
Asocia ia Grup i-a propus n
acest prim proiect, la Curtea de Arge
s schimbe sau mai bine zis s pun ntr-o
altfel de optic concep ia publicului
fa de actul artistic. Este relevant
pentru acest lucru s aducem n prim
planul discu iei c teva dintre ideile care
ncep s prind substan n discursul
teoretic care guverneaz actul artistic
din arta de azi. i c nd m refer la arta
de azi, nu vorbesc despre toat
produc ia artistic n general, ci la acea
parte care reu e te s pun n discu ie
problemele actuale ale lumii (de ordin
social, tehnic, tiin ific etc.) i care este
de fapt arta contemporan .
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Free_space va fi partenerul
acţiunilor noastre, dar şi locul unde vom
sonda necesitatea acestor intervenţii, şi
poate, locul unde cei care doresc un
dialog pe această temă pot să se
exprime. Dorim astfel să putem dezvolta
un nucleu interactiv care, punându-şi
diferite probleme, să ajungă să le
găsească o rezolvare, chiar dacă doar la
un nivel ideatic.

Toţi cei care vor să colaboreze cu
noi în acest proiect, să ne pună întrebări,
să ne critice sau să facă orice fel de
intervenţie ne pot scrie pe adresa de
mail: grup_asa@yahoo.com

Arta nu poate vindeca, dar ne poate elibera de constr ngeri, ofer acel free space care ne
ajut s reflect m altfel asupra situa iilor.
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Galeria “spaţiul nostru” poate fi un spaţiu de expunere, dar ea
există, deocamdată,  numai în cadrul acestui proiect.
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Lucrarea de artă
Este itinerarul pe care  artistul l
deseneaz ntre fiecare lucrare,

expozi ia fiind ca un stop cadru dintr-un
film. Spa iul expozi ional trebuie s
devin locul produc iei lucr rii ns i.
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Ce este un artist ast zi?ă
Artistul azi este cineva care produce

spectacol. Expozi iile sunt noua unitate
artistic . Sunt locuri de produc ie unde
timpul spectacolului coincide cu timpul
de produc ie. Spectacolul ca eveniment
accelereaz sau condenseaz schimbul

interuman i devine model social.
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Activitatea artistică
Arti tii inventeaz rela ii ntre oameni

cu ajutorul semnelor, formelor,
ac iunilor sau gesturilor.

Este dificil azi s reprezin i realitatea -
sunt timpuri s produci realitate.

Artistul este caracterizat de echilibrul
dintre contemplare i func ie, este cel

care caut date din via a real , din
social; este cel care modeleaz func iile

realit ii.
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Obiectul artistic
Nu mai este definit material sau
conceptual, ci rela ional. Suntem

martorii apari iei culturii interac iunii-
un nou sistem artistic-bazat pe ideea

rela iilor.
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Opera de artă
Este reperul dup care se emite

verdictul asupra lumii i societ ii.
Discursurile sunt ca niste experimente.

Ast zi arta tematizeaz diferen ele
sociale, se dezice de aparenta

omogenitate cultural . Arta este un
instrument al criticii sociale.
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Arta ca informa ieţ

Este un proces care transform
lucrarea de art dintr-un monument ntr-

un eveniment.
Artistul este cineva care c l tore te n
realitate, invent nd un fel de vecin tate

n spa iul galeriei, muzeului.
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2004 - Curtea de Argeş - artă contemporană - galerie ?!?
În dorinţa noastră de a “face ceva” în Curtea de Argeş ne-am lovit de problema

spaţiului. Unde am putea găsi un spaţiu potrivit unei galerii? Am găsit subsolul bibliotecii,
folosit ca depozit... de cărbuni. Am acceptat provocarea şi galeria noastră şi-a făcut rost de un
prim proiect.

Proiectul este o instalaţie site-specific în care ne folosim de cărbune ca metaforă a
transformării: cărbune -rocă formată prin imbogăţirea în carbon, în lipsa oxigenului din aer, a
resturilor unor plante din epocile geologice, şi care prin intervenţia omului poate deveni un
generator de energie prin ardere sau... desen- pus sub semnul egalităţii ca semnificaţie cu
spaţiul -destul de mic, neiluminat, neutilizat, care prin intervenţia noastră devine galerie.

Pentru că locul va deveni “istorie”, în primă fază, instalaţia se arată printr-o
aranjare stereotipă, ca într-un muzeu dintr-o epocă trecută: în prima încăpere a spaţiului
expus pe un soclu, sub geam, o bucată de cărbune ca o mostră din trecut; o ramă de tablou pe un
perete, iar în ultima încăpere o grămadă de cărbuni expusă după un şnur roşu. Urmându-şi
cursul normal al evoluţiei, folosindu-ne de metafora mai sus menţionată, instalaţia intră în cea
de-a doua fază în care acţionează deja ca galerie de artă contemporană, folosindu-se de noile
medii de exprimare. Totul se va întâmpla într-o acţiune a noastră în care înlocuim vechile
exponate cu printuri care nu fac altceva decât să reia vechiul obiect ce devine subiect
(concept) al proiectului (bucata de cărbune, ca şi rama sunt înlocuite cu imaginea fotografică
a lor, şnurul roşu este eliminat şi astfel grămada de cărbuni devine accesibilă intervenţiei
oricui şi în orice fel).

Dacă într-o galerie primul obiect expus este galeria însăşi, atunci putem merge
mai departe spunând că aceasta este singurul. O galerie poate fi privită ca manifestare
art in progress, manifestare iniţiată de gestul deschiderii galeriei (inventarea ei într-un
spaţiu dat) şi continuată/dezvoltată organic de către expoziţiile găzduite. Coerenţa şi
desăvârşirea artistică a acestei art in progress sunt determinate de unitatea discursului
său, bazată pe o serie întreagă de relaţionări concentrice, pornind de la mediul urban în
care galeria se integrează şi până la spaţiul cultural al cărui produs este şi pe care îl
impregnează într-o mai mică sau mai mare măsură. Privită în contextul evoluţiei acestor
structuri urbane, respectiv sociale, o galerie (veritabil happening, raportată la întregul
context istoric) nu poate fi definită decât în ansamblul ei, incluzându-i deci întreaga
agendă artistică. În acest mod, neutralitatea spaţiului expoziţional, precum şi graniţa
rigidă între acesta şi obiectele artistice expuse, autonome între ele, dispar. Funcţia de
consumator a publicului în această structură statică trebuie, la rândul ei, regândită.”
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În această fază, odată cu acţiunea noastră, se va face o proiecţie video a unui
film ce va urmări întregul demers al căutării şi transformării.
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film ce va urmări întregul demers al căutării şi transformării.


