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ORGANIZAREA  PROIECTULUI  „CLASA CULTURALĂ” 

Iunie  - Noiembrie 2019 
Iaşi, România  

 

 CLASA CULTURALĂ  este un proiect cultural transdisciplinar care are la bază ideea că 
analiza poziționărilor ideologice și politice ale diverșilor “agenți” culturali permite o 
înțelegere mai profundă a rolului și funcției culturii și a artei contemporane. 

“Prezentarea reprezintă o reflecție asupra interacțiunii dintre opiniile politice dominante și 
practica artistică și culturală în scena artistică independentă din Serbia într-un interval de două 
decade (1999-2019). Perioada, care este de obicei denumită “de tranziție”, este marcată de un 
tumult permanent în poziționarea și înțelegerea ideologică și politică a scenei activiste și de 
artă contemporană. Contradicțiile în înțelegerea rolului și a funcției producției artistice și 
culturale în tranziția (est-europeană) devin analizabile, datorită unui număr de dezbateri 
activiste și teoretice din trecut și din prezent a conceptelor, metodelor și rezultatelor lor.” 
(Nebojša Milikić) 

Participanți: Dan Acostioaei, Dana Andrei, Cristina Bogdan, Lucia Chicos, Marius 
Alexandru Dan, Minna Henriksson, Mriganka Madhukaillya, Manuel Mireanu, Nebojša 
Milikić, Ovidiu Pop, Florin Poenaru, Sorin Popescu, Emil Vasilache, Smaranda Ursuleanu, 
Andrei Timofte 
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ORGANIZAREA  PROIECTULUI  „NARAȚIUNI CONCURENTE” 

Martie  - Noiembrie 2019 

Iaşi, România 
 

 
 
Organizator: ASOCIAȚIA 1+1  
 
Parteneri: tranzit.ro/ Iași, Administrația Fondului Cultural Național, Universitatea de Arte 
„George Enescu” Iași, Asociația Oberliht, Chișinău 
 

NARAȚIUNI CONCURENTE pornește de la  evenimentele petrecute în cadrul așa-numitului 
„fenomen al Pieței Universității”, momentul fondator a celor două mari narațiuni politice ale 
tranziției românești: prima caracterizată de anticomunism (politic, social, economic, care a 
erodat puternic pretențiile de legitimitate ale ideologiilor de stânga, partinice și nepartinice) și 
de susținerea unui „model occidental” de democrație (care a generat cuvinte-cheie ca 
„normalitate” și „civilizație”), a doua caracterizată prin sprijinul acordat unor forțe politice 
considerate „neo-comuniste” și unui model de „democrație originală”, în general motivat de 
dorința de limitare a efectelor distructive ale eliberării abrupte a forțelor pieței libere. (Marius 
Alexandru Dan, Alexandru Țîrdea) 

Participanți: Marius Alexandru Dan, Alexandru Țîrdea, Andrei Timofte, Vahida Ramujkic, 
Manuel Mireanu, Florin Poenaru   
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Andrei Timofte, Peretele de calciu al unui mic-burghez, expoziţie, 1 martie - 30 mai 2019, Iași, str. Al. 
Lăpuşneanu, nr. 7-9, Iaşi 
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