală  

că m-ai îmbrâncit! și voi mai încerca o dată să te strâng frățește de umeri, 
iar dacă vei scoate 

mauseru dzerjinskian și mă vei împușca, în cădere îti voi spune „Ai mai 
făcut greșeli în viața ta, dar nici chiar așa!” 

 
Apoi voi cădea și mă voi preface mort.  Și... gata, acum că s-au filtrat 

nerăbdătorii, 
voi spune ceva exclusiv pentru lemurienii postlermontovieni răbdători.  

Mă înghite neliniștea postlermontoviană! 
 

Mă ascund în spatele unei ignoranțe nucleare, dar azi e joi! Mâine e 
vineri, poimâne e sâmbătă, iar apoi duminică!  Ce se va întâmpla oare? 

Cine va ieși? Cine, cine, cine, cine, cine și de ce? 
 

Nu știu, dar vă propun să închidem ochii sincronizat și să ne concentrăm 
pe cărările din sate! Să se întrepătrundă cărările pe șapte planuri și nouă 

pante legănate, 
Să se rătăcească proletarul, să uite că este! Să uite cine, de ce și unde e… 

Să uite să se mai uite.  
 

Un, doi, trei, închidem ochii, ne concentrăm, deschidem ochii, gata! 
Felicitări! 

Dacă vor ieși oamenii, felicitări anticipat! Dacă vor ieși neoamenii, 
condoleanțe anticipate! 

dar felicitările fără condoleanțe nu strălucesc,  
cum nici condoleanțele nu te sfâșie fără o felicitare rătăcită în sertar! 

AVANTI!

we are between the species! 
we are the post-Lermontov Lemuarians! 
 
What are we? not who! ‘cause we are through with “being somebody”,  
What are we? And why? (stupid question, of course) 
The Comunibal* Moloch spitting our bones?
 
Souls thrown up by the Comunibal Moloch? 
No, no, seven thousand times no! 
We are post-Lermontov Lemurians! 
We are post-Lermontov Lemurians! 
 
Haven’t you got tired of understanding? 
Honestly, haven’t you got tired of so much coherence? 
 
What for all this understanding of ours if we do not understand each 
other? 
But forget about nihilism, let’s accelerate understanding! 
Let us strive like Sisyphus to bring about the absolute understanding! 
What a post-Lermontov nightmare! 
 
We are no one’s children! post-Lermontov Lemurians! 
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Potrivit conceptului de determinism arhitectural, 
influenţat de behaviorism şi de şcoala de funcţionalism 

de la Chicago, mediul uman poate fi manipulat astfel 
încât să fie provocate anumite tipuri de comportament. 

Oricine apelează la câteva dintre cele mai importante 
lucrări teoretice ale marilor arhitecţi ai secolului XX, va 

descoperi uşor atitudini ferm formulate cu privire la 
relaţia empirică dintre factorul de mediu şi manifestările 

psihologice ale fiinţei umane. Se presupune aici că 
mediul este independent, iar comportamentul uman 

reprezintă variabila dependentă. Determinismul strict 
identifică cauzalitatea unilaterală: stimulul (mediu) 

influenţează individul provocându-i un anumit 
comportament, o anumită stare de spirit sau atitudine. 

 
Dar această poziţie poate fi criticată, deoarece nu ia în 

considerare feed-back-ul: activităţile individului care 
schimbă la rândul lor stimulul la care el / ea reacţionează, 
pe baza propriilor lui / ei înţelegeri şi evaluări ale situaţiei 
date. Se poate spune că multe proiecte (arhitecturale) şi-
au ratat scopul numai din cauză că au neglijat activităţile 
individului care proiectează  propriile lui / ei scopuri sau 

atitudini în anumite situaţii, ce nu corespund neapărat 
caracteristicilor mediului asumat. Oamenii au abilitatea 

de a merge dincolo de condiţiile date, de a le modifica şi 
de a le adapta la propriile lor nevoi. 

 
Arhitectura este prima şi una dintre cele mai vizibile 

urme pe care ideologia le lasă într-un spaţiu dat. 
Schimbările (radicale) ale sistemelor politice, urmate de 
schimbarea sistemului de valori, creează discontinuităţi 

în mediile construite, producând goluri, neînţelegeri, 
confuzii, atunci când conflictele din acel spaţiu ating 

climaxul. Indiferent dacă este rezultatul antagonismului 
natural dintre planificatorul şi utilizatorul unui anumit 

mediu sau al non-adaptabilităţii lui la viteza de 
schimbare a nevoilor umane, spaţiul devine de multe ori 

un adevărat câmp de luptă. 
 

Lucrările de artă, filmele şi videoclipurile alese pentru 
această ocazie examinează acest conflict, din perspective 

diferite. Ele prezintă clădirile fie ca scene, protagonişti, 
simptome sau martori tăcuţi al transformărilor din 

mediul urban.

Acording to the concept of architectural determinism, 
influenced by behaviorism and Chicago functionalism, 
human environment can be manipulated in order 
to provoke certain types of behavior. Going through 
theoretical works of the leading 20th century architects, 
it s easy to find firmly formulated attitudes about the 
empirical relation between the environment factor and 
psychological occurences in human. It is presupposed 
here that the environment is independent and human 
behavior dependent variable. Strict determinism identifies 
the unilateral causality: stimulus (the environment) 
influences the individual provoking certain behavior, mood 
or attitude. 
 
This stance can be criticized since it does not take into the 
account the feed- back: the activities of the individual who 
changes stimulus on which he/she reacts, on the basis 
of his/her own understandings and assessment of the 
given situation. It can be said that many (architectural) 
projects failed their purpose just because they neglected 
activities of the individual who projects his/her own aims 
or attitudes into certain situation, which do not necessarily 
correspond the assumed environmental characteristics. 
Obviously, humans have the ability to go beyond the given 
conditions by changing them and adapting to their own 
needs. 
 
Architecture is the first and one of the most evident 
traces of the ideology in space. (Radical) changes of 
political systems followed by the change of values, create 
discontinuities in the built environments, producing 
gaps, missunderstandings, confusions, when conflicts 
in space reach their peak. Wheather as a result of the 
natural antagonism between the planner and the user of 
the certain environment or non adaptability of the given 
surroundings to the speed of the change in human needs, 
the space becomes the battlefield. 
 
The art works, films and videos, chosen for this occasion 
examine this conflict, from different perspectives. They all 
feature buildings as the scene, protagonists, symptoms 
or silent witnesses of transformations in the urban 
environment.

#6-7 DVD la PLIC / POSTBOX DVD
SCENE, PROTAGONIȘTI, SIMPTOME: spaţiile în viteza 

schimbării / SCENES, PROTAGONISTS, SYMPTOMS: 
spaces in the speed of change

selecție de / selection by Nataša BODROŽIĆ

But no one is everywhere, no one can be whomever it wants to be, 
We can be the brothers of whomever wants us! 
 
I’m brother to all! Slap me across the face and I will never forgive you! 
and I’ll be honest with you, I will tell you that I’ll never forgive you and I 
will hug you 
and if you push me, I will never forgive you double, and I’ll tell you what a 
big mistake you made! 
when you pushed me and I will try one more time to put my arm around 
your shoulders, and if you will point your 
dzerjinksian mauser** and you’ll shoot me, before I fall I will tell you! 
“You’ve made mistakes in your life, but this is too much!” 
Then I will fall and I will pretend I’m dead. And .... Okay, now that the 
impatient got in,  
I will say something exclusively for the post-Lermontov Lemurians who do 
have patience. 
 
I feel like I’m being swallowed by the post-Lermontov anxiety! 
 
I hide behind a nuclear ignorance, but today is Thursday! Tomorrow is 
Friday, the day after tomorrow is Saturday and then Sunday! I wonder 
what it will happen then? Who will come out! Who, who, who, who and 
why? 
 
I do not know, but I propose we close our eyes all at the same time and 
focus on the paths in the villages! I propose we let the paths intertwine on 
seven levels and nine slopes, 
The proletarian be lost, forget he exists! Forget who he is, why he is, where 
he is … Forget to forget. 
 
one, two, three, eyes closed, focus, eyes open, ready! congratulations! 
if the humans come out, congratulations in advance! if non-humans come 
out, condolences in advance! 
but congratulations without condolences will not shine, 
the same as condolences do not tear you apart unless you lost a 
congratulation card in you drawer before!          AVANTE!
 

Comunibal* – untranslatable pun, 
it can be a combination of words, 
like for instance “community” (the 
Romanian word “comunitate”) and 
“cannibal” (Romanian “canibal”) 

dzerjinskian mauser** – Dzerkjinski 
was a fighter in the communist 
revolution; Mauser was a gun 
made by the German Mauser arm 
manufacturer

translation: Cristina ISPAS

foto: Vladimir US

Natalia GRAUR [MD]
Reciclează-ţi 5 minute!

Recycle your 5 minutes!
campanie, 2010

Prietenii mei au mai multe motive să fumeze, probabil tot atâtea câte am 
eu să nu fumez. Pentru că petrec majoritatea timpului cu ei, am încercat 

să folosesc aceeași chestie – țigara – doar că în alt scop: să fac flori. După 
ce toți s-au obișnuit cu floricelele mele și nimeni nu-mi mai dădea țigări, 
mi le-am cumpărat pe ale mele, și am făcut altele. Apoi le-am oferit oa-

menilor de pe stradă, în schimbul unei țigări de-a lor, ca o alternativă mai 
frumoasă pentru fumat. Am refolosit țigările necunoscuților, și noile flori i 

le-am dat Dianei Arosio. Ea a decorat cu ele mobila pe care a făcut-o din 
plastic. Astfel, în fiecare vază în care am pus floricele am adunate vreo 30 

de minute din viețile diferitor oameni. 

Each of my friends has a lot of reasons to smoke, probably as many as I 
have for not doing so. Since I spend most of my time in their company, I 

tried to use the same object they use so often – the cigarette – but for a 
different purpose: to make flowers. After everyone got used to my flowers 
and nobody gave me cigarettes anymore, because I was “wasting” them, 

I started to buy my own cigarettes and made a lot more flowers. Then, I 
offered them to people on the road, in exchange for their own cigarettes. 

I reused them to make new flowers, which I gave to Diana Arosio. She 
decorated with them the plastic furniture she had made for herself. Thus, 

in every vase in which we put flowers, we have now like 30 minutes from 
different strangers’ lives.
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Renata POLJAK [HR]
 
Asteptări Mari / Great Expectations, 2005
super 16 mm, 17’10’’

co-producție: Camera Lucida (Paris) şi Asociația Croată de Film (Zagreb), 
sprijinit de Centrul National al Cinematografiei (CNC), Ministerul Culturii 
al Republicii Croația, cu contribuția France2.
Director de imagine: Jean-Louis Vialard AFC

co-production: Camera Lucida (Paris) and Croatian Film Club’s Association 
(Zagreb) supported by The Centre National de la Cinématographie (CNC), 
The Ministry of Culture of the Republic of Croatia, with the contribution of 
France2. Director of Photography: Jean-Louis Vialard A.F.C.

LUCRĂRI / WORKS

Omul şi arhitectura vorbesc aceeaşi limbă. Violența umană şi cea 
arhitecturală sunt rezultatul infecției cu acelaşi virus: “Aşteptări mari”.

“Great Expectations” urmăreşte transformările din arhitectura croată 
în ultimul deceniu şi exemplele de violență arhitecturală. În acelaşi 

timp, filmul reconstituie dezvoltarea şi transformarea de-a lungul a trei 
generații ale aceleiaşi familii în peisajul dalmat tradițional, completată 

cu iconografia capitalismul croat de tranziție, urbanismul sălbatic şi, de 
asemenea, traume sociale post-război.

Man and architecture speak the same language. Human and architectural 
violence are the result of the same virus infection : “Great Expectations”.
“Great Expectations” traces the transformations of Croatian architecture 
during the past decade and the examples of architectural violence. At the 
same time, the film reconstructs the development and transformation of 
violence through three generations of the same patriarchal family line in 
traditional Dalmatian surroundings, filled with the iconography of the new 
Croatian transitional capitalism, wild urbanism but also post-war social 
traumas.

Ines KRASIĆ [HR] (în colaborare cu 
/ in collaboration with Tino TURK)
 
SUPER ANDRIJA (prima parte a ciclului Super 
Erou / 1st part of the Super Hero cycle), 2006
video, 19’38’’

Proiectul Super Andrija îşi are punctul de plecare în una dintre cele 
mai mari clădiri din New Zagreb, titlul acestei lucrări făcând referire 
la numele colocvial al acestui salvator arhitectural. Giganticul Super 

Andrija a devenit subiect de legendă urbană datorită dimensiunii sale, 
dominantei fațadei roşii şi ambițiilor megalomane ale arhitecților 

săi. Ca artist şi cercetător social, Krasic a condus o serie de interviuri 
video cu chiriaşii lui Super Andrija, nu neapărat pentru a discuta 

despre experiențele lor de viață în cadrul arhitectural specific al acestei 
construcții, dar pentru a vorbi despre eroi şi super-eroi.

Project Super Andrija, takes its starting point from one of the largest 
buildings in the “dormitory” of New Zagreb and the title of this work refers 
to the colloquial name for this architectural saviour. The gigantic Super 
Andrija structure has become the subject of urban legends due to its size, 
dominating red façade, and the megalomaniac ambitions of its architects.  
As an artist and a social researcher, Krasić has conducted a series of video 
interviews with the tenants of Super Andrija, not necessarily to discuss 
their experiences of living within the peculiar architecture, but to talk about 
the heroic and superheroes.

Johanna BILLING [SE]
 
LUMEA MAGICĂ / MAGICAL WORLD, 2005
video in loop, 6’12’’

Cineast: Manne Lindwall
Aranjamente muzicale: Petra Jezutkovic
Cântec original de Sidney Barnes 1968 (Chevis Music publishing Corp, 
BMI)
Participanți: Petra Jezutkovic, Sonja Boric, Tadej Horwatic-Cajko, Mara 
Matic-Soldan, Ena & Sara Anicic, Lenka, Martin & Josip Mestric, Klara 
& Lucija Petrac, Ivana Leksic, Nikolina Penic, Zvonimir Retkovac, Mane 
Galovic & Tomislav Djurinec
Co-produs de WHW/Rooseum. Asistent de producție: Sonja Boric

Cinematographer: Manne Lindwall
Musical Arrangements: Petra Jezutkovic
Original Song by Sidney Barnes 1968 (Chevis Music publishing Corp, BMI)
Participants: Petra Jezutkovic, Sonja Boric, Tadej Horwatic-Cajko, Mara 
Matic-Soldan, Ena & Sara Anicic, Lenka, Martin & Josip Mestric, Klara & 
Lucija Petrac, Ivana Leksic, Nikolina Penic, Zvonimir Retkovac, Mane Galovic 
& Tomislav Djurinec
Co-produced by WHW/Rooseum. Production Assistant: Sonja Boric

Lucrările video ale Johannei Billing - în majoritatea cazurilor montata 
astfel încât să se reia de la capăt – sunt construite pe rutine, repetiții şi 

ritualuri. Întotdeauna puse în scenă, acestea ne prezintă personaje în 
situații precipitate, în care schimbările au loc, sunt pe cale să aibă loc sau 

ar putea avea loc.

“Magical World” este rezultatul colaborării Johannei Billing cu un grup 
de copii de la un club gratuit de muzică găzduit de un centru cultural 
decrepit din Dubrava, o suburbie a oraşului Zagreb, Croația, construit 

în anii ’80. Lucrarea ne prezintă la început grupul de copii repetând 
“Magical World” - un cântec ales de către artistă şi scris de cântărețul 

afro-american Sidney Barnes (1968). Versurile - o descriere melancolică 
a tranziției - rezonează cu schimbările pe care le-a cunoscut această țară 

relativ tânără în încercarea de a se adapta la cerințele Uniunii Europene, 
luptând în acelaşi timp să-şi păstreze propria identitate națională fragilă. 
Această situație este reflectată în continuare de către copiii care se luptă 

să cânte o melodie într-o limbă care nu este a lor, şi - din cauza vârstei 
lor - se luptă în acelaşi timp şi să înțeleagă conținutul acesteia. “Magical 

World” împleteşte imagini ale copiilor cântând cu diferite peisaje din 
suburbii, ecouri ale cântecului melancolic şi empatia pe care o putem 

simți față de copiii care vor creşte în aceste condiții şi care vor fi probabil 
aceia care în cele din urmă le vor schimba.

Johanna Billing’s video works – in most cases looped – dwell on routines, 
rehearsals and rituals. Always staged, they present us with people in 
concentrated situations, where changes are taking place, are about to take 
place or could take place.

”Magical World” is a result of Johanna Billing´s collaboration with a 
group of children from a free after-school music club based at a rundown 
1980s cultural centre in Dubrava, a suburb of Zagreb, Croatia. The work 
introduces us them rehearsing ”Magical World” – a song chosen by the 
artist and written by the Afro-American singer Sidney Barnes (1968). 
The lyrics – a melancholic description of transformation – resonate with 
the transformation this relative young country is undergoing in adapting 
to the European Union demands while also establishing its own fragile 
national identity. This is further articulated by the children both struggling 
to deal with a song in a language that is not their own, and – because of 
their age – struggling to grasp its content. ”Magical World” interweaves 
images of the children’s performance with various views of the suburban 
surroundings, echoing the melancholy of the song and the empathy 
we may feel toward the children who will be growing up under these 
conditions and be the ones to change them.
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Serhiy POPOV [UA]
Creația copiilor / Детское творчество
3 fotografii / 3 photographs
13x18 cm, color

La granița dintre secole, la limita unor rupturi sociale, în timpurile 
schimbărilor și accelerării, ne mai ciocnim cu atribute culturale și structuri 

caracteristice majorității statelor din spațiul postsovietic. Acumulînd o 
experiența de conlocuire de lungă durată acestea s-au ales cu același 

sistem de instituții culturale, care mai continuă să existe pînă în 
prezent. Casele de creație a copiilor și adolescenților fac parte din acest 

sistem. Create pentru prima dată la începutul secolului trecut, casele 
„pionerilor” s-au răspândit pe teritoriul tuturor republicilor sovietice, 

oferind o structură ierarhică și o metodologie de instruire în domeniul 
culturii proprie. După căderea regimului aceste „palate” au trecut într-un 

regim autonom de gestionare la nivel raional, atât din punct de vedere 
financiar cât și în plan cultural. În lipsă de fonduri, făcînd excepție casele 

pionerești din orașele mari, acestea au degradat rapid, inclusiv în plan 
cultural, împreună cu planurile și metodologia de instruire clonate încă 

din timpurile sovietice doar în calitate de o dare de seamă. Schimbări 
calitative nu s-au produs și nici nu pot avea loc din pricina mai multor 

circumstanțe. Actualitatea problemei nu este iluminată, nu i se acordă o 
importanță cuvenită, lipsește comprehensiunea.

tranducere: Vadim VASILIU

На рубеже веков, на гранях разломов, во времена изменения и 
ускорения существуют общие, еще присущие большинству стран 
постсоветского пространства культурные признаки и структуры. 
Имея длительный опыт существования вместе и  систему 
культурных учреждений, которая продолжает существовать  
и частью которой является дома для детского и юношеского 
творчества. Основанные в начале прошлого столетия дворцы 
пионеров, получили широкое распространение на территории  всех 
стран союзных  республик образовав структуру со своей иерархией 
и методикой культурного воспитания. После падения режима 
“дворцы” перешли на автономный режим районного уровня, как 
в финансовом, так и в культурном плане. Оставшись на дне 
финансовом, исключением может быть “дома” больших городов, 
остаются на дне культурном со своими планами и методиками 
образования, которые переписываются еще с тех времен не более 
чем для отчетности. Качественных изменений не происходило 
и не может произойти по причине многих обстоятельств. 
Актуальность проблемы не освещается, не придается должного 
значения, отсутствует понимание.

Lala RAŠČIĆ [HR]
 
17 istorii / 17 stories, 2001
video, 3’16’’

“17 istorii” este un material video despre explorarea spațiilor 
arhitecturale şi utilitare dintr-un bloc turn. Structura narativă liberă 

dezvăluie poveste personală a unei regizoare care încearcă să scape de 
teama de înălțime, filmându-şi propriul stil de viață la etajul 17 al unui 

bloc.

’17 stories’ is a video exploring the architectual and utilitary spaces of a 
tower block building. The loose narrative structure reveals a personal story 
of a filmmaker who is trying to combat her fear of heights through filming 
her lifestyle around the 17th floor. flat.

Damir OČKO [HR]
 
Baiatul cu un Corn Magic / Boy with a Magic 
Horn, 2007
video, 15’22’’

Într-o perioadă de tranziție politică, Croația a abandonat unul dintre 
cele mai mari proiecte ale sale, Spitalul Universitar, care ocupă aproape 
250 000 metri pătrați. Spitalul a fost proiectat la sfârşitul anilor ‘70 şi a 
fost construit prin anii ‘80, dar nu a fost niciodată terminat. Clădirea a 
rămas blocată în spațiu şi timp, undeva între ceea ce a fost, ceea ce ar 

fi trebuit să fie şi ceea ce este. Viziunea cinematografică ne conduce în 
interiorul arhitecturii fantomă. Prin jocul enigmatic din “Băiatul cu 

un Corn Magic” personajele fac trimitere vagă la “Inelul Nibelungilor”, 
dar în acelaşi timp sunt contaminate de golul de care suferă spațiul în 

care se află. În acest sens, costumele lor există ca o prelungire organică 
a arhitecturii inexistente a niciodată terminatului Spital Universitar 

Zagreb. Protagoniştii devin parte a arhitecturii, o superstructură deasupra 
vacuumului reprezentat de povestea unui eşec. 

traducere: Cristina ISPAS

In a period of the political transition, Croatia has left behind one of its 
biggest projects, University hospital that would occupy almost 250 000 
m2. The Hospital was planed out in the late 70’s and was being built 
through the 80’s, but was never finished. Nowadays the building is stuck 
in the place and time, somewhere between what it was, what it should 
be and what it is. Cinematic vision brings us inside the ghost architecture. 
Through the enigmatic play in ”The Boy With a Magic Horn” the 
characters bare very specific content taken from ”The Ring of Nibelung” but 
simultaneously they are filled with emptiness which they take over from 
the space. In that sense, their costumes exist as an organic extension of the 
nonexistent architecture of the never-finished Zagreb 
University Hospital. The protagonists become part of the architecture, 
superstructure above the vacuum of a story of failure.
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Ștefan RUSU [MD]
Apartament Deschis / Flat Space

Chișinău, 2009

APARTAMENT DESCHIS/FLAT SPACE este o replică funcțională a 
unui apartament de tip socialist, elaborat de artistul visual Stefan RUSU 

pentru a reprezenta identitatea proiectului CHIOŞC.
Punctul de plecare în elaborarea designului a fost preocuparea pentru a 
expune public spațiul privat al unui apartament limitat de standardele 

societății socialiste. Fenomenul blocurilor sociale este unul caracteristic 
țărilor post-comuniste din Estul Europei şi care încă domină peisajul 

urban şi definesc identitatea spațiului public.

Un alt motiv de pornire în elaboraea designului proiectului a fost 
democratizarea actului cultural și accesul publicului larg la evenimentele 

ce se vor produce în acest spațiu, și aici se poate invoca practica artei 
“neoficiale” sau underground din perioada regimului totalitar, atunci cînd 

arta underground nu avea acces în spațiile de expunere “oficiale” și în 
general nu era acceptată public. Fenomenul expozițiilor de apartament 

s-a proliferat în anii stagnării (anii 70-80) cînd arta underground putea fi 
vazută în intimitate doar de un public restrîns.

The FLAT SPACE/APARTAMENT DESCHIS project is a functional replica 
of a socialist apartment designed by visual artist Stefan RUSU to represent 
the identity of the CHIOSC project.
The point of departure for the design of the FLAT SPACE/APARTAMENT 
DESCHIS project was the intention to publicly display the private space of 
a flat limited by the standards of the socialist society, which still is a strong 
visual element within the contemporary urban and social landscape of East 
European countries.

Moreover, the project was aimed at democratizing the cultural act 
through providing public access to events that were to occur in this space, 
somehow as a continuation of the “unofficial” or underground practice 
during the era of the totalitarian regime, when underground art was 
being denied access to “official” exhibition spaces and, more generally 
speaking, it wasn’t publicly accepted; the phenomenon of exhibitions in 
private flats proliferated during the stagnation years (1970s – 1980s), 
when underground art could only be seen in intimate settings by a small 
audience.

Apartament Deschis / Flat Space, foto: Vladimir US

Apartament Deschis / Flat Space, foto: Vladimir US

Structura deschisă a apartamentului sugerează idea unui modul 
extras dintr-un bloc de apartamente cu elementele de bază specifice 

societăților aflate în tranziție: fațada principală cu un balcon împachetat 
în termopan, camera de zi, bucătăria şi ungrup sanitar. Balconul 
este elementul cheie care va funcționa ca punct de informare şi 

diseminare a informației cu caracter cultural, în timp ce spațiul efectiv al 
apartamentului expus publicului va avea un caracter multifuncțional şi va 

servi drept o platformă deschisă pentru prezentări publice şi evenimente 
culturale.

The open structure of the flat suggests the exposure of a unit in an 
apartment building that includes few basic elements characteristic to 
societies in transitions: the main façade with a balcony wrapped in plastic 
windows, dining room, kitchen and bathroom. The balcony is a key 
element, functioning as a cultural info point that spreads information with 
cultural content. The rest of the space that is exposed to the public will bear 
a multifunctional character and will serve as an open platform for public 
presentations and cultural events.
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