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Estomparea graniței dintre ficțiune și realitate definește contextul cultural actual, în care proiecțiile 
asupra lumii se bazează pe exteriorizarea imaginației, construcția posibilităților și resemantizarea 
imaginii despre istorie. Această extindere aproape organică a ficțiunii permite articularea unor ipoteze 
creative despre trecut și prezent, activând un nou raport între ce există și ce ar fi putut exista în realitate. 
Câmpul de intersecție dintre cele două perspective, adevărul și ficțiunea, a devenit astăzi mai interesant 
decât teritoriile pe care le demarca, făcând loc ficțiunii să se manifeste dincolo de canalele ei „legitime” de 
acțiune – literatura sau arta –, și realității să-și câștige un nou orizont de semnificație.

Expoziția Inventând adevărul se plasează în mijlocul acestui câmp de intersecție și se construiește prin 
două trasee de cercetare simultane – unul care interpretează ficțiunea ca parte „reprimată” a discursului 
istoriei (definită astfel de Michel de Certeau), și altul îndreptat spre viața de zi cu zi, în care elemente 
cotidiene sunt recontextualizate poetic și recompuse temporal cu ajutorul ficțiunii. Transformarea 
trecutului într-o substanță solidă a istoriei este întotdeauna o acțiune excesivă, un gest politic, o 
intruziune subiectivă a celui care cercetează o arhivă. De aceea, lucrările prezentate aici vor îmbogăți 
analiza istoriei prin inserția ficțiunii și a microistoriilor afective. Prezentul, în schimb, deține o mobilitate 
interpretativă și mai mare, și o dinamică a construcției narative prin reveniri și rectificări în timp 
real. Producerea narațiunilor despre prezent creează o „dezordine” în viziunea omului despre adevăr 
(ca oglindire perfectă a realității) și generează noi intuiții legate de viitor. Repertoriul vast al culturii 
contemporane este utilizat de către artiști în sensul validării adevărurilor multiple, a interpretărilor 
plurale și a potențialității fiecărui fir narativ ce se naște de aici, răspunzând temei enunțate de curatorul 
bienalei, Okwui Enwezor, prin apelul la ficțiune pentru a înțelege starea actuală a lucrurilor.

Intervențiile artiștilor, prin obiect, fotografie, video sau performance, aduc în prim plan atât procesul 
interpretării, cât și pe cel al producerii unor povești. Construcția vizuală a fiecărui proiect își asumă 
convențiile ficțiunii, lăsând la vedere urmele autorului și „cusăturile” subtile între autenticitate și invenție. 
Imposibilitatea de a identifica unde începe povestea și unde se termină realitatea pune spectatorul în 
ipostaza de a oscila între cât de convingătoare sau cât de stridentă e înscenarea. 



Proiectul fotografic Consuming History al artistei Carmen Dobre-Hametner (n. 1978) pornește de 
la premisa că toate practicile sociale sunt creatoare de realitate și istoria este unul dintre elementele 
supuse acestui proces. Considerând istoria ca alteritate radicală, acest proiect se apropie de experiența 
extremă de a descoperi istoria „pe viu”, prin reenactement-ul perfect. Soviet Bunker, din Vilnius, un parc 
deschis turiștilor în 2008 pe locul unui avanpost al securității armatei sovietice, preia reminiscențele 
fostului regim politic și este deschis turiștilor interesați să trăiască calvarul de a fi interogați, arestați, 
agresați de actori care joacă rolul de călăi sau ofițeri de securitate. Carmen Dobre-Hametner va 
urmări parcursul turiștilor în acest parc și îi va fotografia în ipostaza de victime ale lagărului comunist 
reconstruit. Amestecul de elemente din trecut (costumația actorilor și scenografia care sugerează 
ambianța gulagului) și detalii contemporane (în vestimentația, accesoriile și atitudinile turiștilor) vor fi 
integrate unei estetici de cadru cinematografic care trimite atât la ficționalizarea istoriei prin repunere 
în scenă, cât și la asumarea ficțiunii ca experiență reală. Realitatea „obscenă” care aduce spectatorul 
într-o proximitate periculoasă cu scena acțiunii determină crearea unor sensibilități acute față de excesul 
de real sau hiperealitate (definită de Jean Baudrillard ca simulacru, ca paroxism și parodie, abuz de 
informație și imagine). Consuming History problematizează această nevoie a oamenilor de a experimenta 
hiperealitatea prin lucruri extreme și de a trăi o experienta a prezenței în trecut (conform conceptului de 
„nostalgie a prezentului” definit de Fredric Jameson). 

Ștefan Sava (n. 1982) propune un video-eseu despre potențialul, dar și limitele interpretării unei 
arhive personale de fotografii din Germania interbelică și postbelică. Selectând din cele 850 de clișee, 
achiziționate la un târg din Berlin, 145 de cadre, Ștefa Sava problematizează reprezentarea unui trecut 
traumatic prin imagine. Fiecare fotografie este supusă unei arheologii a imaginii bazate pe dialectica 
dintre ceea ce este prezent și ceea ce este absent din regimul vizualității. Video-ul The Falling of the 
Arches urmărește diferitele abordări teoretice ale actului de a privi, precum și interpretarea imaginilor în 
sensul metodologiei indicate de Georges Didi-Huberman – privilegierea singularului în defavoarea unei 
viziuni unitare, colective. Astfel, survine ruptura, ca strategie a cunoașterii, și flexibilitatea asocierilor 
spontane între imagini prin comparații, asemănări, diferențieri.  

Ștefan Sava, The Falling of the Arches, 2015, video HDV, aprox. 15 min., diapozitiv anonim scanat. 
Courtesy: artistul și Galeria Ivan



Larisa Sitar (n. 1984) prezintă continuarea proiectului unor false diorame, începute acum un an, 
despre ideologie și istorie, propunând o nouă viziune asupra „grădinii dezordinii” prin aproprierea unor 
gravuri din diferite perioade care vorbesc despre violență, ruină și personaje anonime care au influențat 
parcursul umanității. Istoria e întotdeauna violentă, iar ruina întruchipează cel mai bine dislocarea, 
ruptura și moartea prin care se face trecerea de la un regim politic la altul. Acoperind sute de ani de 
cunoaștere și istorie a umanității, colajele realizate de Larisa Sitar sunt în egală măsură înșelătoare și 
sincere, manipulatoare și cinstite cu privitorii.

 
Michele Bressan (n. 1980) apropriază în lucrarea Present un obiect primit cadou, cartea Nașteri mistice 
de Mircea Eliade, care poartă în el potențialitatea ieșirii totale din realitatea temporală și spațială. Acesta 
este un cadou de la mama lui, cu o dedicație datată 31 aprilie 2014. Data aceasta nu există în calendar, 
luna aprilie având doar 30 de zile. Prin eroarea fixării temporale a evenimentului gestul devine abstract 
și suspendat în afara convențiilor cronologice. Istoria personală ia locul celei obiective și susține singură 
intensitatea unui gest pentru care nu mai există nici o dovadă palpabilă. Ce rămâne este doar povestea 
unei realități „îmbunătățite”, prelungite cu o zi. Este o influență retrospectivă asupra unei vieți care și-a 
câștigat o zi în plus. Lucrarea Single Use aduce obiecte aparent banale într-o stare de excepție, prin 
investirea lor cu un nou rol – acela de a păstra intactă și ascunsă promisiunea produsului pentru care 
erau menite. Cele trei aparate foto cu filme nedevelopate se află într-o veșnică amânare și proiecție a 
conținutului inaccesibil.

And then one thing led to another, 2014, colaj alcătuit din imagini ale arhivei online 
British Library

Single Use, trei aparate foto de unică folosință / 24 poziții fiecare, folosite 
de artist în 2010, filmele fiind încă nedevelopate



Lea Rasovszky (n. 1986) compune o poveste din fragmente reale ale unor întâmplări pe care le 
cercetează, amintiri personale și fragmente din cărți. Aici ficțiunea devine o parte integrantă și a vieții 
celui care povestește aceste întâmplări și este completată vizual de o instalație special concepută pentru 
spațiul Noii Galerii. Instalația vizuală și sonoră pornește de la ideea existenței unor realități psihologice și 
a unei stări melancolice care influențează permanent raportul dintre imaginile mentale și cele reale.

Alex Mirutziu (n. 1981) continuă cercetarea numită Prepared Poems și atribuie fiecărui cuvânt dintr-
un poem responsabilitatea de a determina spațieriea versurilor, relația cu tipul de literă, golul și plinul, 
precum și alianțele semantice spontane care se produc pe pagina de hârtie. Aceste poeme preparate sunt 
reflecții despre vecinătățile cuvintelor și spațiul percepției lor, forțând un dialog peste timp și stiluri, în 
căutarea unui punct ideal de citire. Acestor colaje textuale le este alăturat un performance, The Finnish 
Method, în care artistul problematizează design-ul ontologic și felul în care omul determină obiectele și 
obiectele ajung să determine omul. Mișcările corpului în relație cu mobilierul de design vor forma nișe 
diagrame ale vectorilor de mișcare care vor rămâne în spațiu pe toată durata expoziției. 

Activând această graniță „permeabilă” între realitate și imaginație, expoziția Inventând adevărul 
reinterpretează fragmente ale istoriei și inventează noi strategii de a depăși dihotomia adevăr  – ficțiune.

Architecture for page turn, 2013, obiecte de plumb şi coliA4



Michele Bressan (n.1980) trăiește și lucrează la București, România. Licențiat în Foto-Video, 
Universitatea Națională de Arte București (2009) și absolvent al studiilor de masterat în fotografie, în 
cadrul aceleiași universități (2011), Michele Bressan s-a numărat printre câștigătorii Premiului Essl 
pentru fotografie și a fost nominalizat la Premiul Henkel pentru artă contemporană din partea României 
în 2009. Printre expozițiile sale personale se numără: standul Galeriei Jecza la Vienna Fair – The New 
Contemporary (2013) și Waiting for the Drama, Galeria H’art, București (2012). Expoziții de grup 
(selecție): WHAT ABOUT Y[OUR] MEMORY, Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC), 
București; PASAJ, MNAC – Anexa, București; Les Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid 
(proiecție video), La Gaîté Lyrique și Palais de Tokyo, Paris (2014), Europe/South-East. Recorded 
Memories, Museum für Photographie Braunschweig (2013), e-cité Bucarest. Une Scène Artistique 
Roumaine, Musée d’Art Moderne Saint Etienne (2011), Ne tourne pas la tête ! Mois de la Photo, ICR 
Paris; Badly Happy: Pain, Pleasure and Panic in Recent Romanian Art, Performance Art Institute San 
Francisco (2010), The Essl Art Award CEE 2009, The Winners, ESSL Museum, Viena (2009).

Carmen Dobre-Hametner (n. 1978) trăieşte şi lucrează la München, Germania. Pregătirea ei academică 
s-a desfăşurat la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti (licenţă în Fotografie şi Artă Video) şi 
Universitatea Leiden, Olanda (master în Studii Fotografice). În prezent este doctorand al Universităţii 
de Arte din Bucureşti, cu un proiect de cercetare despre comunitatea Furry. În anul 2010 a câştigat 
preselecţia naţională a Premiului Henkel pentru Artă. A fost nominalizată la Premiile Celeste şi Essl 
Art Award în 2013. A participat la rezidenţe artistice la Institutul Cultural Român din Paris, Institutul 
Cultural Român din Londra şi Fundaţia Fotonow din Plymouth, UK. Printre cele mai importante 
expozitii ale sale menţionăm: Alien and Familiar, Galerie Taxispalais, Innsbruck; Celeste Prize, ex-Bibli, 
Roma (2013), Furries, Galerie Rue de l’Exposition, Paris (solo); Body-Art-Society, Galerie Oudin, Paris 
(2011), Furbook, La Cantine, Paris (2010). În 2012, Carmen Dobre-Hametner a publicat cartea Furries. 
Enacting Animal Anthropomorphism la University of Plymouth Press.

Alex Mirutziu (n. 1981) trăiește și lucrează la Sibiu, România. În 2004 a absolvit Universitatea de Artă 
și Design Cluj-Napoca și în 2008 a obținut diploma de masterat de la Huddersfield University (UK) în 
teatru și performance. Performance-urile bazate pe instalație și obiect ale artistului, precum și scrierile 
lui, chestionează „orchestrațiile” diferite ale spațiului după finalizarea unui lucru. Mirutziu folosește de 
asemenea în practica lui colectivul artistic incluzând un hiper-obiect – el însuși la vârsta de 29 de ani 
– prin care definește structura conceptuală a practicii sale, marcată de ironia retrospectivă. Expoziții 
personale și performance (selecție): Each thought’s an instant ruin with a new disease, Galeria Sabot 
(2013), Pending works and bureaucratic objects, Galeria Rüdiger Schöttle, München, Spending time 
in relation to usage, Galeria Barbara Seiler, Zürich; Time’s Own Insult, The Glass Factory, Emmaboda, 
Suedia (2011), Scotopolitic objects#2 for five performers and electroacoustic impromptu (în colaborare 
cu Elias Merino), Centrul de Artă Contemporană Ujazdowski Castle, Varșovia (2014), Five moments 
of silence for Pending Work #7, IASPIS, Stockholm (2012), History is nothing but muscles in action (cu 
Răzvan Sădean), ZDB, Lisabona (2011), Remains of the East (în colaborare cu Alina Șerban și Angelique 
Lehman), WUK Theatre, Viena (2009). În ultimii ani, Mirutziu a susținut prezentări despre performance 
în cadrul unor instituții prestigioase precum Royal College of Arts, Londra, Von Krahli Teater, Tallinn, 
IASPIS, Stockholm. Expoziții de grup (selecție): A few grams of Red, Yellow, Blue, Ujazdowski Castle, 
Varșovia (2014), European Travellers. Art from Cluj Today, Műcsarnok/Kunsthalle Budapesta (2012), 
Rearview Mirror, The Power Plant, Toronto / Art Gallery of Alberta, Edmonton (2011 / 2012).

Lea Rasovszky (n. 1986) trăiește și lucrează la București, România. În 2008 a absolvit Universitatea 
Națională de Arte București, secția Foto-Video și în 2010 masteratul aceluiași departament. Proiectele 
sale problematizează clișeele de gândire și valorile societății actuale, față de care se plasează permanent 
critic. Expoziții personale (selecție): De la stele la steroizi: două povestiri scurte despre un bestiar aproape 
metaforic, Galeria Anca Poterașu, Bucureşti; Inner Whimp, Lateral ArtSpace, Fabrica de Pensule, 
Cluj-Napoca (2014), Mentors, Galeria Anca Poterașu, București; The Savages, Atelier 35, București 
(2012), Sorrow, Heartache, Recovery & Shit, ALERTStudio, București (2011), Wallpaper Drawings, Galeria 
29, București (2009). Expoziții de grup (selecție): PASAJ, Muzeul Național de Artă Contemporană – 
Anexa, București (2014), Spazi Aperti, ediția a XI-a, Accademia di Romania in Roma (2013), Bienala 
Tinerilor Artiști, ediția a V-a, The Overlapping Biennial, București (2012), Preview Berlin – The Emerging 
Arts Fair, ediția a XI-a, Berlin; Fresh Drawings, LC Foundation – Contemporary Art Center, București 
(2011). 



Ștefan Sava (n. 1982) trăiește și lucrează la București, România. A absolvit masteratul la Departamentul 
Foto-Video, Universitatea Națională de Arte București în 2010, iar în prezent este înscris la școala 
doctorală în cadrul aceleiași universități. Proiectele sale, combinând fotografie, video, performance 
și obiect, se dezvoltă în timp îndelungat, în jurul unor teme de reflecție și de cercetare teoretică. Este 
profund interesat de istoria recentă și de modul în care ea poate fi reactivată în prezent, în plan vizual, 
într-o manieră analitică. În 2013 a câștigat premiul Henkel pentru artă din România. Expoziții personale: 
Facts About Which There Can Be Questions, Galeria Ivan, București (2013), Fața dinăuntru a peretelui, 
Galeria Ivan, București (2012), Atoms and Void, Galeria Posibilă, București (2010). Expoziții de grup 
(selecție): Few Were Happy with their Condition, Kunsthalle Winterthur, Winterthur (2015), Europe/
South-East. Recorded Memories, Museum für Photographie Braunschweig (2013), Din spatele scenei, 
Salonul de proiecte, MNAC Anexa, București (2012).

Larisa Sitar (n. 1984) trăiește și lucrează la București, România. În 2008 a absolvit Universitatea 
Națională de Arte din București, departamentul Foto-Video, iar în 2010 masteratul în fotografie la 
aceeași universitate. A câștigat premiul ESSL în 2011, secțiunea Collector’s Invitation Award. Lucrările 
sale analizează probleme precum identitatea națională, memoria și nostalgia, folosind diferite medii de 
exprimare (fotografie, video, instalație, desen și intervenții în spațiul public). Expoziții de grup (selecție): 
WHAT ABOUT Y[OUR] MEMORY, Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC), București; 
Transformation. Romanian Sculpture 25 Years After the Revolution, Museum Beelden aan Zee, Haga; 
PASAJ, MNAC – Anexa, București (2014), breakup, Motorenhalle, Dresda (The Trailblazers, împreună 
cu Mircea Nicolae și Stefan Tiron, 2013), Care Crisis, Futura Gallery, Praga (2012), Essl Art Award CEE, 
The Winners, Essl Museum, Klosterneuburg/Viena (2011), Zoomania.Ro, MNAC București (2010), End 
of academia, MNAC Anexa, București; EMERGEANDSEE, media arts festival, Berlin; Start Point Prize 
nominee exhibition, GASK, Kutná Hora (itinerantă la Galerie NTK, Praga (2010).

Diana Marincu (n. 1986) este curator și critic de artă, semnând cronici de expoziție și eseuri în revista 
„Arta”, „IDEA artă+societate” și alte publicații. A absolvit Facultatea de Arte și Design la Universitatea de 
Vest din Timișoara, masteratul în Istoria și Teoria artei la Universitatea Națională de Arte București și în 
prezent este doctorandă la același departament al Universității Naționale de Arte din București.

Managerii proiectului

Asociația Ephemair este o organizație înființată în 2011, ai cărei membrii au o activitate de peste 10 ani în domeniul cultural. Unul dintre 
cele mai importante evenimente inițiate de către membrii Asociației Ephemair este Noaptea Albă a Galeriilor, un proiect care a adus în atenția 
publicului arta contemporană, devenind unul dintre cele mai apreciate evenimente culturale din România. Colaborarea cu Diana Marincu 
(începută în cadrul NAG#8 – 2014, cu ocazia producției și prezentării expoziției PASAJ, artiști: Michele Bressan, Lea Rasovszky, Larisa Sitar – 
Anexa MNAC, 23.05-13.07.2014) reprezintă o oportunitate pentru Asociația Ephemair de a-și extinde activitatea de producere și promovare a 
unui eveniment de artă contemporană în context internațional.

Organziatori: Ministerul Afacerior Externe, Institutul Cultural Român, Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, Institutul 
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Jecza, Timișoara
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Mulțumiri: Sorin Alexandrescu, Judit Angel, Andra Bălțoiu, Cristina Bogdan, Corina Bucea, Marius Bucea, Laurențiu Chihai, Radu Comșa, 
Eugen Coșorean, Cristina Coșorean, Călin Dan, Mihaela Dedeoglu, Ortansa Ghindea, Georg Hametner, Lucian Indrei, Irena Isbășescu, Marian 
Ivan, Andrei Jecza, Sorina Jecza, Attila Kim, Radu Leșevschi, Gabriela Mateescu, Laura Mesina, Anca Mihuleț, Igor Mocanu, Timotei Nădășan, 
Cristian Neagoe, Lauren Neal, Sorin Neamțu, Sebastian Niţulescu, Dragoș Olea, Erika Olea, Silviu Padurariu, Daria D. Pervain, Alexandru Petre, 
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Stănescu, Ovidiu Șandor, Sorin Vreme.

Contacte / informații despre proiect: 
www.inventingthetruth.com 
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Asociația Ephemair /  www.ephemair.ro / ephemair@gmail.com 
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Suzana Dan / +40724583852


