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Noi, cei de la New York Foundation for the Arts (NYFA), suntem încântați să
găzduim expoziția Asociației Experimental Project, Principiul migrației la
galeria noastră Down under the Manhattan Bridge Overpass (DUMBO).

We at the New York Foundation for the Arts (NYFA) are pleased to host
the Experimental Project Association’s exhibition The Principle of Migration at our Down under the Manhattan Bridge Overpass (DUMBO) gallery.

Misiunea NYFA este de a servi artiștii din toate disciplinele în stadii critice
din viața lor creativă. Nu segmentăm pe cine sprijinim sau cum, colaborăm
cu artiști din toate disciplinele în toate etapele carierei lor, oferind subvenții
în numerar, îndrumare, coaching, instruire și o mulțime de resurse online.
De asemenea, suntem una dintre primele organizații din țară care au un
program special dedicat nevoilor artiștilor imigranți; acesta este unul dintre
motivele pentru care suntem atât de bucuroși să găzduim Principiul migrației,
care privește experiența imigranților dintr-o varietate de perspective.

NYFA’s mission is to serve artists in all disciplines at critical stages in their
creative lives. We don’t segment who we support or how, we work with
artists in all disciplines at all stages of their careers by offering cash grants,
mentoring, coaching, training and a myriad of online resources. We are
also one of the first organizations in the country to have a program specifically dedicated to the needs of immigrant artists; that is one of the reasons
we are so happy to host The Principle of Migration, which looks at the
immigrant experience from a variety of perspectives.

În 2008, NYFA a lansat Programul de mentorat pentru artiști imigranți ca
o modalitate de a furniza servicii directe unei comunități de artiști care se
confruntă cu un set unic de provocări care navighează în lumea uneori opacă
a artelor din New York. Acesta a fost un program mic și concentrat, care a
cuplat imigranții recenți din New York cu artiști consacrați în disciplina lor,
care le puteau oferi sprijin în networking, scrierea granturilor, marketing și
alte nevoi. De-a lungul anilor, cererea pentru acest program a crescut și am
continuat să găsim modalități de a răspunde cererii, inclusiv prin activități în
Detroit, Newark, Oakland și San Antonio.

In 2008, NYFA launched the Immigrant Artist Mentoring Program as a
way to provide direct services to a community of artists who face a unique
set of challenges navigating New York City’s sometimes opaque art world.
This was a small, concentrated program which paired recent immigrants
to New York City with established artists in their discipline who could
help them with networking, grant writing, marketing and other needs.
Over the years, demand for this program grew and we have continued to
find ways to meet the demand, including focused work in Detroit, Newark, Oakland and San Antonio.

Inițial, programul de mentorat a servit doar artiștilor vizuali, acum avem un
program pentru artiști vizuali și un al doilea pentru scriitori și performeri.
Ulterior am lansat un buletin informativ care are o răspândire națională și
conține profiluri ale artiștilor imigranți, un ghid de resurse și listări cu locuri
de muncă, deadline-uri pentru grant-uri și oferte de muncă. În plus, pentru a
servi părți ale comunității într-o profunzime și mai mare, oferim acum programare în mandarină și spaniolă.

Initially, the mentoring program only served visual artists, we now have
one program for visual artists and a second for literary and performing
artists. We next launched a newsletter which has a national reach and
features profiles of immigrant artists, a resource guide, and listings with
jobs, grant deadlines and calls for work. Additionally, to serve portions of
the community in even greater depth, we are now offering programming
in Mandarin and Spanish.

În total, ceea ce a început ca un program pentru 20 de artiști vizuali din New
York, servește acum peste 7.000 de artiști imigranți din 70 de țări care lucrează în toate disciplinele și care locuiesc în cinci orașe din țară.

In all, what began as a program serving 20 New York City visual artists,
now serves more than 7,000 immigrant artists from 70 countries working
in all disciplines and living in five cities across the country.

La NYFA, credem că arta este una dintre cele mai puternice și accesibile
modalități prin care oamenii pot învăța unul de la celălalt și pot înțelege că
diferențele noastre sporesc, mai degrabă decât divizează, lumea noastră.
Principiul migrației oferă un exemplu minunat.

At NYFA, we believe that art is one of the most powerful and accessible
ways for people to learn from and about each other and to understand that
our differences enhance, rather than divide, our world. The Principle of
Migration provides a wonderful example.

Michael L. Royce
Director executiv / Executive Director
New York Foundation for the Arts
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În anii 1880, geograful și cartograful germano-britanic Ernst Georg Ravenstein
a stabilit o teorie a migrației umane care încă se află la baza conceptelor
moderne legate de migrație. Legile sau principiile migrației au fost publicate
în Geographical Magazine din 1876 și în Journal of the Statistical Society
în 1885 și 1889. Ținând cont de faptul că aceste legi s-au bazat pe datele
disponibile în societatea tradițională pre-modernă, cu migrație și circulație
limitate, prin opoziție cu situația din societatea post-industrială, modelele
și comportamentele migraționiste pot reflecta în continuare aceste legi, dar
poti fi în același timp extinse. Factorul „push and pull” al migrației este modificat constant de factorii politici, sociali, culturali și de nevoile umanitare
ale indivizilor. Întrebarea nu este legată doar de modul în care acești factori
modelează migrația, ci și de efectele migrației asupra acestora.

In 1880s Ernst Georg Ravenstein, the German-British geographer and
cartographer, established a theory of human migration that is still at the
basis of modern migration concepts. His laws or principles of migration
were published in the Geographical Magazine of 1876 and the Journal of
the Statistical Society in 1885 and 1889. Taking into account that these
laws were based on data available in the pre-modern traditional society
with limited migration and circulation as opposed to the situation in postindustrial society, migration patterns and behaviors may still reflect these
laws, but they could also be extended. The push and pull factor for migration are being constantly reshaped by the political, social, cultural factors
and humanitarian needs of individuals. The question is not only how these
factors shape migration, but also how migration shapes them.

În lumina recentelor valuri de refugiați și migranți în Europa, războiul din
Siria și efectele războaielor contemporane asupra idealurilor națiunii de
stat, este necesară înțelegerea proceselor actuale care determină migrația și
impactul său pe termen scurt și lung. Europa de Est nu este neapărat o țintă
pentru migranți, jucând mai de grabă rolul de punte între locul de origine
și destinația finală din Europa de Vest. Pe de altă parte este și o sursă de
migrație la scară largă. Un procent semnificativ din forța de muncă migrează
spre țările din Europa de Vest pentru o viață mai bună. În statisticile actuale
România este a doua țară după Siria cu cel mai mare flux de migranți spre
Occident. Fostul bloc estic, cu problemele sale de sărăcie, segregare, inegalitate și vulnerabilitate ideologică este, de asemenea, un teritoriu geo-politic și
cultural provocator și poate dezvălui perspective specifice asupra migrației,
discutând nuanțele din jurul identităților de imigrant, emigrant și refugiat. O
parte dintre artiștii prezentați în acest proiect sunt emigranți/ imigranți.

In the light of the recent refugee and migration waves in Europe, the war
in Syria and the effects of contemporary wars on nation-state ideals, the
need to understand the current processes of migration and its short and
long-term impact is imperative. Eastern Europe is not necessarily a target
for migrants and it plays the role of a bridge between the place of origin
and the final destination in Western Europe. On the other hand it is also a
large-scale producer of migration. A significant percentage of the working force migrates towards countries in Western Europe for a better life.
In current statistics Romania is the second country after Syria with the
highest flow of migrants towards the West. The former Eastern Block with
its issues of poverty, segregation, inequality, and ideological vulnerability
is also a challenging geo-political and cultural territory and may reveal
particular perspectives on migration, discussing the nuances around immmigrant, emigrant and refugee identities. Some of the artists presented in
this project are also emigrants/immigrants.

Luând în considerare faptul că principiile migrației se bazează pe o lege internațională a drepturilor omului, diviziunea dintre fapte și direcțiile normative, dintre drepturile omului și suveranitatea națională a statului neoliberal,
determină perspective critice și nuanțate asupra unui fenomen care transformă lumea.
Principiul Migrației prezintă artiști din România, Republica Moldova, Croația,
Serbia, Bosnia și Herțegovina, Germania precum și din cadrul Programului de
Mentorat al Artiștilor Imigranți al NYFA.

Considering principles of migration are based on a human rights international law and recommended policies, the gaps between facts and normative guidelines, between human rights and national sovereignty of the
neo-liberal state, set critical and nuanced perspectives on a phenomenon
that is transforming the world.
The Principle of Migration features artists from countries such as Romania, Republic of Moldavia, Croatia, Serbia, Bosnia & Herzegovina, Germany as well as artists from NYFA’s Immigrant Artist Mentoring Program.

Olivia Nițiș
Curator
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Principiul migrației / The Principle of Migration
New York Foundation for the Arts (NYFA)
07.11 – 20.12. 2019

Artiști/Artists:
Matei Bejenaru (Ro)/ Cătălin Burcea (Ro)/
Lana Čmajčanin (BiH/At)/ Simona Deaconescu (Ro)/
Alicja Gaskon (Pol/SUA)/ Elana Katz (De/SUA)/
Anca Munteanu Rimnic (De/Ro)/ Marilena Preda Sânc (Ro)/
Sandra Sterle (Hr)/ Valeriu Șchiau (Ro/Mol)/
Patricia Teodorescu (Ro)/ Ivana Todorović (Srb)
Curator:
Olivia Nițiș

Principiul Migrației / The Principle of Migration
New York Foundation for the Arts (NYFA)
imagini din expoziție | images from the exhibition
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Matei Bejenaru
M3-Work, Memory, Movement (2002-2010)

Proiectul include mai multe serii de fotografii care documentează diverse
forme de muncă, de la munca fizică grea la cea intelectuală. Subiectele sunt
din România, precum și din țări europene în care lucrează români imigranți.
Persoanele sunt fotografiate în procesul muncii lor, de la muncitori din fabrici
la cercetători, profesori sau fermieri. Elementul important este dimensiunea
umanistă a proiectului, precum și experimentul - prin fotografie - cu modalități de documentare a procesului de muncă, evitând în același timp capcanele propagandei comuniste din trecut.
Motivația principală a proiectului a fost de a aduce în discuție valoarea muncii, care în România post-comunistă și-a pierdut o mare parte din sens. M3
aduce în discuție valorile etice pe care procesul de muncă le are în sine, cum
ar fi solidaritatea și echitatea.

Absolvent al Institutului Politehnic Iași în 1988 și al Universității de Arte “George Enescu” Iași, secția
Pictură în 1996. În anul 2006 a obținut doctoratul în Estetică al Universității “Al.I. Cuza” din Iași. Din
1999 predă fotografia și arta video la Universitatea de Arte “George Enescu” Iași. Este fondator și
director artistic al Bienalei de Artă Contemporană Periferic din Iași (între 1997 și 2008). Este membru
fondator al Asociației Vector din Iași, fiind și președintele instituției în perioada 2001-2011. Între 2003
și 2007 a fost directorul artistic al Galeriei Vector din Iași. Tot în aceeași perioadă a inițiat și manageriat proiectul de cultură socială cARTier, realizat împreună cu colegi din Asociația Vector. Este fondator și director al Centrului de Fotografie Contemporană din Iași (2015) ce organizează Bienala de
Fotografie Contemporană Camera Plus. Colaborează cu Galeria Anca Poterașu (București). Proiectele
sale au fost prezentate în centre de artă contemporană și bienale prestigioase precum Salzburger
Kunstverein (Austria) Tate Modern (Londra, Marea Britanie), Athens Biennial (Grecia), Bienala de la
Veneția (Italia), Museum for Contemporary Art Belgrade (Serbia), Mucsarnok Museum (Budapesta,
Ungaria). Trăiește și lucrează la Iași.

The project includes several series of photographs documenting various forms of labor, from hard physical labor to
the intellectual one. The subjects are from Romania, as well
as from European countries where immigrant Romanians
work. The individuals are photographed in the process of
their work, from workers in factories to researchers, teachers
or farmers. The important element is the humanist dimension of the project, as well as the experiment – through photography – with ways of documenting labor process while
avoiding the pitfalls of past Communist propaganda.

Graduate of the Iasi Polytechnic Institute in 1988 and of the “George Enescu” University of Arts, Iași,
the Painting section in 1996. In 2006 he obtained the doctorate in Aesthetics of the “Al.I. Cuza” University in Iași. Since 1999 he teaches photography and video art at the “George Enescu” University of
Arts in Iași. He is the founder and artistic director of the Peripheric Contemporary Art Biennial in Iași
(between 1997 and 2008). He is a founding member of Vector Association in Iași, being the president
of the institution between 2001-2011. Between 2003 and 2007 he was the artistic director of Vector
Gallery in Iași. Also in the same period, he initiated and managed the social culture project cARTier,
carried out with colleagues from the Vector Association. He is founder and director of the Center for
Contemporary Photography in Iași (2015), which organizes Camera Plus Contemporary Photography
Biennale. Collaborates with Anca Poterașu Gallery (Bucharest). His projects have been presented
in prestigious contemporary art centers and biennials such as Salzburger Kunstverein (Austria) Tate
Modern (London, UK), Athens Biennial (Greece), Venice Biennale (Italy), Museum for Contemporary Art
Belgrade (Serbia), Mucsarnok Museum (Budapest, Hungary). He lives and works in Iași.

The main motivation for the project was to bring into discussion the value of labor, which in post-communist Romania
has lost much of its meaning. M3 brings into discussion the
ethical values that the process of work carries in itself, such
as solidarity and equity.

www.mateibejenaru.net
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Muncitor român în Compania MITAS din Praga | fotografie | 2008
Romanian Worker at MITAS Company in Prague | photography | 2008

p. 14-15
Muncitoare române într-o fabrică de pantofi din Iași, România | fotografie | 2008
Romanian Women Workers at a shoes company in Iasi, Romania | photography | 2008

M3-Work, Memory, Movement (2002-2010)
instalație foto, imagine din expoziție | photo installation, image from the exhibition
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Cătălin Burcea
The Unheard Sound

The Unheard Sound reflectă un contrast între două realități: cea a unui mediu
calm și confortabil, o casă undeva într-o țară dezvoltată fară războaie și cea
a migranților/refugiați care traversează un teritoriu undeva în Europa pentru
a ajunge la o destinație promisă care să le poată oferi adăpost și protecție.
Există un soi de paranoia încurajată de mass-media cum că țările dezvoltate trebuie să se protejeze față de străini și de refugiații care fug din frică și
disperare și care sunt adesea asociați cu o masă de furie cu puteri distructive.
De fapt este un studiu în cheie poetică a unei felii de realitate.

The Unheard Sound reflects a contrast between two realities: that of a calm and comfortable environment, a home
somewhere in a developed country without wars and that of
migrants crossing some territory in Europe in order to get to
a promised destination that can offer shelter and protection.
There is a paranoia phenomenon encouraged by mass-media
that developed countries must protect themselves from the
others and the refugees running with fear and desperation
and whom are usually associated with a mass of rage with
destructive powers. In fact this is a study in a poetical key of
a rough reality.

The Unheard Sound
imagine din expoziție | image from the exhibition

Trăieste și lucrează la București. Co-fondator si Coordonator de Proiect @ ALERT Studio (White Code).
Mediile preferate: fotografie, video, obiect, instalație, conceptual writing. Este interesat în principal
de dinamica - uneori greu detectabilă - a sistemelor și metodelor specifice manipulării de orice
fel, dar cu preponderență a celei emergente din zona politicului. Urmărește atent disponibilitatea,
permeabilitatea, “grupurilor țintă” la expunere în fața acestor practici. Principale surse de inspirație:
Advertising, Televiziune, Internet, Cultura Urbană.
He lives and works in Bucharest. Co-founder and Project Coordinator @ ALERT Studio (White Code).
Preferred environments: photography, video, object, installation, conceptual writing. He is mainly
interested in the dynamics - sometimes difficult to detect - of the systems and methods specific to
the manipulation of any kind, but mainly the emergent one in the political area. Carefully follows the
availability, permeability of “target groups” to exposure to these practices. Main sources of inspiration: Advertising, Television, Internet, Urban Culture.
www.catalinburcea.ro
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The Unheard Sound
4K video | Stereo | 4 min. 35 sec. | 2019
capturi video | video stills
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Lana Čmajčanin
A Change Is Gonna Come II

Pornind de la ipoteza că nu există un peisaj nevinovat, textul reflectă asupra
diferitelor experiențe ale mării și ale peisajului, concentrându-se pe relația
neobișnuită dintre mare ca loc de agrement și frumusețe și marea ca mormânt de masă. Marea nu este doar o destinație turistică; este un peisaj politic
pe care sunt întocmite diviziunile între teritoriile naționale. Este, de asemenea, un drum de migrație, singurul drum care ajunge la un alt mal și a devenit
un mormânt pentru mulți care și-au pus toate speranțele în această călătorie
finală. Orizontul mării este, de asemenea, un peisaj filosofico-poetic și o zonă
de contemplare care pune în discuție diviziunile geopolitice și mecanismele
de putere care determină construcțiile identităților și teritoriilor.
Simbolic, în contradicție cu un peisaj aproape neschimbat și static, titlul în
sine implică transformare și provoacă întrebări cu privire la sensul schimbărilor geopolitice și climatice. În același timp, oferă posibilitatea imaginării unui
spațiu nou, un semnal pentru politica speranței și inscripțiile sale utopice.

Deține un Master în Sculptură de la Academia de Arte Frumoase din Sarajevo. În prezent, este doctorandă la Academia de Arte Frumoase din Viena. Lana Čmajčanin este angajată într-o practică artistică
care are o puternică trimitere la un loc specific, cadrul politic al războiului și situației postbelice din
Bosnia-Herțegovina și abordează mai pe larg problemele de cartografiere geopolitică. Practica ei
trans-disciplinară care cuprinde instalații, lucrări video, fotografie, performance și instalații sonore
tratează probleme traumatice legate de războaie și migrație, încercând să transpună și să transmită realități și experiențe locale în coduri universale inteligibile pentru o audiență internațională.
Čmajčanin a expus în numeroase galerii și muzee din întreaga lume, iar proiectele sale au fost expuse
la Muzeul de Artă din Guangdong, Guangzhou; Muzeul de Artă Modernă, Ljubljana; Muzeul Pera,
Istanbul; Galeria Good Children, New Orleans; Muzeul Stedelijk, Amsterdam; Muzeul de Artă Modernă
și Contemporană, Rijeka, Croația; Galerie du Jour agnès b, Paris; Centrul de artă contemporană, arhitectură, societate, Stockholm; NGBK- Neue Gesellschaft pentru Bildende Kunst, Berlin; CCA-Centrul
de Artă Contemporană, Tel Aviv, Israel, pentru a numi câteva. A fost de două ori nominalizată la Keith
Haring Fellowship în Artă și Activism la Colegiul Bard din Annandale-on-Hudson, New York. Trăiește și
lucrează între Sarajevo și Viena.
She holds a MFA in Sculpture from the Academy of Fine Arts Sarajevo. Currently, she is a PhD candidate student at the Academy of Fine Arts Vienna. Lana Čmajčanin is engaged in an art practice that
has a strong reference to a specific place, the political framework of war and post-war situation in
Bosnia-Herzegovina, and more widely addresses the issues of geopolitical mapping. Her cross-disciplinary practice that encompasses installations, video works, photography, performances and sound
installations deals with traumatic issues related to wars and migration, attempting to translate and
transmit local realities and experiences in universal codes comprehensible to an international audience. Čmajčanin has exhibited in numerous galleries and museums across the world and her projects
were shown at Guangdong Museum of Art, Guangzhou; Museum of Modern Art, Ljubljana; Pera Museum, Istanbul; Good Children Gallery, New Orleans; Stedelijk Museum, Amsterdam; Museum of Modern
and Contemporary Art, Rijeka, Croatia; Galerie du Jour agnès b, Paris; Centre for contemporary Art,
Architecture, Society, Stockholm; NGBK- Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin; CCA-The Center
for Contemporary Art, Tel Aviv, Israel, to name a few. She was twice nominated for the Keith Haring
Fellowship in Art and Activism at Bard College in Annandale-on- Hudson, New York. Lives and works
between Sarajevo and Vienna.
www.lanacmajcanin.com

In the video, approaching this horizon, we hear the monologue written by playwright Olga Dimitrijević. Starting
from the assumption that there is no innocent landscape,
the work reflects on different experiences of the sea and the
landscape, focusing on uncanny relation between sea as the
site of leisure and beauty, and sea as the mass grave. The sea
is not only a tourist destination, it is a political landscape on
which the divisions among national territories are drawn up.
It is also a migration road, the only road to get to another
shore, and it has become a mass grave for many who put all
their hopes into this final journey. The sea horizon is also
a philosophical-poetic landscape and a zone of contemplation that puts into question geopolitical divisions and power
mechanisms that determine the constructions of identities
and territories.
Symbolically, in contradiction with an almost unchanged
and static landscape, the title itself implies transformation,
as well as it provokes questioning about the meaning of geopolitical and climatic changes. At the same time, it offers a
possibility of imagining a new space, a signal for the politics
of hope and its utopian inscriptions.
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A Change Is Gonna Come II
HD video | 20 min. 10 sec. | Stereo | color | 2018
captură video | video still

Camera: Lana Čmajčanin
Editare/ Editing by Lana Čmajčanin
Monolog scris de/ Monologue written by Olga Dimitrijević
Design de sunet și muzică/ Sound Design and Music: Ognjen Šavija
Voce/ Voice: Jelena Ilić
Înregistrare sunet/ Sound recording: Goran Antović
Traducere/ Translation: Vesna Strika
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Simona Deaconescu
body (in) transition

Pentru majoritatea românilor, inclusiv pentru părinții și rudele mele, ideea
de a deține o bucată de pământ te definește ca membru împlinit al societății.
Ideea de a deține această parcelă de pământ s-a dezvoltat ca una dintre cele
mai importante realizări în familia tradițională românească. Conceptul de
apartenență la un loc este adânc înrădăciant, mai mult decât a aparține unui
grup cu interese comune. Pentru cei mai mulți, pământul este sacru, iar actul
întoarcerii acasă este unicul gând care îi capacitează.
Ca artistă, situația mea este răsturnată. Simt că munca mea, corpul meu trebuie să migreze pentru a se dezvolta pe deplin. Dar, puternicul sentiment al
comunității mă ține legată de locul în care m-am născut, aproape de ceilalți
artiști care mi-au format perspectiva. Corpul meu este dizlocat, tensiunea sa
intră în competiție cu cea a pământului într-o călătorie lentă care mă menține într-o stare constantă de tranziție.

A studiat în paralel Coregrafie la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L.
Caragiale” București și Regie de Film la Universitatea Media. În 2013 a fondat Tangaj Dance, o companie de dans independentă care produce proiecte la intersecția dintre artă și știință, film și dans, iar
în 2015 a pus bazele Bucharest International Dance Film Festival, singurul festival de film de dans din
România, al cărei director artistic este până în prezent. În 2014 a primit bursa danceWEB din partea
Rețelei Life Long Burning, cu sprijinul ICR Viena, avându-i ca mentori pe coregrafii Chris Haring și David Wampach și participând la ateliere cu Doris Uhlich, Ko Murobushi, Alva Noe, Bruno Caverna, Gerald Kurdian, Kira Kirsch, German Juaregui și Saju Hari. În 2019 este selectată de prestigiosul Springboard Danse Montreal (CA) ca și coregraf emergent și de COORPI (IT) ca și coregraf al proiectului
internațional “Zona Martiska”. În paralel, Simona a regizat două filme de dans “Silent Places” (2013)
și “Sonder” (2016), filme care i-au adus recunoașterea internațională fiind selectate în peste cele mai
importante 40 de festivaluri din toată lumea. Alături de colectivul Tangaj Dance a realizat o serie de
instalații performative și spectacole bazate de studiile recente din domeniul științei cognitive, fizicii
cuantice și a teoriilor filozofice futuristice. Predă în mod frecvent ateliere de tehnică și compoziție de
dans contemporan, precum și laboratoare interdisciplinare în care mixează dansul, filmul și tehnologia.
Studied in parallel Choreography at the National University of Theater and Cinematographic Art “I.L.
Caragiale ”Bucharest and Film Directing at Media University. In 2013 she founded Tangaj Dance, an
independent dance company that produces projects at the intersection of art and science, film and
dance, and in 2015 organized Bucharest International Dance Film Festival, the only dance film festival
in Romania, whose director artistic she is until now. In 2014, she received the DanceWEB scholarship
from Life Long Burning Network, with the support of ICR Vienna, mentoring choreographers Chris Haring and David Wampach and participating in workshops with Doris Uhlich, Ko Murobushi, Alva Noe,
Bruno Caverna, Gerald Kurdian, Kira Kirsch, German Juaregui and Saju Hari. In 2019 she is selected
by the prestigious Springboard Danse Montreal (CA) as emerging choreographer and COORPI (IT) as
choreographer of the international project “Martiska Zone”. In parallel, Simona directed two dance
films “Silent Places” (2013) and “Sonder” (2016), films that brought her international recognition being
selected in over 40 major festivals worldwide. Along with Tangaj Dance collective, she has performed
a series of performances based on recent studies in the field of cognitive science, quantum physics
and futuristic philosophical theories. She frequently teaches workshops on contemporary dance
technique and composition, as well as interdisciplinary laboratories where she mixes dance, film and
technology.
www.tangajdance.com/simona-deaconescu/

For most of the Romanians, including my parents and relatives, having a piece of land makes you an accomplished
member of society. The idea of owning this parcel of soil has
developed as one of the biggest achievements in Romanian
traditional family. The concept of belonging to a place, is
deeply rooted more than belonging to a group that shares
common goals. For most of them, the land is sacred and the
act of returning to their home is the only thought that keeps
them focused.
As an artist, my situation is reversed. I feel my body of work
needs to migrate in order to be fully developed. But, the
strong feeling of community always keeps me rooted to the
place of my birth, to the other artists that shaped my vision.
My body is in displacement; its tension competes the tension of the soil, in a slow driven journey that keeps me in a
constant transitional state.
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body (in) transition
digital video | Stereo | 11 min. 40 sec. | 2019
performer: Simona Deaconescu
camera și editare/ camera and edited: Carmen Tofeni
capturi video | video stills
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Alicja Gaskon
Dividing Lines: The Monologue

Linii de Diviziune: Monologul este o instalație de sunet cu print pe pânză care
servește ca reprezentare vizuală a înregistrării. Monologul înregistrat - o secvență de cuvinte asociate liniilor divizante - este prăbușit și redus la o undă
liniară. Un ton constant în spatele cuvintelor rostite începe să câștige putere
pentru a scrie peste monolog. Cuvintele devin împrăștiate între tonul uniform
și sonic al unei linii.
Dividing Lines: The Monologue is a sound installation with
a print on canvas that serves as a visual representation of the
recording. The recorded monologue - a sequence of words
associated with dividing lines - is collapsed and reduced to a
linear wave. A steady tone behind the uttered words begins
to gain power to finally overwrite the monologue. Words become scattered among the uniform and sonic tone of a line.

Alicja Gaskon a absolvit Masteratul în cadrul Academiei de Arte Plastice din Varșovia și este licențiată
în Arhitectură (WSEiZ). În prezent locuiește și lucrează în New York. A primit subvenții și rezidențe
de la Studio and Curatorial Program ISCP, Fundația NARS, Asylum Arts, Programul IAM la New York
Foundation for the Arts NYFA, ArtSlant, Premiul StartPoint și Ministerul Culturii, printre altele. Gaskon
expus în numeroase expoziții persoanle și de grup în Europa și America de Nord, printre care: Galeria
Labirynt la Lublin, Lengyel Intézet din Budapesta, Centrul cultural coreean din New York, Fundația
NARS din Brooklyn, EFA Project Space din New York, Balzer Projects în Basel, Le Guern Gallery din
Varșovia, Solo Positions in Berlin, Artissima la Torino, Italia, Vienna Contemporary la Viena, Noyes
Museum of Art din Atlantic City, Proiectul Screen Saatchi, Galeria Saatchi din Londra, Times Square
din New York (Chashama și Times Square Alliance), etc. Alicja Gaskon folosește linii și hărți pentru a
spune povești despre conflict, migrația la frontiere și identitate. În multe dintre lucrările sale cartografierea devine un proces narativ prin care artista investighează spațiile și rețelele sociale și politice.
Practica ei se bazează pe cercetare și variază de la pictură și instalație, la video și performance.
Lucrările includ hărți militare, imagini din satelit și date statistice care sunt traduse ulterior într-un
limbaj redus, care se bazează în continuare direct pe informațiile colectate.
Alicja Gaskon received her M.F.A. from the Academy of Fine Arts in Warsaw and is a graduate in Architecture (WSEiZ). She currently lives and works in New York. She has received grants and residencies
from International Studio and Curatorial Program ISCP, NARS Foundation, Asylum Arts, IAM Program
at the New York Foundation for the Arts NYFA, ArtSlant, StartPoint Prize, and the Ministry of Culture,
among others. Gaskon has been exhibited in numerous solo and group shows in Europe and North
America, including: Galeria Labirynt in Lublin, Lengyel Intézet in Budapest, Korean Cultural Center
in New York, NARS Foundation in Brooklyn, EFA Project Space in New York, Balzer Projects in Basel,
Le Guern Gallery in Warsaw, Solo Positions in Berlin, Artissima in Turin (Italy), Vienna Contemporary
in Vienna, Noyes Museum of Art in Atlantic City, Saatchi Screen Project, Saatchi Gallery in London,
Times Square in New York (Chashama and Times Square Alliance), etc. Alicja Gaskon uses lines and
maps to tell stories about conflict, borders migration and identity. In many of Gaskon’s works, mapping becomes a narrative process through which the artist investigates social and political spaces
and networks. Her practice is research-based and ranges from painting and installation to video and
performance. The works incorporate military maps, satellite images, and statistical data that are later
translated into reduced language that is still directly based on the collected information.
www.gaskon.ch
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Dividing Lines: The Monologue
obiect/ object | 30.6x40.6x5 cm. | sunet/ sound | 2 min. 45 sec. | 2017
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Elana Katz
Running on Empty

Running on Empty este un performance site-specific în care artista aleargă
cei 15 km ai rutei istorice a vagonului de gazare – o cameră mobilă de gazare
folosită în timpul Holocaustului în Serbia timp de 3 luni în anul 1942. Este o
lucrare despre memorie, postmemorie și tendințe de disociere, folosind corpul pentru a reactiva un peisaj al traumei integrat în mediile locale urbane și
în suburbii.
Filmul acestui performance include sunet și imagine pentru a documenta și
distosiona totodată acțiunea performativă ca subiect, cu focus asupra limitelor, capacităților și funcțiilor corporale. Accentul pus asupra sunetului poartă
o semnificație distinctă prin folosirea repetiției, reverberației și a feedback
loop-urilor pentru a manipula și distorisiona conținutul original, astfel reflectând experiența traumei și memoria explicită.

Running on Empty
imagine din expoziție | image from the exhibition

Elana Katz este o artistă conceptuală care lucrează în primul rând în mediul artei performative.
Opera sa confruntă convențiile culturale, examinează în mod critic complexitatea care se află în
contradicții și, prin urmare, își propune să creeze o experiență de dezvățare a presupusului. A expus
/ performat la Muzeul Regal de Arte Plastice din Belgia (2011), Diehl CUBE Berlin (2013), P.P.O.W.
Galerie, New York (2013), Kunstwechsel, Aachen (2015), DNA Berlin (2015), Bienala internațională de
gravură experimentală din București (2017), ROCKELMANN & Berlin (2016,17,18), și este reprezentată
de Galerie KWADRAT Berlin, din 2017. A studiat la New York la Parsons School of Design și a absolvit
un masterat la Universitatea de Arte din Berlin (clasa Katharina Sieverding). Katz este stabilită la
Berlin din 2008.
Elana Katz is a conceptual artist working primarily in the medium of performance art. Katz’s work
confronts cultural conventions, critically examines the complexity that lies within contradictions, and
thus aims to create an experience of unlearning the assumed. She has exhibited/ performed at the
Royal Museum of Fine Arts of Belgium (2011), Diehl CUBE Berlin (2013), P.P.O.W. Gallery, New York
(2013), Kunstwechsel, Aachen (2015), DNA Berlin (2015), International Experimental Engraving Biennial of Bucharest (2017), ROCKELMANN& Berlin (2016,17,18), and is represented by Galerie KWADRAT
Berlin, since 2017. She studied in New York at the Parsons School of Design and earned a Meisterschülerin title from Berlin’s University of the Arts (class of Katharina Sieverding). Katz has been based
in Berlin since 2008.
www.elanakatz.eu

Running on Empty is a site-specific performance in which
the artist runs the 15km historic route of the “gas van” – a
mobile gas chamber used during the Holocaust in Serbia
during a 3-month period in 1942. The piece deals with
memory, postmemory, and dissociative tendencies, using
the body to reactivate a landscape of trauma that has been
integrated into the mundane local urban and suburban surroundings.
A film resulted from this performance that works with imagery and sound to both document and distort the performance action as a subject, with a focus on bodily limitations,
capacities, and functions. The film’s emphasis on sound carries a distinct significance as it uses repetition, reverberation,
and feedback loops to manipulate and distort the original
content; thus mirroring the experience of trauma, and its
explicit and procedural memory.
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Running on Empty
video | Stereo | 1 hour. 1 min. | 2018
captură video | video still

Performer: Elana Katz
Camera: Mihai Andrei Leaha, Maria Năstase, Nikola Polić
Montaj/ Montage: Branka Pavlović
Design de sunet/ Sound Design: Exildiscount
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Anca Munteanu Rimnic
Nurdan

Nurdan, o imigrantă din Siria în Germania anului 2010 încearcă să evadeze
într-un fel de mediație din sfera fricii și eforturile prin care a trecut familia sa.
Un moment filmat despre memorie și speranță. Lucrarea fără sunet ne invită
la un exercițiu de observație a dorințelor, fricilor și diferențelor culturale.

Nurdan, a Syrian immigrant in Germany in the year 2010,
tries to escape in a sort of meditation the fear and the efforts
her family went through.
A filmed moment of memory and hope.
The soundless piece invites us to an observation of desires,
fears and cultural differences.

Nurdan
imagine din expoziție | image from the exhibition

Anca Munteanu Rimnic s-a născut la București, România în 1974. La vârsta de șase ani a emigrat în
Germania împreună cu părinții. A studiat arta la Universität der Künste, Berlin, și sub coordonarea lui
John Baldessari la Universitatea din California, Los Angeles, și Mike Kelley și Jack Goldstein la Colegiul de Artă din Design din Pasadena. A fost reprezentată la nivel internațional în mai multe expoziții
de grup, printre altele la Cabaret Voltaire, Zurich (2011), la a 4-a Bienală de la Moscova (2011) și
la Kunsthalle Viena (2014). O monografie cuprinzătoare a fost publicată în 2015 de Distanz Verlag,
Berlin, editată de Uta Grosenick. Anca Munteanu Rimnic locuiește și lucrează la Berlin. Din 1999 realizează o operă puternică de sculpturi, fotografii și video-performance. Întâlnește obiectele și oamenii
care apar în lucrările sale în supermarket, în parc sau stradă; deplasări ușoare transformă incidentele
întâmplătoare ale vieții de zi cu zi în imagini și artefacte absurde și totuși atrăgătoare vizual.
Anca Munteanu Rimnic was born in Bucharest, Romania in 1974. At the age of six she immigrated to
Germany with her parents. She studied art at the Universität der Künste, Berlin, and studied under
John Baldessari at the University of California, Los Angeles, and Mike Kelley and Jack Goldstein at the
Art Center College of Design in Pasadena. She has been internationally represented in several group
shows, among others at the Cabaret Voltaire, Zurich (2011), at the 4th Moscow Biennale (2011), and at
the Kunsthalle Vienna (2014). A comprehensive monograph was published in 2015 by Distanz Verlag,
Berlin, edited by Uta Grosenick. Anca Munteanu Rimnic lives and works in Berlin. Since 1999, she
has created a powerful oeuvre of sculptures, photographs, and filmic performances. She encounters
the objects and people that wind up in her works in the supermarket, the park, or the street; slight
displacements transform random incidents of daily life into absurd and yet visually appealing images
and artifacts.

Nurdan
DV CAM | 3 min. 20 sec. | 2010
captură video | video still
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Marilena Preda Sânc
Power never asks for Forgiveness

Puterea nu cere niciodată iertare este o lucrare video despre agresivitatea
umanității manipulate de către putere în favoarea celor privilegiați care și-au
pierdut umanitatea.

Power Never Asks for Forgiveness is a video about the aggressiveness of the human society manipulated by the power
in the favor of the ‘happy few’ that lost their humanity.

Este profesoară la Universitatea Națională de Arte din București; Membră, Uniunea Artiștilor Plastici
din România (UAPR) Membră AICA (Asociația Internațională a Criticilor de Artă); Membră ARFA (Asociația Română de Artă pentru Femei), București; Redactor-șef revista Contrapunct pentru literatură
și arte vizuale, București. Marilena Preda Sanc este o artistă interdisciplinară care lucrează desen,
obiecte de pictură, fotografie, carte de artist, instalație media, video, artă performative și artă murală.
Din 1980 activitatea sa a fost prezentată la nivel internațional în muzee, conferințe, simpozioane,
spații de emisie radio-tv și galerii. Integrând formele tradiționale de artă și noile arte media, lucrările
sale reprezintă și investighează corpul / mintea / sufletul / comportamentul în raport cu natura și
spațiul social / politic și reprezentațional. Opera sa explorează problematici feministe precum genul,
dar și aspecte legate de vârstă și femeia ca lider în cheie eco-feministă. Este autoarea unor scrieri de
artă axate pe feminism, artă electronică și artă publică.
She is a professor at the National University of Arts, Bucharest; Member, Romanian Union of Fine
Arts (UAPR) Member AICA (Association International des Critiques d’Art); Member ARFA (Romanian
Women Art Association), Bucharest; Editor-in-chief Contrapunct magazine for literature and visual
arts, Bucharest. Marilena Preda Sanc is an interdisciplinary artist who creates drawing, painting
object, photography, artist book, media installation, video, performing arts and mural art. From
1980 her work has been presented internationally at museums, conferences, symposium, broadcast
venues and galleries. Integrating the traditional forms of art and the new media arts, her art works
visualizes and investigates the body/mind/soul/behavior in relation to nature and social/political and
representational space. Her art work explores the feminism problematic as gender, as well as ageism
and woman as a leader in an eco-feminism key. She is the author of art writings focused on feminism,
Electronic Art and Public Art.
www.preda-sanc.ro
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Power never asks for Forgiveness
video | Stereo | 5 min. | 2018
camera: Răzvan Mihalachi
capturi video | video stills
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Sandra Sterle
Angered

A absolvit Departamentul de Sculptură al Academiei de Arte Vizuale din Zagreb și și-a continuat
studiile la Kunstakademie din Düsseldorf la Departamentul de Film și Video. Din 1991 până în 2000
a locuit și a lucrat la Amsterdam, unde a primit grant-uri și i-au fost comisionate lucrări. În 2001
a început să predea New Media, apoi Performance și Artă în Context la Departamentul de Film
și Video al Academiei de Artă a Universității din Split. Lucrările sale au fost expuse, performate și
prezentate la numeroase centre internaționale de artă, precum Muzeul de Artă Contemporană din
Zagreb, Kunsthalle Fridericanum din Kassel, Muzeul Ludwig din Aachen, Museum voor Moderne Kunst
din Arnhem, Fundația Gate din Amsterdam, W139 Gallery din Amsterdam, Muzeul de Arte și Desen
Contemporane din Costa Rica, Muzeul Național Centro de Arte Reina Sofia din Madrid, Instytut Sztuki
Wyspa din Gdansk, Academia Berlin din Berlin, Museet for Samtidskunst din Roskilde, Fundacio Antoni
Tapies din Barcelona, Location 1 Gallery New York, Artist Space, New York etc. Spațiul activității sale
traversează geografiile reale și virtuale, în care stabilește configurații de identitate fluide și caută în
mod constant noile tipare sociale, biologice și comunicative.
She graduated at the Sculpture Department of the Academy of Fine Arts in Zagreb and continued
her studies at the Kunstakademie in Düsseldorf at the Department of Film and Video. From 1991 to
2000 lived and worked in Amsterdam, where she was awarded funds and commissions for her work.
In 2001 she started teaching New Media, followed by Performance and Art in Context at the Film and
Video Department of the Art Academy of the University of Split. Her works were exhibited, performed and presented at numerous international art institutions like Museum of Contemporary Art in
Zagreb, Kunsthalle Fridericanum in Kassel, Museum Ludwig in Aachen, Museum voor Moderne Kunst
in Arnhem, Gate Foundation in Amsterdam, W139 Gallery in Amsterdam, Museo de Arte & Disegno
Contemporaneo in Costa Rica, Museo National Centro de Arte Reina Sofia in Madrid, Instytut Sztuki
Wyspa in Gdansk, Berlin Academy in Berlin, Museet for Samtidskunst in Roskilde, Fundacio Antoni
Tapies in Barcelona, Location 1 Gallery New York, Artist Space, New York etc. The space of her work
traverses across the real and virtual geographies, in which she establishes fluid identity configurations
and constantly searches for the new social, biological, and communicative patterns.
www.sandrasterle.com

Angered și diferitele sale părți - Gårdsten, Rannebergen și Lövgärdet - sunt
extrem de izolate de restul orașului Göteborg. Aceste cartiere au fost
construite în timpul așa-numitului „program Milion” în Suedia, între 1965 și
1974, parțial pentru a găzdui numărul mare de lucrători migranți sosiți în
Suedia. Adesea sunt denumite orașe satelit, deoarece înconjoară orașul fără
niciun contact adecvat, cu excepția tramvaiului. Majoritatea oamenilor care
locuiesc aici sunt din alte țări și au migrat în Suedia în diferite momente,
contribuind la acest sentiment de incoerență în cartier. În același timp, există
un sentiment foarte puternic de căldură și tovărășie între rezidenți. Angered
@home a fost filmat în jurul Centrului Cultural Blå Stallet din Angered, o
clădire cu teatru, cinema, galerie și bibliotecă.
Sandra Sterle a organizat ateliere și discuții cu rezidenții din cartier în timpul
realizării lucrării sale, abordând subiectele „acasă”, „apartenență” și „identitate”. Scurtmetrajul traduce povești umane individuale într-un fel de lucrare în
format de eseu care caută motivele care îi determină pe oameni să se mute
într-un loc nou. Avem impresia că Angered acționează ca un punct terminus.
Pentru liniile de tramvai, aceasta este oprirea finală, cum este cazul multor
oameni de aici. Sandra Sterle definește locul ca un fel de „non-loc” - la jumătatea drumului din lumea viselor - în același timp, aici și în alte locuri. Dar
pentru mulți este și o schimbare; cei care au dorința de schimbare adesea
pleacă din Angered atunci când li se oferă ocazia.
La sfârșitul acestui eseu - film, autoarea deschide o posibilitate în care am
putea încerca să nu îl vedem doar ca pe o oprire, ci și ca pe un loc în care
anumite vise pot deveni realitate.
Angered
imagine din expoziție | image from the exhibition
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Angered and its various parts - Gårdsten, Rannebergen and Lövgärdet are extremely isolated from the rest of Gothenburg. These neighborhoods
were built during the so-called “Million programme” in Sweden between
1965 and 1974, partly to accommodate the large number of migrant
workers streaming into Sweden. They are often referred to as satellite cities because they surround the city without any proper contact except the
tram. Most of the people who live here are from other countries and have
migrated to Sweden at various times, contributing to this feeling of incoherence in the neighbourhood. At the same time, there is a very strong
feeling of warmth and comradeship among the residents. Angered@home
was filmed around the Blå Stallet Cultural Center in Angered, a building
with theatre, cinema, gallery and library.
Artist Sandra Sterle organized workshops and talks with residents from
the neighbourhood during the production of her work there, addressing
the topics of “home”, “belonging” and “identity”. The short film is translating individual human stories into a kind of essay format work that seeks
out motives that drive people to move to a new place. We get the impression that Angered acts as a stop. For tram lines, this is the ultimate stop, as
is the case for many people here. Sandra Sterle defines the place as a kind
of “non-place” - halfway across the dream world - here and elsewhere at
the same time. But for many it is also a change; those who have a desire for
change often move out of Angered when given the opportunity.
At the end of this essay - film, the author opens up a possibility in which
we could try not to see it only as a stopover, but also as a place where certain dreams can come true.

Angered
scurt metraj/ short film | Stereo | 8 min 50 sec. | 2017
în contextul programului de rezidențe Angered / In the frame of Resident Angered programme
cu sprijinul / with the support of: Konsthallen Blå Stället, Konstepidemin and Kultur i Väst
capturi video | video stills
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Valeriu Şchiau
Immigrant in my own country

Activitatea artistului Valeriu Șchiau este in general reprezentativă pentru o foarte interesantă intersecție între cultura și istoria traumatică sovietică, perioada post- sovietică și post-comunism. Artistul
s-a născut in Republica Moldova în 1969 unde a studiat la Școala Republicană de Pictură pentru copii
Alexei Șciusev, astăzi Liceul de Arte Igor Vieru. Și-a continuat studiile la Universitatea Națională de
Arte din București, oraș în care s-a stabilit. Aspectele traumatice si exorcizarea autoreferențială fac
parte constant din discursul său artistic. Patermitatea, tensiunea celor mai intime relații interumane,
dar si observația asupra traumei familiale ca fenomen social sunt abordate ca un proces ritualic.
Lucrările lui Valeriu Șchiau sunt așadar rezultatul unor observații serioase asura deviațiilor umane
încurajate de sistemele socio-politice abuzive, dar si un exercitiu critic asupra starii contemplative a
unei lumi în care indiferența este rezultatul unei imunizări psihice practicată în timp de aceleași sisteme pentru care conștiința colectivă este instrumentul ideal de manipulare. În 2015 Editura Klartext
din Essen a publicat cu sprijinul ICR un volum dedicat activității sale artistice de până în prezent. Colaborează din 2010 cu Experimental Project. Valeriu Șchiau trăiește și lucrează în București, România.
The activity of the artist Valeriu Șchiau is generally representative for a very interesting intersection between the Soviet traumatic culture and history, the post-Soviet period and post-communism.
The artist was born in the Republic of Moldova in 1969 where he studied at the Republican Painting
School for children Alexei Chusev, today Igor Vieru High School of Arts. He continued his studies
at the National University of Arts in Bucharest (Romania), the city where he settled. The traumatic
aspects and the self-referential exorcism are a constant part of his artistic discourse. Fatherhood,
the tension of the most intimate human relationships, but also the observation of family trauma as a
social phenomenon are approached as a ritual process. Valeriu Șchiau’s works are therefore the result
of serious observations over human deviations encouraged by the abusive socio-political systems, but
also a critical exercise on the contemplative state of a world in which indifference is the result of a
psychic immunization practiced during the same systems for which the collective consciousness is the
ideal manipulation tool. In 2015 Klartext Publishing House in Essen published with the support of the
Romanian Cultural Institute a volume dedicated to his artistic activity so far. Collaborates since 2010
with Experimental Project Association. Valeriu Șchiau lives and works in Bucharest, Romania.

M-am născut pe 3 decembrie 1969 în URSS, Republica Sovietică Socialistă
Moldovenească. Odată cu Perestroika și schimbările din Uniunea Sovietică
devin cetățean al Republicii Moldova.
Mai târziu , în perioada 1990, respectiv 1991, când frontiera româno-sovietică
a putut fi traversată fără acte,trec Podul de Flori și ajung în România unde îmi
recapăt cetățenia . Și tot mai târziu cu marile schimbări în Europa , România
intră în Uniunea Europeană și uite așa devin cetățean al UE.
Și totuși nu înțeleg unde am emigrat ? Mai mult de atât aștept cu nerăbdare
următorul meu pașaport și viitoarea țară al cărei cetățean voi fi...

I was born on December 3rd in USSR, the Soviet
Socialist Republic of Moldavia. With the beginning of
Perestroika and the changes in USSR I became citizen
of the Moldavian Republic. Later, during the 1990s,
respectively 1991, when the Romanian-Soviet border
could be crossed without papers, I crossed the Bridge
of Flowers arriving in Romania, therefore regaining
my citizenship as Romanian. And later, with the major changes in Europe, Romania becomes member of
the European Union and thus I become citizen of EU.
I still do not understand where I have emigrated?
More than that I am looking forward to my following
passport and my future citizenship…
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Immigrant in my own country
documente scanate / scanned documents | 2019
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Patricia Teodorescu
Snails Farm

Ferma de melci este un exercițiu politic asupra unei foste societăți comuniste
plonjată în regulile recente ale globalizării. Studiul artistei aduce în discuție
noțiuni ca naționalism, localism și diversitate culturală în contextul unui
comentariu subtil despre utopia socială și tranziție. Pentru artistă melcul
reprezintă un punct de intersecție între interesele economice, culturale și
spirituale.
Intervievații: Rafaela și Ricardo din Spania, Yann și Laurent din Franța, John
din Marea Britanie, Sasha din Germania, Andreea din Italia, Ioan din România.
The snails farm is a political exercise regarding the
communist society plunged into the recent rules of
globalization. The artist's study brings forth notions
such as nationalism, localism and cultural diversity in
the context of a subtle commentary on social utopia
and transition. For the artist the snail represents a
crossroad between economical, cultural and spiritual
interests.

A studiat la Universitatea Naţionala de Arte Bucureşti, departamentul de sculptură, profesor Napoleon Tiron si este activă în noile media. Proiectele sale implică multimedia, video, instalații, performance, desen, sculptură, pictură și lucrul cu mediul înconjurător. Este o artistă conceptuală interesată
de teme filozofice, ecologice și sociale. A expus la Muzeul Naţional de Artă Contemporană din
Bucureşti (România), la NGBK (Berlin, Germania), la Casino Luxemburg - Forum d’art contemporaine
(Luxemburg), la Renaissance Society Chicago (SUA), The Kitchen, NYC (SUA), la Tate Modern London
(Marea Britanie), Sammlung Essl și KulturKontakt din Viena (Austra), la Centrul Contemporan de Artă
Konkordia (Vršac, Serbia), Galeria de Artă Contemporană a Muzeului Naţional Brukenthal (Sibiu,
România). A primit în 1997 bursa pentru sculptură a Uniunii Artiştilor Plastici din România, şi în 2005
premiul 1 oferit de Centrul Naţional de Artă Contemporană din Bucureşti, România, iar în 2012 este
aleasă artista video pentru Video Edition / 2012 de către KulturKontakt, Viena, Austria. Este selector,
manager si producator din 2008 la StudioARTE ( artist run space) si fondatoare a proiectului Noaptea
Devoratorilor de Videoart, in cadrul evenimentelor anuale NAG, coautoare a proiectului pedagogic
Time Based Art din 2014, selector proiecte curatoriale în cadrul proiectului Arte în Bucuresti, evaluator artistic din 2016. Trăiește și lucrează în București.
She studied at the National University of Arts Bucharest, sculpture department, professor Napoleon
Tiron and she is active in the new media. Her projects involve multimedia, video, installations, performance, drawing, sculpture, painting and working with the environment. She is a conceptual artist
interested in philosophical, ecological and social themes. She has exhibited at the National Museum
of Contemporary Art in Bucharest (Romania), at the NGBK (Berlin, Germany), at the Casino Luxemburg
- Forum d’Art contemporaine, (Luxembourg), at the Renaissance Society Chicago (USA), The Kitchen,
NYC (USA), at Tate Modern London (UK), Sammlung Essl and KulturKontakt in Vienna (Austra), at Concordia Contemporary Art Center (Vršac, Serbia), Contemporary Art Gallery of Brukenthal National Museum (Sibiu, Romania). In 1997 she received the scholarship for sculpture of the Union of Fine Artists
in Romania, in 2005 the 1st prize offered by the National Center for Contemporary Art in Bucharest,
Romania, and in 2012 she was chosen video artist for Video Edition / 2012 by KulturKontakt, Vienna,
Austria. She is a selector, manager and producer since 2008 at StudioARTE (artist run space) and
founder of the Video Devourers Night project, within the NAG annual events, co-author of the 2014
Time Based Art pedagogical project, curatorial project selector within the project Arts in Bucharest,
artistic evaluator since 2016. She lives and works in Bucharest.

Interviewers: Rafaela and Ricardo from Spain, Yann
and Laurent from France, John from Great Britain,
Sasha from Germany, Andreea from Italy, Ioan from
Romania.

Ferma de melci / Snails Farm
imagine din expoziție | image from the exhibition
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Snails Farm
documentar artistic/ artistic documentary | SD Video | 34 min 19 sec. | 2005
capturi video | video stills
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Ivana Todorović

Marija revine acasă în Belgrad după câțiva ani petrecuți în afara țării pentru
a-și confrunta traumele din trecut.

When I am at home

Marija is coming home to Belgrade after several years abroad to face a
trauma from her past.
Actori/ Actors:
Milica Stefanović Dragana Varagić Radivoje Čupić Sara Dinić
Credite/ Credits:
director | Ivana Todorović script | Melina Pota story | Ivana Todorović assistant director | Duško Stanivuk DP | Milica Drakulić
1st assistant of camera | Marija Momić 2nd assistant of camera | Đorđe
Stojiljković focus puller | Jovana Radovanović gaffer | Zoran Perić color
correction | Milica Drakulić sound recording | Dimitrije Dragojević boom
operator | Boris Mijatović sound design | Milan Mihajlović editor | Tamara
Kostić supervisor of editing | Milina Trišić assistant editor | Marija Jelušić costume design | Milica Radovanović production design | Emilija Orlić assistants
of production design | Tihomir Topalov, Nemanja Luković producer | Tijana
Drakulić assitant of production | Dragana Jakovljević film mentor | Stefan
Arsenijević production | Faculty of Dramatic Arts, Blok Film Belgrade, Serbia

Ivana Todorović este o regizoare din Belgrad, Serbia, care se axează pe scurtmetraje. Lucrările sale
documentare abordează probleme complexe care se referă la ciclurile de abuz și recuperare. Filmele
realizate de Ivana au fost proiectate la competiția Berlinale Shorts 2013, IFF Rotterdam, Traverse City
Festival, The Palm Springs IFF, Anthology Film Archive, Cultura Contemporiana Barcelona și a avut
o difuzare la New York Times cu seria Kickstarter. A fost premiată în Serbia, Kosovo, Italia, Canada,
Grecia, Marea Britanie și SUA. Ivana a apărut la TEDxAUK din Pristina și a condus ateliere de film la
universități din întreaga lume. Ivana are un MA în film de ficțiune și TV de la Facultatea de Arte Dramatice din Belgrad, este absolventă a programului de studii documentare media la New School din
New York, deține un licențiat în etnologie și antropologie de la Universitatea din Belgrad. „Când sunt
acasă” este primul ei film de ficțiune.
Ivana Todorović is a filmmaker from Belgrade, Serbia who focuses on short films. Her documentary
work tackles complex issues that deal with the cycles of abuse and recovery. The films Ivana made
were screened at the 2013 Berlinale Shorts competition, IFF Rotterdam, Traverse City Festival, The
Palm Springs IFF, the Anthology Film Archive, Cultura Contemporiana Barcelona, and had a broadcast
at the New York Times made with Kickstarter series. She has been awarded in Serbia, Kosovo, Italy,
Canada, Greece, UK and the US. As a speaker, Ivana appeared at TEDxAUK in Pristina and conducted
filmmaking workshops at universities worldwide. Ivana holds MA in Fiction and TV film from Faculty
of Dramatic Arts in Belgrade, is a graduate of the Documentary Media Studies program at the New
School in New York, holds a BA in Ethnology and Anthropology from University of Belgrade. „When Im
at home“ is her first fiction film.
www.ivanatodorovic.com

When I am at home
imagine din expoziție | image from the exhibition
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When I am at home
4K video | Stereo | 16 min. | 2015
capturi video | video stills
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Dezbatere / Discussion

Migrație și reprezentare/ Migration and Representation
Working Art Space and Production (WASP), Bucharest
23.10. 2019
Invitați: Oana Băluță (Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București), Ovidiu Voicu (Asociația Centrul Pentru Invoare Publică),
precum și o parte din artiștii invitați în proiect.
Speakers: Oana Băluță (Faculty of Journalism and Communication Sciences, University of Bucharest), Ovidiu Voicu (Association Center for
Public Innovation), as well as a part of the participating artists.

Screening

Lucrări video prezentate în expoziția de la New York Foundation for the Arts
(NYFA) / video works from the exhibition presented at New York Foundation for the Arts (NYFA).

Migrație și reprezentare / Migration and Representation
Working Art Space and Production (WASP), Bucharest
imagini de la dezbatere și screening | images from discussion and screening
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În contextul proiectului Principiul Migrației organizat de Asociația Experimental Project a avut loc o dezbatere pe tema Migrație și reprezentare,
miercuri 23 octombrie, începând cu orele 19.00. Dezbaterea a fost urmată de
screening cu lucrarile video prezentate în cadrul expoziției la New York Foundation for the Arts (NYFA) în perioada 7 noiembrie – 20 decembrie 2019.

România: între emigrație masivă și provocarea imigrației

Dezbaterea a adus în atenție perspective variate și nuanțate asupra reprezentării migrației, emigranților, imigranților și refugiaților în spațiul public,
mass-media, social media, cultură și arte vizuale în România, în spațiul european și în SUA. Identitățile celor care migrează influențați de anumiți factori
și de un anumit context economic, socio-cultural, politic sunt la rândul său
modelate de prejudecăți, de modurile în care se construiește relația dintre
conceptul de cetățean, identitate națională și migrație. Aceste identități, dar
și problemele cu care emigranții și imigranții se confruntă în procesul lor
de relocare, precum și identificarea și respectarea drepturilor acestora sunt
determinate de de limitele aparatului legislativ, dar și de sistemele de mentalități și viziuni culturale care funcționează neuniform în raport cu istoria și
contextele fiecărui teritoriu. Aceste diferențe generează conversații, perspective și efecte diferite.
Experimental Project Association presented in the frame
of the project The Principle of Migration a discussion on
the theme Migration and Representation on Wednessday
October 23rd, from h 19.00. The discussion was followed by
a screening with the video artworks presented in the exhibition at New York Foundation for the Arts (NYFA) between
November 7th – December 20th 2019.
The debate brought to attention varied and nuanced perspectives on the representation of migration, emigrants, immigrants and refugees in the public space, mass media, social
media, culture and visual arts in Romania, in the European
space and in the USA. The identities of those who migrate
influenced by certain factors and a certain economic, sociocultural, political context are in turn shaped by prejudices, by
the ways in which the relation between the concept of citizenship, national identity and migration is built. These identities,
as well as the problems that emigrants and immigrants face
in their relocation process, as well as the identification and
observance of their rights, are determined by the limits of
the legislative apparatus, but also by the systems of cultural
mentalities and visions that function unevenly in relation to
history and the contexts of each territory. These differences
generate different conversations, perspectives and effects.

Atunci când vorbim de migrație, România este în principal o țară sursă. Între
2,5 și 4 milioane de români, în funcție de sursa estimărilor, trăiesc astăzi în
alte țări, în principal în statele dezvoltate din vestul Europei și America de
Nord. Intenția de emigrare rămâne ridicată, deși România a cunoscut o dezvoltare economică accelerată în ultimii ani. În același timp, țara se confruntă
cu un deficit de forță de muncă, și este membră a Uniunii Europene, deci
posibilă țintă pentru refugiați și migranți economici. Aproximativ 120.000 de
imigranți au drept de ședere pe termen lung, la o populație de aproximativ
20 de milioane de persoane, însă doar în 2019 s-ar putea alătura până la
30.000 de lucrători străini pe termen mediu (doi ani). Pentru viitor, imigrația
ar putea fi o provocare majoră.

Emigrația: unde și de ce pleacă românii?

Emigrația românească este post-comunistă, adică se dezvoltă masiv după
căderea regimului comunist, și preponderent economică, în căutarea unor
oportunități de muncă, mai puțin una academică și diplomatică, și aproape
deloc una de refugiu. Profesorul Dumitru Sandu, de la Universitatea din București, unul dintre cercetătorii reputați ai migrației, a propus o tipologie deja
devenită clasică a valurilor de migrație.
Primul val, 1990-1995, sau etapa de explorare, a însemnat mai ales persoane
cu un statut economic și social mai stabil, capabile să plece din țară pentru
a explora oportunități. Erau oameni care cunoșteau limbi străini, aveau competențe sau calificări căutate, și adesea legături cu alți români stabiliți deja
în străinătate. Acest val include migrația etnică, spre exemplu germanii sau
evreii ce încă se mai aflau în România.
Al doilea val, 1996-2001, este cel al emigrației ca strategie de management al
riscului. Sunt persoane care nu mai au abilități de limbi străine sau cunoștințe
avansate, dar se văd nevoite să emigreze din lipsa oportunităților economice
în țară. Din cauza barierelor legale, a riscurilor și costurilor asociate, emigrația este o decizie riscantă, dar văzută ca o investiție pentru gospodăriile ce
se confruntau cu probleme materiale. În general, un membru al gospodăriei
(tatăl sau mama) pleacă, pentru a trimite apoi bani acasă.
Al treilea val are două etape, 2002-2006 și 2007-2011, este cel al migrației de
masă, asociat liberalizării treptate a condițiilor de călătorie în interiorul Uniunii Europene. Emigrarea devine mai simplă, mai ieftină și mai puțin riscantă,
inclusiv cu perioade de ședere legală în care emigrantul poate lua decizii
importante. Odată cu întărirea comunităților românești din Italia sau Spania,
rutele informale se multiplică și tot mai multe familii pleacă împreună.
Asistăm la o democratizare a migrației și la o depopulare a multor comunități
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Principalele țări de destinație pentru emigranții români (OECD, 2016)
Italia

1.050.000
680.000

Germania
Spania

570.000
225.000

Marea Britanie
Statele Unite
Ungaria
Franța
Austria
Canada
Israel

160.000
150.000
105.000
90.000
90.000
80.000

locale. Anul 2007, cel în care România a devenit membră a Uniunii Europene,
este un moment important în această evoluție.
Al patrulea val, început cu aproximație în 2012 și care continuă și astăzi, este
cel al migrației post-criză sau al migrației multiple. Numeroșii români aflați
deja în străinătate formează rețele de sprijin și informare, ceea ce oferă
persoanelor ce doresc să emigreze posibilitatea de a face alegeri și strategii
multiple. Deși migrația economică rămâne majoritară, apar tot mai frecvent
cazuri de persoane și familii care pleacă în căutarea unui alt stil de viață,
inclusiv români care au situații materiale peste medie în țară. Acest val este
marcat și de o mobilitate a emigranților între țările gazdă, spre exemplu
pleacă din țările destinație tradiționale (Italia, Spania) către cele din nordul
Europei, mai puțin afectate de criză. Mai include și o componentă de migrație
circulatorie, cu veniri și plecări succesive.
Din păcate, statul român are o preocupare redusă și o capacitate și mai
redusă pentru recenzarea migranților. De aceea, ne bazăm pe estimări, care,
în funcție de sursă, vorbesc de un număr între 2,5 milioane și 4,5 milioane
de români care trăiesc în străinătate. Un raport recent al OECD, care se
bazează pe date de la institutele de statistică din țările membre, arăta că la
finalul anului 2016 erau 3,6 milioane de emigranți români, dintre care 97% în
țările dezvoltate, membre OECD. Graficul alăturat indică principalele țări de
destinație. Italia a fost și rămâne principala țară de destinație, deși fluxurile
nete de migrație au scăzut cu 20% în 2016 față de 2007. Dacă la momentul
aderării a doua destinație era Spania, unde rămân comunități mari de români,
ca rată de creștere astăzi ea a fost depășită de Marea Britanie și Germania.
Nu există o estimare a impactului Brexit asupra românilor din Regat.
Intenția de migrație rămâne ridicată în rândul românilor de vârstă activă.
Date de sondaj din 2018 arată că unul din patru români până în 55 de ani are
intenția de a emigra, iar procentul crește la 50% în rândul tinerilor cu vârsta

până în 25 de ani. Principala cauză rămâne lipsa oportunităților economice
în România, urmată de insatisfacția față de evoluția țării, corupție, proastă
guvernare. În același timp, estimările OECD spun că, în ultimii ani, până la
un milion de români au alternat perioade de emigrare, în diverse țări, cu
perioade de ședere în țară, în căutarea celor mai bune oportunități. Ne aflăm
în valul migrației multiple.
Valul de migrație de masă are principala contribuție la o depopulare masivă:
populația rezidentă a scăzut cu peste 10%, la mai puțin de 20 de milioane de
persoane, în ultimii 15 ani. Se resimt deja efectele economice și sociale: lipsa
forței de muncă, acută în unele sectoare, deficitul sistemelor de asigurări
sociale, productivitatea scăzută.
Perspectivele unei reîntoarceri masive sunt incerte, mai degrabă improbabile.
Dar Diaspora începe să joace un rol tot mai activ în viața publică, prin implicare directă sau indirectă (influențarea opiniilor familiilor rămase în țară).
Spre exemplu, acest tip de influență a fost un factor hotărâtor la ultimele alegeri prezidențiale, în anul 2014. România va continua să își caute un echilibru
între propria dezvoltare și o Diasporă numeroasă și mobilă. În aceste căutări,
un rol va avea și provocarea imigrației.

Imigrație: cine și de ce vine în România
La finalul anului 2018, puțin este 120.000 de străini locuiau în România. Dintre aceștia, mai mult de jumătate (51.217) erau cetățeni ai altor state membre
ale Uniunii Europene, aflați în România pentru muncă, afaceri, educației
sau reîntregirea familiei. Dintre ceilalți 69.141, cei mai mulți proveneau din
Moldova, Turcia, Israel și China. Cele mai des întâlnite motive pentru venirea
în România sunt studiile (39%), reîntregirea familiei (32%), protecția internațională (24%) și munca (15%). România nu este o țară atractivă pentru beneficiarii de protecție internațională (refugiați, solicitanți de azil, beneficiari de
protecție subsidiară), pentru că este comparată ca oportunități cu Germania
sau alte state europene.
În ultimii ani, crește rapid numărul de lucrători din țări terțe. Guvernul României impune un sistem de cote, prin care numărul de permise de muncă
pentru străini este limitat anual. Până în 2017, numărul mediu anual era de
aproximativ 5.000. În 2018, acesta a crescut la 10.000 ca urmare a presiunii
angajatorilor, iar în 2019 avem o nouă dublare inițială, la 20.000 de permise.
La jumătatea anului 2019, Guvernul a relaxat condițiile în care pot fi aduși
lucrători străini și a pus în discuție creșterea contingentului anual la 30.000,
fără să respingă noi creșteri în anii următori.
Această evoluție este rezultatul imediat al presiunii angajatorilor, mai ales în
domenii precum construcții sau industria ospitalității. Statul nu are însă și politici de integrare pe termen lung a noilor veniți. Presa a semnalat numeroase
cazuri de exploatare a lucrătorilor, iar grupurile de drepturile omului atrag

Datele au fost oferite de Centrul Pentru Inovare Publică, prin amabilitatea lui Ovidiu Voicu
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atenția asupra unor practici cel puțin imorale, cum ar fi preferința pentru
detașare în detrimentul angajării, ceea ce reduce drepturile lucrătorului. La
scară mai mică, este imaginea problemelor cu care românii emigranți s-au
confruntat adesea în străinătate.

During the second wave, 1996-2001, migration was a strategy of risk
management. It included less skilled persons affected by the economic
crises and lack of opportunities. Because of legal barriers, and of associated costs, emigration was a risky enterprise, seen as an investment for the
households confronted with lack of resources. Generally, one member of
the household (mother or father) would go abroad to send money home.

Atât timp cât va continua dezvoltarea economică, și rata emigrației va rămâne ridicată, este foarte probabil că va crește și numărul de imigranți. Va fi o
provocare nouă pentru România, o țară mai degrabă conservatoare, și fără o
mare experiență în gestionare unui număr ridicat de străini, pe termen mediu
și lung.

The third wave has two stage, 2002-2006, and 2007-2011, and it is the
wave of mass emigration, associated with the gradual liberalization of
movement within EU. The cutting point is January 2007, when Romania joined EU. Emigration becomes simpler, cheaper, and less risky, and
includes periods of legal staying when the emigrant was able to make
decisions for the future. With the accelerate strengthening of Romanian
communities in Italy or Spain came more informal routes, and many families left together, to build a new life abroad. It was a democratization of
migration but also a depopulation of many Romanian communities.

Romania: between mass emigration and the challenge of immigration
Romania is primarily a source of migrants. Between 2.5 and 4 million
Romanians, depending on the source, are living in other countries. Most
of them are in developed states from Western Europe and Northern
America. Despite the recent years of economic development, many Romanians still want to migrate. The high emigration rate is contributing to
a shortage on the labor market, which makes Romania more attractive for
immigrants. About 120.000 foreigners are now living legally in Romania,
in a total population of 20 million. About 30.000 economic, medium-term
migrants may join in 2019. On the longer term, immigration may become
a major challenge for a country that remains rather conservative.

Emigration: where and why are Romanian leaving their country?

Romanian emigration is post-communist, developed after the fall of
Ceausescu’s regime, and mostly economic. People leave mostly in search
of work, less for academic and diplomatic reasons, and very rarely as
refugees. Professor Dumitru Sandu, from Bucharest University, a reputed
researcher of migration, is proposing a taxonomy of migration waves.
First wave, 1990-1995, the exploration stage, included mostly people
with a higher social and economic status, able to leave the country in
search of new opportunities. The exploration immigrants had better
knowledge of foreign language, higher skills, and often links to other Romanians abroad. This wave includes the ethnic migration, for example the
Germans and Jews that were still living in Romania.

Main destination countries for Romanians emigrants (OECD data, 2016)
Italy

1.050.000
680.000

Germany
Spain

570.000
225.000

Great Britain
United States
Hungary
France
Austria
Canada
Israel

160.000
150.000
105.000
90.000
90.000
80.000

The fourth wave started in 2012 and on-going, it’s called post-crises migration or multiple migration. There are already in place informal networks for support and information, which offers new migrants a range of
opportunities and decisions. The main motivation for migration remains
economic but there are more frequent cases of families leaving in search of
a better quality of life. The migrants are more mobile between destination
countries and also between home country and abroad, sometimes having
multiple destinations.
We lack official data on the number of Romanian migrants but various
sources estimate it between 2.5 and 4.5 million. A recent OECD report
shows that at the end of 2016 there were 3.6 million Romanins living
abroad, and 90% of them were in EU countries.

Data offered by Center for Public Innovation, courtesy to Ovidiu Voicu
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The chart shows the major host countries. Italia was and it remains the
main destination country for Romanians, although the net fluxes dropped
by 20% between 2007 and 2016. Spain was the second preferred destination, in the third wave, but now the rates of emigration to Germany and
UK are higher. There is no estimation of Brexit’s impact on the Romanian
emigrants.

Further increases in the following years are likely.
This evolution is the immediate result of the employers’ pressure. Industries like constructions and restaurants are in dire need of workers. The
state doesn’t have sound integration policies and services of foreigners.
Mass-media is signaling cases of exploitation, and Human Rights group
are talking about practices that are at least immoral, and may put immigrants in vulnerable situations. On a smaller scale, it is the image of the
problems that the Romanians emigrants encountered often in their host
countries.

Migration intentions remain high among adult Romanians of active
age. Survey data from 2018 show that one in four Romanians under 55
intend to emigrate, and the percentage grows to 50% for the youth under
25yo. The main reason to migrate remains the absence of economic opportunities at home, followed by concerns related to corruption and poor
government. OECD estimates that, in the last few years, up to one million
Romanians have alternated periods of emigration with periods of home
staying, trying to choose the best available opportunities. It is the wave of
„multiple migration”.
The emigration has a decisive contribution to the population decline by
10%, to less than 20 million, in the last 15 years. There are already worrying social and economic effects, such as the labor shortage, the deficit of
the public health and pension funds, or low productivity. The perspectives
of the return migration are uncertain, rather improbable. But Diaspora is
playing an increasingly active role in the public life, direct (voting) or indirect (influencing the opinions of the families left behind). For example,
such influence was the deciding factor in the last presidential elections,
in 2014. Romania will continue to search the balance between its own
development needs and a numerous and mobile Diaspora. On this quest,
the challenge of immigration may have a central role.

Immigration: who and why is coming to Romania?

At the end of 2018, a little more than 120,000 foreigners were legally
established in Romania. More than half (51,217) were citizens of UE or
SEE, enjoying full movement rights. Among the rest of 69,141 persons,
the main countries of origin were Moldova, Turcia, Israel, and China. The
most frequent reasons to come to Romania were education (39%), family
reunification (32%), international protection (24%), and labor (15%).
Romania is not an attractive country for beneficiaries of international
protection (refugees, asylum seekers) because it offers fewer opportunities
than Germany and other EU states.
But in the last few years, the number of workers from third countries
is rapidly increasing. Romania imposes a system of quotas, limiting the
number of work permits yearly. Until 2017, the cap was at 5,000 yearly.
In 2018, it was doubled to 10,000, and in 2019 double again, to 20,000.
In August 2019, the Government decided to increase it again, to 30,000
third-country workers, and to relax the conditions in which they can arrive.

As long as Romania’s economy will continue to grow, and the emigration will remain high, it is very likely that the immigration rate will grow
as well. It will be a new challenge for Romania, which remains a country
rather conservative, and without prior experience with large communities
of foreigners.
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Principiul Migrației: Dialog /
The Principle of Migration: Dialogue
Video live: 8 noiembrie 2019, h. 12.00 / h. 18.00 Dialog on-line video live New
York – București (New York Foundation for the Arts și Working Art Space and
Production)
Experimental Project a organizat în contextul proiectului Principiul Migrației
un dialog on-line video live între New York și București axat în principal pe un
schimb de experiențe privind eforturile de integrare culturală a imigranților.
Dialogul deschis a fost prezidat de reprezentanții ambelor țări, implicați direct
în colaborări cu artiști imigranți internaționali sau în susținerea acestora, ca în
cazul organizației New York Foundation for the Arts (NYFA) prin Programul de
Mentorat al Artiștilor Imigranți. Din partea NYFA a luat cuvântul Felicity Hogan, directoarea programului de mentorat dedicat imigranților. Au mai vorbit
artistul Matei Bejenaru, curatoarea Olivia Nițiș și Ciprian Ciuclea, coordonatorul proiectului. Din România au luat cuvântul Gabriela Iacob din partea WASP
și o parte dintre artiștii implicați în proiect: Valeriu Șchiau, Marilena Preda
Sânc, Patricia Teodorescu, Cătălin Burcea.
Video live: November 8th h. 12.00 / h. 18.00 On-line video live dialogue
New York – Bucharest (New York Foundation for the Arts and Working
Art Space and Production)
Experimental Project organized in the frame of the project The Principle of
Migration an on-line video Live Dialogue between New York and Bucharest mainly focused on an experience exchange related to the efforts of
cultural integration of immigrants.

Principiul Migrației - Dialog / The Principle of migration - Dialogue
dialog on-line video live între New York și București axat în principal
pe un schimb de experiențe privind eforturile de integrare culturală
a imigranților. | on-line video Live Dialogue between New York and
Bucharest mainly focused on an experience exchange related to the
efforts of cultural integration of immigrants.

The open dialogue will be presided by representatives from both countries
involved directly in collaborations with immigrant artists or supporting immigrant artists from all over the world as in the case of New York
Foundation for the Arts (NYFA) with their Immigrant Artist Mentoring
Program. The speakers in NY were Felicity Hogan, representing NYFA’s
Immigrant Mentroship Program, the artist Matei Bejenaru, curator Olivia
Nițiș and project coordinator Ciprian Ciuclea. From Romania, Gabriela
Iacob representing WASP and a part of the artists: Valeriu Șchiau, Marilena
Preda Sânc, Patricia Teodorescu and Cătălin Burcea.

Alte destinații.
La nivel global, populațiile de imigranți eurasiatici sunt concentrate în câteva
țări de destinație, peste jumătate rezidând în doar cinci țări - Rusia (11,8
milioane), Germania (5,2 milioane), Ucraina (4,9 milioane), Kazahstan (2,9
milioane) și Statele Unite. (2,3 milioane) - reflectând în mod clar migrația considerabilă între statele fostei Uniuni Sovietice. Există, de asemenea, populații
de origine străină din Europa de Vest, precum Austria, Grecia, Italia, Spania și
Regatul Unit, precum și în Canada. Având în vedere proximitatea geografică,
istoria și alți factori, migranții din țările Comunității Statelor Independente
(CSI) - o organizație regională care cuprinde nouă foste republici sovietice aleg destinații diferite decât migranții din Europa Centrală și de Est. Pentru
majoritatea țărilor CSI, țara principală de destinație este Rusia, urmată fie de
Ucraina, fie de o țară vecină. Pentru populațiile de imigranți din Europa de
Est și Centrală, Europa de Vest și Statele Unite sunt destinații primare (vezi
tabelul).

Dacă în Uniunea Sovietică (15 republici socialiste), înainte de destrămarea
Uniunii Sovietice în 1989 erau 28 de milioane de locuitori într-o altă țară
decât cea în care s-au născut, populația globală de migranți a ajuns la aproximativ 155 de milioane până în 1990. Majoritatea oamenilor din regiune au
migrat ca urmare a prăbușirii comunismului și a tranziției economice. „Conform bazei de date privind migrația globală a Organizației Națiunilor Unite
(UNGMD), la jumătatea anilor 2000 au existat aproximativ 46 de milioane de
persoane din țările din Eurasia care trăiesc în afara țării lor de cetățenie sau
a țării în care s-au născut. Aceste populații din diaspora au însumat peste 11%
din totalul populației eurasiatice. În 2010, populația emigrantă a variat de la
3% din populația Cehiei la 46% din populația Albaniei. “ Populația diasporei
creată de destrămarea Iugoslaviei la începutul anilor ‘90 număra aproximativ
3,4 milioane de membri ai diasporei etnice, considerând parțial conflictele
etnice din regiune.
Imigrația eurasiatică în Statele Unite.
Populațiile de imigranți reflectă valuri istorice contextuale: primul război
mondial, al doilea război mondial, războiul rece și căderea regimurilor
comuniste. Fluxul de imigranți în SUA reflectă, de asemenea, aceste valuri. „În
general, 30% din totalul populației născute în străinătate a ajuns în Statele
Unite în anul 2000 sau mai târziu. Cu toate acestea, pentru imigranții eurasiatici, anul de sosire variază în funcție de țară: Albania, Bulgaria, Kazahstan,
Moldova și Uzbekistan se numără printre cei care trimit o parte semnificativă
de imigranți în Statele Unite din 2000 (a se vedea figura 4). În schimb, jumătate sau mai mulți dintre imigranții din Croația, Ungaria, Letonia, Macedonia
/ FYROM și Polonia au ajuns înainte de 1990. Numeroși imigranți au sosit în
perioada agitată a anilor 1990, mulți ca refugiați. Populațiile de imigranți
eurasiatici din Statele Unite sunt, în general, foarte educate. La nivel național, 18% din populația americană are o diplomă de licență. Dintre cele mai
mari populații din Eurasia, 29% din cele din Rusia, 27% din Ucraina și 20% din
România au diplomă de licență. Singurele excepții sunt străinii născuți din
Croația, Ungaria, Macedonia / FYROM și Polonia, care reflectă faptul că acestea sunt populații de imigranți mai în vârstă - atât în ceea ce privește vârsta,
cât și durata de ședere.

Politicile în principalele țări gazdă ale populațiilor diasporei eurasiatice.
În Europa de Vest, temerile inițiale de migrație masivă din est, în urma prăbușirii comunismului, nu s-au materializat niciodată. Uniunea Europeană și-a
deschis treptat ușile pentru multe țări euroasiatice, dintre care o parte au
devenit membre ale UE. Cu toate acestea, Uniunea Europeană continuă să
restricționeze intrarea migranților din unele state membre mai noi, inclusiv
pe cei din Europa Centrală și de Est și din fosta Uniune Sovietică.”
Statistici privind imigranții și imigrația în Statele Unite2
Peste 44,5 milioane de imigranți au locuit în Statele Unite în 2017, maximul
istoric de la înregistrarea recensământului. Unul din șapte rezidenți din SUA
este născut străin, conform datelor American Survey (ACS) din 2017. În timp
ce ponderea actuală a imigranților - 13,7% - din populația totală a Statelor
Unite (325,7 milioane de persoane) a crescut de la nivelul minim marcat în
1970, aceasta rămâne sub recordul istoric de 14,8% înregistrat în 1890.
Valuri în procente: 21% în 2010 și ulterior 26% între anii 2000-2009, 22% între
1990-1999, 31% înainte de 1990
Imigranții din Mexic au dominat valurile post-1970, situația nou-veniților
s-a schimbat din recesiunea din 2007-09. Imigranții recent sosiți sunt mai
susceptibili să vină din Asia, India și China. Țări precum Republica Dominicană, Filipine, Cuba, El Salvador și Venezuela au înregistrat, de asemenea, o
emigrare importantă în Statele Unite. În schimb, în 2017 au fost mai puțini
imigranți mexicani în Statele Unite decât în 2010, reprezentând cel mai mare
declin al tuturor grupurilor de imigranți. În 2017, aproximativ 52 la sută dintre
imigranți erau femei. Cota a fluctuat ușor în ultimele patru decenii; femeile
reprezentau 53% dintre imigranți în 1980, 51% în 1990, 50% în 2000 și 51% în
2010. În 2017, primele cinci state americane în număr de imigranți au fost
California (10,7 milioane), Texas (4,9 milioane), New York (4,5 milioane), Flo-

Sursa acestor statistici este Migration Policicy Institute. Pentru întregul articol puteti accesa link-ul:
https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrants-and-immigration-united-states

Migrația și diaspora în Eurasia post-comunistă
Fragmente din articolul Diaspora și dezvoltare în Eurasia post-comunistă,
Tim Heleniak, 28 iunie 20131
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Pentru întreg articolul puteți accesa Migration Policy Institute:
https://www.migrationpolicy.org/article/diasporas-and-development-post-communist-eurasia
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Destinația

Total
populație imigrantă
euroasiatică

Procent

Principalele țări furnizoare

Rusia

44.610.358

24%

Ucraina, Kazahstan, Belarus

Germania

5.242.767

11%

Polonia, Croația, Rusia

Ucraina

4.932.325

10%

Rusia, Belarus, Kazahstan

Kazahstan

2.886.178

6%

Rusia, Ucraina, Uzbekistan

Statele Unite

2.300.921

5%

Polonia, Rusia, Ucraina

Italia

2.012.929

4%

România, Ucraina, Polonia

Israel

1.794.384

4%

Rusia, Ucraina, România

Spania

1.330.495

3%

România, Bulgaria, Ucraina

Belarus

1.078.648

2%

Rusia, Polonia, Ucraina

Regatul Unit

969.639

2%

Polonia, Lituania, România

Grecia

948.651

2%

Bulgaria, România, Georgia

Uzbekistan

830.116

2%

Rusia, Tajikistan, Kazahstan

Austria

818.388

2%

Bosnia, Turcia, Polonia

Canada

743.205

2%

Polonia, România, Ucraina

Total

44.610.358

100%

Rusia, Ucraina, Kazahstan

Tabel. Cele mai importante destinații ale populațiilor de imigranți eurasiatici, 2010

rida (4,4 milioane) și New Jersey (2,1 milioane). Atunci când au fost clasificate
după ponderea imigranților din totalul populației statului, primele cinci state
din 2017 au fost California (27 la sută), New York (23 la sută), New Jersey (23
la sută), Florida (21 la sută) și Nevada ( 20 la sută). Din cei 26,8 milioane de
angajați străini în vârstă de 16 ani și mai mari în 2017, cea mai mare parte a
lucrat în afaceri de management, știință și artă cu 33%.
În fiecare an, președintele, în consultare cu Congresul, stabilește plafonul
anual de admitere a refugiaților și alocările pe regiune de origine. Pentru
anul 2019, plafonul anual a fost stabilit la 30.000, cel mai mic de la începerea
programului în 1980. În 2018, 22.491 de refugiați au fost relocați în Statele
Unite, reprezentând mai puțin de jumătate din plafonul de admitere de
45.000 alocați pentru acel an - în mare parte datorat întârzierilor de procesare și a politicilor puse în aplicare pentru intensificarea verificării refugiaților.

Aceasta reprezintă o scădere de 58 la sută față de cele 53.716 admise în
2017. 2018 a marcat prima dată când Statele Unite și-au pierdut poziția de
top ca lider în relocarea globală a refugiaților în favoarea Canadei, care a
relocat aproximativ 28.000 de refugiați. Republica Democratică Congo (RDC),
Myanmar (cunoscută și sub numele de Birmania), Ucraina, Bhutan și Eritrea
au fost țările primare de naționalitate pentru refugiații relocați în Statele Unite, reprezentând 78 la sută (17.565) din totalul refugiaților relocați în 2018.
În topul primelor zece au fost Afganistanul, El Salvador, Pakistanul, Rusia și
Etiopia. Împreună, populațiile din primele zece țări au constituit 90% (20.349)
din totalul refugiaților care au ajuns în 2018.

Migration and Diasporas in Post-communist Eurasia
Excrepts from Diasporas and Development in Post-Communist Eurasia, Tim
Heleniak, JUNE 28, 20131

Other Destinations
Globally, Eurasian immigrant populations are concentrated in a few
destination countries, with over half residing in just five countries—Russia
(11.8 million), Germany (5.2 million), Ukraine (4.9 million), Kazakhstan
(2.9 million), and the United States (2.3 million)—clearly reflecting considerable migration among the former Soviet Union states. There are also
sizable Eurasian foreign-born populations in other countries of Western
Europe such as Austria, Greece, Italy, Spain, and the United Kingdom, as
well as in Canada.
Given geographic proximity, history, and other factors, migrants from
the Commonwealth of Independent States (CIS) countries—a regional
organization comprising nine former Soviet republics—choose different
destinations than migrants from Eastern and Central Europe. For most
CIS countries, the major destination country is Russia, followed either
by the Ukraine or a neighboring country. For the immigrant populations
from Eastern and Central Europe, Western Europe, and the United States
are primary destinations (see Table).

If there were 28 million people within the Soviet Union (15 socialist republics) residing in a country other than the one they were born in, prior
to the breakup of the Soviet Union in 1989 , the global migrant population
reached around 155 million by 1990. Most people in the region migrated
as a result of the collapse of Communism and economic transition.
“According to the United Nations Global Migration Database (UNGMD),
there were approximately 46 million people from Eurasian countries living
outside their country of birth or country of citizenship in the mid-2000s.
These diaspora populations amounted to over 11 percent of the total Eurasian population. In 2010, the emigrant population ranged from 3 percent
of the population of the Czech Republic to 46 percent of the population of
Albania.”
The diaspora population created by the breakup of Yugoslavia in the early
1990s counted approximately 3.4 million ethnic diaspora members, which
partially factored into the ethnic conflicts in the region.
Eurasian Immigration in the United States.
Eurasian immigrant populations reflect contextual historical waves: World
War I, World War II, the Cold War and the fall of communist regimes. The
flow of immigrant in the US also reflect these waves.
“Overall, 30 percent of the total foreign-born population in the United
States arrived in 2000 or later. Yet for Eurasian immigrants, the year of
arrival varies by country: Albania, Bulgaria, Kazakhstan, Moldova, and
Uzbekistan are among those sending significant shares of immigrants to
the United States since 2000 (see Figure 4). In contrast, half or more of immigrants from Croatia, Hungary, Latvia, Macedonia/FYROM, and Poland
had arrived before 1990. And many Eurasian immigrants arrived during
the turbulent period of the 1990s, many as refugees.
The Eurasian immigrant populations in the United States are generally highly educated. Nationally, 18 percent of the U.S. population has a
bachelor’s degree. Of the largest foreign-born populations from Eurasia,
29 percent of those from Russia, 27 percent from Ukraine, and 20 percent from Romania have a bachelor’s degree. The only exceptions are the
foreign born from Croatia, Hungary, Macedonia/FYROM, and Poland,
reflecting the fact that these are older immigrant populations—both in
terms of age and length of stay.

Policies in the Main Host Countries of Eurasian Diaspora Populations.
In Western Europe, initial fears of massive migration from the east following the collapse of Communism never materialized. The European Union
has gradually opened its doors to many Eurasian countries, a number of
which have become EU members. However, the European Union continues to restrict entrance to migrants from some newer Member States,
including those from Central and Eastern Europe and the former Soviet
Union.
Immigrants and Immigration Statistics in the United States2
More than 44.5 million immigrants resided in the United States in 2017,
the historical high since census records have been kept. One in seven U.S.
residents is foreign born, according to 2017 American Community Survey
(ACS) data. While immigrants’ current share—13.7 percent—of the overall U.S. population (325.7 million people) has been increasing since the
record low marked in 1970, it remains below the historical record of 14.8
percent hit in 1890.
Waves by percent:
21% in 2010 and later
26% between 2000-2009
22% between 1990-1999
31% before 1990
Immigrants from Mexico dominated the flows post-1970, the makeup
of newcomers has changed since the 2007-09 recession. Recently arrived
immigrants are more likely to come from Asia, with India and China leading the way. Countries such as the Dominican Republic, the Philippines,

2
The source of these statistics is Migration Policicy Institute. For full article please visit:
https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrants-and-immigration-united-states
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For full article please visit Migration Policy Institute: https://www.migrationpolicy.org/article/
diasporas-and-development-post-communist-eurasia
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Destination

Total Eurasian
Immigrant
Population

Percent

Main Sending Countries

Russia

44,610,358

24%

Ukraine, Kazakhstan,
Belarus

Germany

5,242,767

11%

Poland, Croatia, Russia

Ukraine

4,932,325

10%

Russia, Belarus,
Kazakhstan

Kazakhstan

2,886,178

6%

Russia, Ukraine,
Uzbekistan

United States

2,300,921

5%

Poland, Russia, Ukraine

Itay

2,012,929

4%

Romania, Ukraine, Poland

Israel

1,794,384

4%

Russia, Ukraine, Romania

Spain

1,330,495

3%

Romania, Bulgaria,
Ukraine

Belarus

1,078,648

2%

Russia, Poland, Ukraine

United Kingdom

969,639

2%

Poland, Lithuania,
Romania

Greece

948,651

2%

Bulgaria, Romania,
Georgia

Uzbekistan

830,116

2%

Russia, Tajikistan,
Kazakhstan

Austria

818,388

2%

Bosnia, Turkey, Poland

Canada

743,205

2%

Poland, Romania, Ukraine

Total

44,610,358

100%

Russia, Ukraine,
Kazakhstan

Table. Top Destinations of Eurasian Immigrant Populations, 2010

Cuba, El Salvador, and Venezuela have also seen sizeable emigration to the
United States. By contrast, there were fewer Mexican immigrants in the
United States in 2017 than in 2010, representing the biggest decline of all
immigrant groups.
In 2017, approximately 52 percent of immigrants were female. The share
has fluctuated slightly over the past four decades; women accounted for 53
percent of immigrants in 1980, 51 percent in 1990, 50 percent in 2000, and
51 percent in 2010.
In 2017, the top five U.S. states by number of immigrants were California
(10.7 million), Texas (4.9 million), New York (4.5 million), Florida (4.4
million), and New Jersey (2.1 million).

When classified by the share of immigrants out of the total state population, the top five states in 2017 were California (27 percent), New York (23
percent), New Jersey (23 percent), Florida (21 percent), and Nevada (20
percent). Of the 26.8 million employed foreign-born workers ages 16 and
older in 2017, the largest share worked in management business, science
and art 33%.
Every year, the president in consultation with Congress sets the annual
refugee admissions ceiling and allocations by region of origin. For 2019,
the annual ceiling was set at 30,000, the lowest since the program began in
1980. In 2018, 22,491 refugees were resettled in the United States, amounting to less than half of the admission ceiling of 45,000 allocated for that
year—largely due to processing delays and policies put in place to increase
vetting of refugees. This represents a 58 percent drop compared to the
53,716 admitted in 2017. 2018 marked the first time the United States
lost its top position as the leader in global refugee resettlement in favor of
Canada, which resettled about 28,000 refugees. The Democratic Republic
of the Congo (DRC), Myanmar (also known as Burma), Ukraine, Bhutan,
and Eritrea were the primary countries of nationality for refugees resettled in the United States, accounting for 78 percent (17,565) of all refugees
resettled in 2018.
Rounding out the top ten were Afghanistan, El Salvador, Pakistan, Russia,
and Ethiopia. Together, nationals of the top ten countries comprised 90
percent (20,349) of all refugee arrivals in 2018.
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