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ASOCIAȚIA 1+1
RAPORT DE ACTIVITATE
2020
ORGANIZAREA PROIECTULUI „CONDITIONS OF PEACE”
Martie - Noiembrie 2020
Iaşi, România

În acest proiect am reunit organizații activiste sau de artă care au identificat lipsa
unei viziuni a păcii precum și reproducerea constantă a unor relații sociale ce
conduc la război ca factorii principali ce amenință Europa în acest moment. Fie că
războiul reprezintă continuarea politicii sau vice-versa, pacea nu apare în această
ecuație. Reprezintă așadar pacea un efort politic?

Expoziție itinerantă
Iași - Vienna - Belgrad - Helsinki
Participanti: Blind Date Collaboration (Alisa Beck & Marie-Christin Rissinger),
Andrei Nacu, Ines Doujak & John Barker, Nebojša Milikić, Baran Caginli, Ovidiu
Pop, Edona Kryeziu, Lala Raščić, Dorone Paris, Minna Henriksson
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Organizator: 1+1
Parteneri: Učitelj neznalica i njegovi komiteti (The Ignorant Schoolmaster and his
committees) [Beograd], tranzit.ro/Iasi [Iași], Rab-Rab Press [Helsinki], BOEM
Artists’ Collective [Vienna]
Curatoriată colectiv de: Noa Treister, Sezgin Boynik, Florin Bobu, Alex Nikolic și
Livia Pancu
Cercetarea istorică referitoare la România a fost realizată de Marius-Alexandru
Dan, Florin Bobu, Livia Pancu. Design și layout: Poe Orlando Emanuel, Florin
Bobu, Andrei Timofte. Cercetarea istorică referitoare la Austria a fost realizată de
către Alexander Nikolic din cadrul BOEM*. Contribuția lui Sezgin Boynik pentru
partea de cercetare istorică va avea forma unui interviu acordat de către ET
Thompson revistei Labour focuss on Eastern Europe, vol. 5, No.: 5-6, Iarnă 198283. Cercetarea istorică referitoare la Republica Socialistă Federală Iugoslavia a
fost realizată de către: Svebor Midžić, Darinka Pop - Mitić și Noa Treister
Traducere din limba engleză: Sorana Lupu

Ines Doujak & John Barker, No Justice, No Peace, instalatie 2020
Proiectul a fost co-finanțat de: Administraţia Fondului Cultural Naţional,
Programul “Europa pentru Cetățeni” a Uniunii Europene, Centrul Cultural German
Iași, Institutul Goethe, Frame Contemporary Art Finland, Foundation for Arts
Initiatives și ERSTE Foundation.
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ORGANIZAREA PROIECTULUI „PLANTE EXOTICE”
Martie - Noiembrie 2020
Iaşi, România

Plante exotice a pornit de la investigarea critică a unui discurs cu o amploare fără
precedent în mediul cultural internațional. Hashtag-ul #nature are peste 530 de
milioane de utilizări pe instagram, iar #naturephotography peste 100 de
milioane. De la mici grădini organizate în balcon pînă la ample proiecte sau
demersuri angajate în construcția unor alternative “naturale” la viața urbană,
toate acestea au devenit un mediu nou discursiv.
Natura este deseori descrisă în istorie ca o resursă vastă, inepuizabilă, o
amenințare la existența umană, o sursă de inspirație și groază. În urma revoluției
industriale și a colonialismului, exploatarea acesteia a crescut imens. Abolirea
monarhiei în timpul Iluminismului a transformat proprietatea monarhică cu
originile sale “sacre” în proprietatea privată a burgheziei iar noile relații
concurențiale ale capitalismului au provocat sărăcie și o exploatare și mai
intensă. Oamenii au început încet să conștientizeze limitele acestei resurse și
efectul exploatării umane asupra capacității sale de reînnoire și odată cu
nașterea statului național și a sufragiului universal și-au căpătat dreptul de a
solicita o parte a bunurilor publice.
În acest context, proiectul a facut trimitere și la discursurile conservatoare,
reacționare, de extremă dreapta care au încercat să combată efectul
emancipator al ideilor progresiste, drepturilor omului și ale cetățeanului
(democrație, egalitate și libertate) descriindu-le frecvent ca adevărate “plante
exotice”, străine de esența națională.
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Expoziția PLANTE EXOTICE a prezentat în premieră la Iași Colecția de cactuși a
sculptorului Vida Gheza (1913-1980) din Baia Mare. Istoria orală transmisă ne
spune că această colecție a fost pornită de la câteva semințe pe care artistul le-a
adus din Spania, în parcursul său revoluționar de luptător antifascist în Brigăzile
Internaționale din Războiul Civil Spaniol (1936-1938). Artist militant, interesat de
rolul social al artei, Geza Vida este considerat unul dintre cei mai importanți
sculptori din perioada postbelică. În anii 1960 colecția sa a devenit cea mai
importantă colecție particulară de cactuși și plante suculente din România. După
moartea artistului, plantele au ajuns în administrarea publică a serelor orașului
Baia Mare. Alături de aceste plante, expoziția a inclus lucrări noi de artă de
Andreea Cioara, Andrei Nacu, Alexandru Paul si Andrei Timofte realizate special
cu ocazia acesteia precum și un video al artistei Maria Thereza Alves, aflat în
colecția Video-Forum a n.b.k.
Plante Exotice a inclus și o importantă latura discursivă și de autoeducație ce s-a
concentrat pe conceptualizarea relației dintre natură și proprietate în cursul unor
grupuri de lectură – formale și informale – cu participarea tuturor celor implicați
în proiect.

Organizator: 1+1
Parteneri: tranzit.ro/ Iasi, S.P.A.U. – Serviciul Public Ambient Urban, Centru
Expoziţional Cactuşi – colecţie Vida Geza (Baia Mare), colecția n.b.k Video-Forum
(Berlin).
Multumiri: Noa Treister, István Lőrincz, Ovidiu Pop, Marius Babias, Raluca Voinea,
Eleonora Ghețe, Klara Guşeth (Serviciul Judeţean Maramureş al Arhivelor
Naţionale)
Co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
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SEMINARE / GRUPURI DE LECTURA
2020
Seminarele și grupurile de lectură se concentrează pe dezvoltarea pe termen
mediu și lung a unui grup coeziv de persoane interesate de dezvoltarea laturii
discursive a activității lor precum și de o autoeducație continua. Acestea pot lua
forma unui prânz cu prieteni, unor întâlniri informale între colegi sau a unor
evenimente formale și riguros organizate și coordonate cu participarea unor
persoane co-interesate de lectură și de dezbatere.

27-30 august 2020, Lectura în comun, seminar coordonat de Noa Treister în cadrul
proiectului Plante Exotice organizat de 1+1. Participanti: Noa Treister, Cristina David,
Marius-Alexandru Dan, Andrei Nacu, Ovidiu Pop, Valentin Cernat, Florin Bobu, Livia
Pancu, Poe Orlando Emanuel. Participanti online: Oystein Skagen, Florin Poenaru
unuplusunu.org
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PLATFORMA DE LIVESTREAMING
aLIVE
www.videostream.ro
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ACTUALIZAREA WEBSITE-ULUI - WWW.UNUPLUSUNU.ORG 2020
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ASOCIAȚIA 1+1
RAPORT DE ACTIVITATE
2019
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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SEMINARE / GRUPURI DE LECTURA
2019
Seminarele și grupurile de lectură se concentrează pe dezvoltarea pe termen
mediu și lung a unui grup coeziv de persoane interesate de dezvoltarea laturii
discursive a activității lor precum și de o autoeducație continua. Acestea pot lua
forma unui prânz cu prieteni, unor întâlniri informale între colegi sau a unor
evenimente formale și riguros organizate și coordonate cu participarea unor
persoane co-interesate de lectură și de dezbatere.

15-18 iulie 2019: Autobiografii Politice, atelier coordonat de Nebojsa Milikic
18-19 iulie 2019: Clasa culturală, seminar coordonat de Livia Pancu & Florin Bobu
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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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PUBLICAŢIILE 1+1
2019

Nebojsa Milikic (Ed.), How to write a political (auto)biography, 2019
Marius-Alexandru Dan și Alexandru Tardea, Naratiuni concurente, 2019
Manuel Mireanu: Anticomunism si nationalism în războiul Romano-Ungar din 1919:
realismul politic si diplomatia lui Ion I.C. Bratianu și Bela Kun, 2019.
Andrei Timofte, Lotul 1982, 2019.
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Minna Henriksson, Iasi X-Ray, 1+1, Iasi, 2019
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ACTUALIZAREA WEBSITE-ULUI - WWW.UNUPLUSUNU.ORG
2019
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