


În ultimii ani, critica nara�iunii dominante a fundamentalismului de pia��, cunoscut sub 
numele de neoliberalism, a fost dublat� în arta contemporan� de analiza modului în care 
suntem activa�i de bunurile de consum, de produc�ia, circula�ia �i tranzac�ia lor. Orice 
obiect are o istorie, la fel cum � ecare dintre noi are o biogra� e; iar dincolo de aparenta 
diversitate a formelor materiale �i a dorin�elor umane, se a� �, în fapt, mecanisme sociale 
�i politice complexe dar exacte, care controleaz� gustul, rela�iile de produc�ie �i schimb, 
�i dorin�a.

Marx spunea c� indivizii î�i creeaz� propria istorie, dar nu independent, ci în func�ie de 
circumstan�e transmise din trecut. Biogra� ile obiectelor sunt �i ele rela�ionale, alc�tuite 
din suma proceselor care le dau materialitate; dar obiectele au, totodat�, �i capacitatea 
de a acumula istorii, astfel încât semni� ca�ia �i valoarea lor deriv� întotdeauna din 
conexiunea intim� cu persoane, evenimente �i spa�ii determinate.

În economia hiperconsumist�, îns�, rela�ia fundamental� dintre indivizi �i lucruri trebuie 
în�eleas� nu doar din perspectiva din care noi atribuim semni� ca�ie obiectelor, ci �i în 
termenii în care  lucrurile obiectiveaz� oamenii, transformându-i în produse cu valoare 
de pia��, vandabile �i negociabile. Feti�ismul m�r� i oculteaz� rela�iile sociale reale 
caracteristice muncii umane care o produce, golind-o de sens, astfel încât construc�ia 
acestuia este determinat�, în schimb, de rela�ii sociale imaginare, simbolice �i ideologice. 

Aceast� muta�ie afecteaz� azi nu doar bunurile de consum, ci toate formele de cultur� 
mediat�, complet subordonate cerin�elor capitalului. Lumea nu mai reprezint� suma 
bunurilor produse, cum î�i imagina Marx, ci suma a tot ce ar putea deveni marf� de consum: 
orice orizont de sens al vie�ii, al speran�ei, al a�tept�rii. Cum r�spunde arta acestor for�e 
invazive, în contextul exploziei f�r� precedent a pie�ei de art�, care impune ce fel de 
lucr�ri se produc �i se vând, controlându-i astfel viitorul? A devenit arta un obiect, un 
simplu bun de consum, insensibil la multitudinea de energii care i-au determinat apari�ia 
�i la valorile umane pe care aspir� s� le proiecteze?

Expozi�ia Tu, eu �i lucrurile dintre noi urm�re�te s� examineze economiile subiacente 
existen�ei noastre materiale �i produc�iei artistice din secolul XXI, semnalând 
problematici nerezolvate precum autonomia �i coeziunea social� într-o lume din ce în 
ce mai interdependent�, modelat� de sisteme ce erodeaz� chiar valorile umane pe care 
ar trebui s� le emancipeze. Lucr�rile prezentate propun, totodat�, un exerci�iu re� exiv 
asupra modalit��ilor prin care rezist�m sau ne conform�m for�ei capitalului menite 
s� ne transforme în simple posesiuni, precum �i asupra posibilit��ii artei de a expune 
complexitatea crescând� a lumii contemporane �i eforturile indivizilor de a o în�elege �i 
adresa.  

Guy Ben-Ner - Stealing Beauty, 2008
Video SD 18’ 00’’

Filmat f�r� permisiune în magazine IKEA din în-
treaga lume, lucrarea lui Guy Ben-Ner analizea-
z� proprietatea privat� ca surs� fundamental� a 
conceptului de civiliza�ie, ce determin� atât ra-
porturile pe care le avem unii cu al�ii, cât �i rela�ia 
noastr� cu obiectele.
So�ia �i cei doi copii ai artistului populeaz� diverse 
interioare domestice din IKEA ca �i cum ar �  la 
ei acas�. Ben-Ner îi pred� � ului s�u o lec�ie des-
pre proprietatea privat�, familie �i valori, în timp 
ce clien�ii magazinului intr� �i ies nestingherit din 
cadru. Iconogra� a modernit��ii, a confortului ma-
terial �i a dorin�ei, într-un � lm „de familie”, reali-
zat aproape f�r� buget, este simptomatic� pentru 
atitudinea deliberat critic� �i politic� a artistului, 
în încercarea sa de a apropia publicul (�i pe cei ce 
modeleaz� discursul artistic actual) de o în�ele-
gere nuan�at� a condi�iilor con�tiin�ei �i existen�ei 
contemporane.
Întrucât � lm�rile au avut loc în secret, timp de doi 
ani, Ben-Ner a fost nevoit s� g�seasc� noi � liale 
IKEA de � ecare dat� când a fost prins �i i s-a cerut 
s� p�r�seasc� magazinul. Filmul a devenit, în con-
secin��, o colec�ie de scene trunchiate, asem�n�-
toare unui catalog de imobiliare �i design interior, 
ceea ce genereaz� interoga�ii legate de individu-
alism, apartenen�� �i aparen�� ca mecanisme de 
control ale „societ��ii spectacolului” descrise de 
Guy Debord.

Guy Ben-Ner (n. 1969) a reprezentat în 2005 Israelul la Bienala de 
la Vene�ia. Începând cu anii ‘90, artistul a � lmat o serie de lucr�ri 
video în care apar el �i familia sa, explorând limitele � uide dintre 
via�a public� �i cea privat�, precum �i rela�ia complex� cu spa�iile în 
care locuim. Lucr�rile combin� ironic estetica home-movie cu diverse 
referin�e artistice �i � loso� ce so� sticate. Ben-Ner a expus solo la 
Contemporary Arts Center, Cincinnati; Center for Contemporary 
Art, Tel Aviv; Musée d’art contemporain de Montréal; �i L’Espace 
Shawinigan, National Gallery of Canada. A participat, totodat�, la 
numeroase expozi�ii colective, la Manifesta 10 în St Petersburg, 
Bienala de la Shanghai, MOMA New York; �i P.S.1 Contemporary Art.

Burak Delier - Collector’s Wish, 2012
Instala�ie (perete zugr�vit ro�u, poem,
video HD 08’ 12’’)

În Collector’s Wish, Delier examineaz� rela�ia 
incomod� a arti�tilor cu colec�ionari influen�i 
�i banii pe care ace�tia îi ofer� pentru noi co-
menzi, denun�ând mitul autonomiei crea�iei �i 
criticii institu�ionale în lumea guvernat� de pia-
�a de art� a prezentului.   
Artistul îl întreab� pe colec�ionarul Saruhan 
Do�an: „Voi face orice îmi cere�i, ce fel de lucra-
re dori�i?” Do�an vrea un perete ro�u, explicând 
c� lucrarea este inspirat� dintr-o poveste din 
copil�ria lui, un poem de Mehmet Akif Ersoy, 
numit Pictorul are întotdeauna dreptate. Subtil 
�i cultivat, colec�ionarul are totu�i un punct de 
vedere critic: „Ar trebui s� pict�m un perete 
atât de mare încât un parvenit din ziua de azi s� 
exclame ‘Wow! �sta da perete, într-adev�r!‘” 
În contextul colapsului accelerat al lumii artis-
tice în meandrele comer�ului global �i inauten-
ticit��ii, Delier expune dinamica unui sistem 
economic în care cei boga�i î�i impun critica 
proprie ca semn absolut al superiorit��ii socia-
le. În fa�a noului perete ro�u al lui Do�an, lipsit 
de semnifica�ie, privitorul este îndrept��it s� în-
trebe: „Care este în�elesul acestei lucr�ri? Este 
art� într-adev�r? Cine �i-o asum� ca atare �i 
unde îi este locul?”

Burak Delier (n. 1977) tr�ie�te �i lucreaz� în Istanbul, � ind interesat 
în principal de rela�ia dintre capitalism �i practicile artistice 
contemporane. Artistul utilizeaz� tactici de gheril� artistic� �i 
umor absurd, exploatând tocmai acele strategii ale sistemului 
neoliberal pe care le contrazice. Lucr�rile sale sunt deseori produse 
în colaborare cu al�ii, � e c� este vorba de performan�a personajelor 
din � lmele lui, � e c� acestea au un rol doar în cercetarea anterioar� 
produc�iei. Delier a avut expozi�ii individuale la Londra (INIVA) �i 
Istanbul (PILOT �i OUTLET), �i a participat la numeroase expozi�ii de 
grup în Europa. A expus, totodat�, la Bienala de la Taipei în 2008 �i în 
2010, �i la Bienala de la Istanbul în 2005, 2007 �i 2013.  

Hito Steyerl - In Free Fall, 2010
Video HD 33’ 43’’

Filmul relateaz� istoria unei aeronave Boeing 707, depozitat� într-un cimitir de avioane 
din De�ertul Mojave, California, dup� colapsul � nanciar din 2008. Construit în anii 
1950 de compania american� TWA, avionul a fost vândut în anii ‘70 avia�iei israeliene, 
unde a jucat un rol crucial într-o misiune de salvare a unor ostatici, dup� ce militan�i 
palestinieni deturnaser� o aeronav� în aeroportul Entebbe din Uganda. A�a spune, 
cel pu�in, un personaj ce apare în � lm ca expert. În 1995, avionul a fost folosit drept 
recuzit�, � ind aruncat în aer pentru � lmul hollywoodian Speed, iar r�m��i�ele, p�strate 
în cimitirul de � are vechi din Mojave, au fost vândute unei companii din China, care a 
folosit aluminiul pentru fabricarea de DVD-uri.
Steyerl ne demonstreaz� c� pân� �i un simbol atât de material al capitalismului global 
precum avionul poate �  obiectul aceleia�i muta�ii de sens ce afecteaz� alte produse mai 
pu�in tangibile. Abordarea lui Hito Steyerl are drept surs� � lmele-eseu avangardiste ale lui 
Chris Marker �i Jean-Luc Godard, precum �i Inextinguishable Fire (1968) de Harun Farocki. 
Filmul captiveaz� �i deruteaz� deopotriv� privitorul: suntem, inde� nit, prizonierii acestui 
amalgam de r�m��i�e, de imagini �i ac�iuni recurente? Suntem complet consuma�i de 
vortexul diverselor realit��i fabricate pe care le experiment�m zilnic? Sunt interoga�ii 
deschise pe care In Free Fall le ridic�, cu o voce întrebând la � nal: „dar cu pasagerii ce se 
întâmpl�?”

Hito Steyerl (n. 1966) este unul din cei mai aprecia�i arti�ti video ai momentului. Crea�ia sa analizeaz� teme legate de 
proliferarea �i diseminarea în mas� a imaginilor �i a informa�iei, determinate de tehnologia digital�. Artista folose�te 
imaginea digital� ca punct de plecare pentru incursiuni într-o lume a r�zboiului, a circuitelor � nanciare, a detritusului 
digital �i luptei de clas�, care s-a deplasat de la virtualitate la o realitate necunoscut�, pe care abia începem s� o 
în�elegem. Steyerl particip� în mod frecvent la expozi�ii majore precum Documenta, Manifesta, �i bienalele de la Vene�ia, 
Taipei, Istanbul �i Gwangju. A avut, totodat�, numeroase expozi�ii solo la Art Institute of Chicago, Van Abbemuseum din 
Eindhoven, ICA Londra �i multe alte institu�ii prestigioase. Artista pred� la Universitatea de Art� (UDK) din Berlin, iar 
anul acesta va reprezenta Germania la Bienala de la Vene�ia într-o expozi�ie de grup. 
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Simona Nastac este curator �i critic de art� independent, în prezent stabilit� la Londra. Este interesat� în special de arta 
critic� �i social�, �i de practici context-speci� c, c�utând r�spunsuri nea�teptate, capabile s� schimbe starea lucrurilor, cât 
de pu�in. A realizat expozi�ii individuale �i de grup pentru diverse bienale, festivaluri �i galerii, în Londra, New York, Sankt 
Petersburg, Praga, Shanghai �i Bucure�ti. Între 2006  - 2013 a fost coordonatorul programelor de art�, reziden�� artistic�, 
arhitectur�, � lm �i design la ICR Londra, unde a colaborat cu institu�ii de prestigiu precum Tate Modern �i Britain, Victoria 
and Albert Museum, Camden Arts Centre �i Royal Academy of Arts. Anul acesta este curatorul programului de art� 
vizual� al Festivalului Kingston Welcomes Korea, care are loc în luna august în Londra.
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