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ASOCIAȚIA 1+1
RAPORT DE ACTIVITATE
2018
ORGANIZAREA PROIECTULUI „TRECUT INCOMOD/ INCONVENIENT
PAST”
August - Noiembrie 2018
Iaşi, România

Organizator: ASOCIAȚIA 1+1
Parteneri: tranzit.ro/ Iași, Administrația Fondului Cultural Național, Centrul Cultural German Iași,
Neue Berliner Kunstverein (n.b.k.), Rab Rab Press, ODD, Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” Iași, ColectivA, Vetro Baji

TRECUT INCOMOD / INCONVENIENT PAST propune o serie de intervenții culturale
care examinează critic transformările sferei publice şi a politicilor memoriei în relație cu
caracterul hegemonic al discursurilor capitalismului astăzi prin utilizarea unor mijloace de
producție culturală dintre cele mai diverse: expoziții și proiecții de film (Harun Farocki),
cercetarea artistică (Minna Henriksson şi Jens Haaning), prezentarea publică și investigația
teoretică (Marius Babias şi Sezgin Boznik).
Participanți: Minna Henriksson, Jens Haaning, Harun Farocki, Marius Babias, Sezgin
Boznik
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Harun Farocki, „Între două războaie” (Between two wars), Expoziţie, Septembrie –
decembrie 2018
“Majoritatea filmelor lui Farocki sunt exerciții analitice ale situațiilor economice și
politice care ne condiționează percepția. Lucrările sale, în marea lor parte, se ocupă
cu statutul imaginii și de modul în care înțelegem adevărul prin intermediul
imaginilor. Farocki, așa cum este deseori descris de cercetători, are drept scop
utilizarea lucrărilor ca instrument al cercetării. Filmele sale, ca multe alte filme
experimentale, sunt dispozitive euristice de penetrare a porilor adânci ai problemelor
sociale.” (Sezgin Boynik)

Marius Babias, prezentare, 7 septembrie 2018
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ORGANIZAREA PROIECTULUI „DREPTURI, LIBERTĂȚI, PRIVILEGII”
Aprilie - August 2018
Iaşi, România

Organizator: ASOCIAȚIA 1+1
Parteneri: tranzit.ro/ Iași, Administrația Fondului Cultural Național, Universitatea Naţională de Arte
George Enescu Iaşi, Oberliht Chişinău

DREPTURI, LIBERTĂȚI, PRIVILEGII a realizat o investigație culturală ce a contribuit la
problematizarea conceptelor de drepturi şi proprietate (drepturile majorității naționale –
suveranitatea; drepturile minorității naționale – auto-determinarea și autonomia culturală;
drepturile de imigrare pentru mișcarea liberă; dreptul la viața – refugiați; drepturile de gen;
dreptul la exprimare și la informare, drepturile de proprietate fizică și intelectuală; precum și
drepturile muncii; dreptul la locuință și la educație). Curatoriat de: Livia Pancu, Noa Treister și
Florin Bobu

Participanți: Noa Treister, Cristina David, Valentin Cernat & Mihai Șovăială, Vladimir Us,
Mona Vătămanu & Florin Tudor, Ștefan Rusu, Jens Haaning, Ovidiu Gherasim Proca, Miki
Branişte, Ionuţ Tudor, Andrei Timofte, Marius Alexandru Dan, Dan Acostioaei, Andrei
Pripasu, Drazen Crnomat, Andrei Nacu, Katia Pascariu, Alexandru Paicu
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Program:

1 aprilie – 15 iunie 2018: Rights/Drepturi, expoziție de grup cu Cristina David, Valentin Cernat &
Mihai Șovăială, Vladimir Us , str. Al. Lăpuşneanu, nr. 7-9, Iaşi

24 mai 2018: The possibility of reading, (Posibilitatea lecturii) prezentare de Noa Treister în cadrul
Zilelor Spațiului Public Chișinău, 2018
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29 mai 2018: 14:00 Mitul politic al proprietatii intelectuale. De ce este atât de
dăunător? prezentare de Ovidiu Gherasim Proca

1-5 iunie 2018: Rights/Drepturi, seminar coordonat de Noa Treister

Participarea la seminarul Drepturi, Libertati, Privilegii m-a ajutat să mă reconectez cu
un conţinut intelectual explorat în anii facultăţii dar a cărei aplicabilitate la vremea
aceea nu puteam să o găsesc în experienţa socială cu care intram în contact. Recitind
Kant şi Hanna Arendt alături de un grup deschis la discuţii şi interpretări diverse am
înţeles mai bine fundamentele gândirii europene care domină aprehendarea lumii
contemporane. Prezentările lucrărilor artistilor invitaţi în proiect după sesiunile de
lectură au fost bine venite şi au generat dezbateri care au ajutat artiştii să-şi
contextualizeze mai bine munca iar publicul să înteleagă această contextualizare.
Recomand participarea la acest seminar oricui doreşte să înteleagă mai bine de ce face
ceea ce face, indiferent că e vorba de munca artistică, curatorie sau cercetare. (Miki
Branişte, Despre seminarul Drepturi/ Rights coordonat de Noa Treister, Iasi, 1-5 iunie
2018)
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19-24 iunie 2018: Property/Proprietate, seminar coordonat de Noa Treister
Seminarul Property/Proprietate (19-24 iunie 2018) organizat de 1+1 în colaborare cu
tranzit.ro/ Iași și coordonat de Noa Treister a fost o experienţa foarte folositoare în practica
mea artistică şi de cercetare. Această oportunitate mi-a oferit ocazia şi contextul necesar
pentru a intra în contact şi a aprofunda teme şi texte ce altfel mi-ar fi fost destul de greu
accesibile dar şi de a le discuta cu artişti, curatori şi alţi profesionişti activi pe scena de artă
contemporană din România. Formatul seminarului, deşi destul de intens, a fost potrivit
pentru ceea ce şi-a propus şi cred că s-a reuşit găsirea unui echilibru între analiza pe text,
discuţii şi prezentări ale unor lucrări de artă. Astfel de initiative sunt deosebit de valoroase şi
extrem de necesare scenei de artă locale, pentru a dezvolta un aparat critic, a putea întelege
conceptele folosite şi ideologia în care sunt angajaţi artiştii când crează lucrări ce se vor
relavante pentru contextul politic şi social actual. (Andrei NACU, Despre seminarul
Proprietate/ Property coordonat de Noa Treister, Iasi, 19-25 iunie 2018)

1
9 iunie -19 august, 2018: Property/Proprietate, expoziție de grup cu Mona Vătămanu & Florin Tudor,
Ștefan Rusu, Andrei Nacu, str. Al. Lăpuşneanu, nr. 7-9, Iaşi
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