


Bu
cu

re
șt

i, 
20

16

PE
RI

M
ET

RU
  S

IG
U

R 

SAFE  PERIMETER

    Dan IordacheAlle DicuVlad Albu

  V
la

d-
Ra

du
 P

op
es

cu
  A

na
-M

ar
ia

 P
re

du
ț

  M
ih

ai
 Ș

ov
ăi

al
ă



5

Ce se întâmplă dacă, în loc să evităm 
privirea trecutului, încercăm să-i 
răspundem delimitând, cât se poate 
de firesc, un perimetru sigur unde 
renegociem amintiri, istorii personale 
uitate și teme culturale prezente 
în istoria recentă? Perimetrul astfel 
imaginat devine un teritoriu al 
speculațiilor personale, o convenție 
asumată de cei șase artiști pentru 
a cupla, în interiorul acestui grid 
protector, trecutul și prezentul. 
Deopotrivă ambiguu și normativ, 
Perimetru sigur echivalează cu un 
program de schimb unde sunt 
dezvăluite privitorilor fragmente 
de existență cotidiană, de realitate 
recuperată, analizată uneori critic, 
alteori citită cu ajutorul ritmurilor 
terapeutice ale unei mișcări.

Perimetru sigur redă starea mentală a 
unei generații de artiști care încearcă 
să înțeleagă condiția unei societăți 
ce funcționează potrivit unor noi 
reguli și restricții, precum și locul 
lor pe o scenă artistică care continuă 
să opereze sub semnul întrebărilor, 
limitărilor și absențelor deschise de 
perioada anilor ’90.

What happens if, instead of avoiding 
the gaze of the past, we attempt to 
respond to it, delineating in the most 
natural way a safe perimeter, where 
we renegotiate memories, forgotten 
personal stories and cultural themes 
present in the recent history? The 
perimeter thus imagined becomes a 
territory of personal speculation, a 
convention agreed upon by the six 
artists in order to conjoin the past 
and present within this protective 
grid. Simultaneously ambiguous and 
normative, Safe Perimeter is equivalent 
to an exchange programme in which 
viewers are shown fragments of 
everyday existence, of salvaged reality, 
which is sometimes analysed critically, 
sometimes quoted by means of the 
therapeutic rhythms of a movement. 

Safe Perimeter conveys the mental 
state of a generation of artists who are 
trying to understand the condition 
of a society that functions according 
to new rules and restrictions, and 
their place within an arts scene that 
continues to operate under the sign of 
the questions, limitations, and open-
ended absences of the 1990s.

Cristina David
Alina Șerban
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Vlad Albu



Ne asumăm spațiul public și spațiul natural ca fiind ale noastre. Colonizăm 
aceste teritorii prin gesturi și urme. Rolul pe care peisajul îl joacă în actul 
contemplării și explorării este în strânsă legătură cu modificările aduse acestuia 
de ființa umană. Devenim contemplativi în fața peisajului doar datorită naturii 
din el sau contemplarea și înțelegerea apar datorită siguranței urmelor lăsate de 
alte persoane în acel spațiu? Cât timp rezistă o urmă? Siguranța dispare odată cu 
întreruperea gestului.

We accept the public and the natural space as being our own. We colonise 
these territories through gestures and traces. The rôle that landscape plays in 
the act of contemplation and exploration is closely bound to the modifications 
that human beings have made to it. Do we become contemplative when faced 
with a landscape only because of the nature in it or do contemplation and 
understanding arise due to the certainty of the traces left by others in that 
space? How long does a trace last? Certainty vanishes at the same time as the 
gesture is interrupted.

10 11



12 13





Născut în Piatra Neamț (1992), Vlad Albu locuiește și lucrează în București. În prezent studiază fotografia în cadrul 
Universității Naționale de Arte din București. Anterior urmează pentru doi ani cursurile departamentului de Istoria 
și Teoria Artei din cadrul Universității Naționale de Arte, București. A participat cu o bursă de studii la Hochschule 
für Grafik und Buchkunst din Leipzig la clasa profesorului Joachim Brohm. În proiectele sale face apel la fotografie și 
instalație. Este prezent în cadrul expozițiilor de grup Your Skin Makes Me Cry, Victoria Art Center, București; 
Perimetru sigur, Make a Point, București. Expoziția personală Temporary Shimmer este găzduită de Manasia Hub, 
București.

Born in Piatra Neamț (1992), Vlad Albu lives and works in Bucharest. At present he studies photography at the 
National University of Arts in Bucharest. Previously, he attended courses in the university’s Department of the History 
and Theory of Art for two years. He was awarded a scholarship to study in the class of Professor Joachim Brohm at the 
Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. In his projects he uses photography and installation. His work has 
been included in the Your Skin Makes Me Cry exhibition at the Victoria Art Center, Bucharest, and in Safe Perimeter 
at Make a Point, Bucharest. His solo exhibition Temporary Shimmer is on show at Manasia Hub, Bucharest.
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În 1936, Paul Valery descria dansul ca pe o formă de timp, o temporalitate 
complet distinctă și singulară, o „artă dedusă din viața însăși”. Regăsesc 
manifestarea acestei temporalități atipice și încărcături emoționale în dansul 
întâlnit în cluburi. Nu în coreografie sau în arta performativă, ci în contexte 
populare de celebrare, de petrecere, în mișcările minimale și stângace pe care 
muzica techno sau house le generează în oameni prin repetiție. Dansul din 
aceste situații nu dorește să impresioneze, să performeze, apropiindu-se mai 
degrabă de terapie, de ritual. Fotografia și petrecerile de acest fel se întâlnesc 
într-un punct în care ambele încearcă să-și imortalizeze subiectele. Cum 
fotografia produce o dovadă aparent veșnică a unui moment odată prezent, 
petrecerile techno-house doresc să creeze un peisaj al unei călătorii fără sfârșit 
în decursul unei singure nopți.

In 1936, Paul Valery described dance as a form of time, a temporality completely 
distinct and singular, an “art deduced from life itself.” I discover a manifestation 
of this atypical temporality and emotional charge in the dance encountered 
in clubs. Not in choreography or performance art, but in popular contexts 
of celebration and partying, in the minimal and awkward movements that 
techno and house music generate in people through repetition. Dance in such 
situations does not wish to impress, to perform, rather it is closer to therapy 
and ritual. Photography and parties of this kind intersect at the point where 
both attempt to immortalise their subjects. Just as photography produces a 
seemingly eternal proof of a once present moment, so too techno-house parties 
aim to create the landscape of an endless journey in the course of a single night.
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Născută în Alba-Iulia (1995), Alle Dicu locuiește și lucrează în București. În prezent studiază fotografia și arta video în 
cadrul Universității Naționale de Arte din București. Lucrările sale recente, prin fotografie, instalație și video, explorează 
percepția muzicii prin dans și dansul în sine. Este prezentă în cadrul expozițiilor de grup Perimetru sigur, Make a Point, 
București; Sounds Like a Book, UNAgaleria, București. 

Born in Alba-Iulia (1995) Alle Dicu lives and works in Bucharest. At present she is studying photography and video art 
at the National University of Arts in Bucharest. Via photography, installation and video her recent works explore the 
perception of music through dance and dance in itself. Her work has been included in the Safe Perimeter exhibition at 
Make a Point, Bucharest, and in Sounds Like a Book at UNAgallery, Bucharest.
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Contrastul dintre metalul prelucrat, sticlă și pielea umană, dezacordul dintre 
electronic și vegetal reflectă continua relație dihotomică dintre sintetic și 
natural. Două categorii de medii care astăzi se întrepătrund din ce în ce mai 
mult și care sunt menite să conviețuiască și să se completeze, în mare măsură, 
unul pe celălalt. Societatea, la rândul ei, socotește acest contrast drept o 
descumpănită rătăcire într-o pură fantazare. Destinul umanității își continuă 
traiectoria fără să-i pese de aceste raporturi. Am ajuns astăzi într-un punct 
de unde putem observa și analiza reflexiv dorința perpetuă a umanității de 
tehnologie și putere, o dependență ireversibilă. Potrivit lui Warwick Fox, 
umanitatea şi lumea celorlalte vietăţi „sunt aspecte ale unei singure realităţi în 
desfăşurare”. Astfel, lumea naturală este o sumă a valorilor intrinseci a fiinţelor 
vii, existența ei fiind condiționată de suma tuturor componentelor integrate 
acesteia și nici una dintre ele, luată separat, nu poate fi superioară „întregului”.

The contrast between worked metal, glass, and human skin and the dissonance 
between the electronic and the vegetal reflect the continuous dichotomy 
between synthetic and natural. Two categories of medium which today 
interpenetrate increasingly and which are destined to cohabit and, to a large 
extent, complement each other. Society views this contrast as an imbalanced 
straying into pure fantasy. Mankind’s destiny continues its trajectory without 
caring about such relations. We have today reached the point where we can 
observe and reflexively analyse mankind’s perpetual will to technology and 
power, an irreversible addiction. According to Warwick Fox, mankind and 
the world of other living creatures “are aspects of a single unfolding reality.” 
Thus, the natural world is the sum of the values intrinsic to living beings, as its 
existence is conditioned by the sum of all the components incorporated within 
it and none of them, taken separately, can be superior to the “whole.”
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Născut în București (1982), oraș unde locuiește și lucrează în continuare, Dan Iordache și-a petrecut „cei 7 ani de 
acasă” în comunism, iar anii de școală în perioada de „tranziție spre capitalism”. În prezent studiază fotografia în cadrul 
programului de masterat al Universității Naționale de Arte din București, facultate pe care a absolvit-o. Folosește ca 
medii de lucru predilecte fotografia și video-ul, însă experimentează și cu instalația, colajul sau performance-ul. 
Este prezent în cadrul expozițiilor de grup Perimetru sigur, Make a Point, București; ArtCALL, Platforma, București; 
It Might Just Artwork, UNAgaleria, București.

Born in Bucharest (1982), where he still lives and works, Dan Iordache lived the first seven years of his life under 
communism and started school in the period of the “transition to capitalism.” He is studying for a Master’s Degree in 
Photography at the National University of Arts in Bucharest, which is where he took his Bachelor’s Degree. His primary 
working media are photography and video, but he also experiments with installation, collage and performance. 
His work has been included in the Safe Perimeter exhibition at Make a Point, Bucharest, in ArtCALL at Platforma, 
Bucharest, and in It Might Just Artwork at UNAgallery, Bucharest.
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Contrast între două regimuri politice, unul cunoscut din povestirile celor 
care l-au trăit: Comunismul, altul perceput de mine, diferit cu fiecare vârstă: 
Capitalismul. Distrugerea societății umane: acuză adusă de un regim politic 
celuilalt. O lume imaginară pentru cel ce privea de după colțul „Zidului”. 
Propaganda funcționa de ambele părți ale zidului, doar că imaginea părea mai 
colorată, mai caldă, mai frumoasă pe partea vestică, puțin distrusă de război și, 
oricum, reconstruită cu ajutorul americanilor. Nisipul, piatra, metalul folosite 
în construcțiile megalomanice confereau acea culoare gri percepută ca 
trăsătura distinctă a utopiei comuniste.

The contrast between two political regimes, one familiar from the stories of 
those who lived through it: Communism, and the other perceived by me, 
differently at every age: Capitalism. The destruction of human society: the 
accusation made by one political regime against the other. An imaginary world 
to whomever looked around the corner of the “Wall.” Propaganda operated 
on both sides of the wall, but the image seemed more colourful, warmer, nicer 
on the Western side, which suffered less destruction in the war and which in 
any event had been rebuilt with the help of the Americans. The sand, the stone, 
the metal employed in the megalomaniacal constructions lent that grey colour 
perceived as a distinct feature of the communist utopia. 
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Născut în București (1993), oraș unde locuiește și lucrează în continuare, Vlad-Radu Popescu și-a petrecut copilăria în 
perioada tranziției post-comuniste. A absolvit Universitatea Națională de Arte din București, unde în prezent urmează 
programul de masterat, specializarea Video. Practica sa artistică investighează domeniul artei video, încercând să îmbine 
stilurile experimentale de film cu stilurile de narațiune dramatică sau ficțiune. Este prezent în cadrul expozițiilor de 
grup Perimetru sigur, Make a Point, București; ArtCALL, Platforma, București; What About Y[OUR] Memory, MNAC, 
București; It Might Just Artwork, UNAgaleria, București.

Born in Bucharest (1993), the city where he still lives and works, Vlad-Radu Popescu spent his childhood in the 
post-communist transition period. He is a graduate of the National University of Arts in Bucharest, where he is now 
studying for a Master’s Degree in Video. His artistic practice investigates the field of video art, attempting to combine 
experimental styles of film with dramatic narrative styles and fiction. His work has been included in the Safe Perimeter 
exhibition at Make a Point, Bucharest, in ArtCALL at Platforma, Bucharest, in What About Y[OUR] Memory at the 
National Museum of Contemporary Art, Bucharest, and in It Might Just Artwork at UNAgallery, Bucharest.
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O serie de întâlniri neașteptate cu obiecte, locuri și întâmplări care pot ușor 
trece drept banale. În fapt aceste orașe, străzi, lucruri obișnuite se dovedesc a fi 
apte de a revela structura intimă a timpului, de a deschide mici breșe care te pot 
conduce către extraordinar. Subiectele se pot prezenta și sub formă de pattern-
uri, repetiții sau ramificații. Astfel, ele sugerează un anumit confort atmosferic, 
ca și cum prin repetiție și-ar asigura existența. Tot ce mai rămâne de făcut este 
să aștepți să se întâmple ceva. Factualitatea, esența cotidianității, se va dezvălui 
în însuși actul așteptării.

A series of unexpected encounters with objects, places and events that might 
easily pass as ordinary. In fact, these ordinary towns, streets, objects prove 
capable of revealing the intrinsic structure of time, of opening up small breaches 
that can lead you to the extraordinary. The subject can also be presented in the 
form of patterns, repetitions or ramifications. In this way, they suggest a certain 
atmospheric comfort, as if they ensured their existence through repetition. All 
that is left to do is to wait for something to happen. Factuality, the essence of 
the everyday, will reveal itself in the very act of waiting. 
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Ana-Maria Preduț locuiește și lucrează în București, orașul în care s-a născut (1992). În prezent studiază fotografia în 
cadrul Universității Naționale de Arte din București. În proiectele sale face apel la fotografie, colaj, pictură și obiectul 
readymade, însă este deopotrivă interesată de instalație. Este prezentă în cadrul expozițiilor de grup Perimetru sigur, 
Make a Point, București; Sounds Like a Book, UNAgaleria, București.

Ana-Maria Preduț lives and works in Bucharest, the city where she was born (1992). At present, she studies 
photography at the National University of Arts in Bucharest. In her projects she draws on photograph, collage, painting, 
and readymade objects, but she is also interested in installation. Her work has been included in the Safe Perimeter 
exhibition at Make a Point, Bucharest, and in Sounds Like a Book at UNAgallery, Bucharest.
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Deși formulat ca un enunț, titlul proiectului poate fi perceput atât ca o afirmație 
cât și ca o interogație. Variația de sensuri pe care o produce se conturează în 
lipsa semnului de întrebare, în absența unei tranșări a mesajului. Alăturarea 
imaginilor pornește de la intenția fotografierii unor scene singulare din 
diferite perioade și locuri care nu reușesc decât fragmentar să completeze 
o reprezentare obiectivă a realului. Oferind deopotrivă o redare concretă și 
incertă a spațiului cotidian, situațiile non-descriptive captate de obiectiv 
redefinesc o unitate atemporală, un teritoriu de investigare a propriilor 
memorii și incertitudini.

Although couched as a statement, the title can be read both as a declaration 
and as a question. The variation in meanings that it produces takes shape in 
the absence of a question mark. The juxtaposition of images sets out from the 
intention to photograph singular scenes from different periods and places that 
succeed only fragmentarily in compiling an objective representation of the 
real. Reproducing the quotidian space in a way that is simultaneously concrete 
and vague, the non-descriptive situations captured by the camera lens redefine 
an atemporal unity, a territory of the investigation of one’s own memories and 
uncertainties.
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Născut în Brașov (1993), Mihai Șovăială locuiește și lucrează în București. În prezent studiază fotografia în cadrul 
Universității Naționale de Arte din București. A participat cu o bursă de studii la Hochschule fur Grafik und Buchkunst 
din Leipzig la clasa profesorului Joachim Brohm. Este prezent în cadrul expozițiilor de grup Perimetru sigur, 
Make a Point, București; Spații de producție, UNAgaleria, București; Approaching MA/IDR, Hochschule für Grafik und 
Buchkunst, Leipzig; Oraș de vânzare, Galeria Zpațiu, Chișinău; Structuri recunoscute: Modele, galeria Cupola,
în cadrul Bienalei de Fotografie Contemporană și Imagine Dinamică, Iași, Camera Plus.

Born in Brașov (1993), Mihai Șovăială lives and works in Bucharest. At present he is studying photography at the 
National University of Arts in Bucharest. He was awarded a scholarship to study in the class of Professor Joachim 
Brohm at the Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. His work has been included in the Safe Perimeter 
exhibition at Make a Point, Bucharest, in Production Spaces at UNAgallery, Bucharest, in Approaching MA/IDR at the 
Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig, in City for Sale at the Zpațiu Gallery, Kishinev, in Recognised Structures: 
Models at Cupola Gallery, part of the Biennale of Contemporary Photography and Dynamic Image, Jassy, 
Camera Plus.
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Mă gândesc că ce se poate învăța din 
anii ‘90 este cum să nu faci artă.

Practicile pe care le puteai imagina 
sau la care aveai acces atunci când, 
pentru un scurt moment, modelele se 
amestecau în cap și pe stradă, puteau 
fi definite în nenumărate moduri; o 
posibilitate era să le spui artă. Sigur, 
mulți aspirau să facă artă, dar intenția, 
odată contextualizată, la momentul 
respectiv sau retroactiv, devine ea 
însăși un tip de practică. Dacă vroiai să 
faci artă contemporană — un termen 
care încă din anii ‘90 începea să 
definească o grilă de lectură pentru
numeroase discipline — dar nu

I think that what can be learned from 
the 1990s is how not to make art.

The practices you could imagine or 
to which you had access when, for 
a brief moment, the models mixed 
together in your head and on the 
street, could be defined in countless 
ways; one possibility was to call them 
art. Obviously, lots of people aspired 
to make art, but the intention, once 
contextualised, at the time in question 
or in retrospect, itself becomes a type 
of practice. If you wanted to make 
contemporary art — a term which 
even in the 1990s was beginning to 
define a grid for reading other

îți asumai codurile, din neștiință 
sau pentru că intuiai potențialul 
marginalității, atunci practica ta era 
deja hibridă. Hibriditatea este în mod 
cert o trăsătură care caracterizează 
astăzi arta contemporană, dar ipoteza 
mea este că acest fapt se datorează 
strategiilor ad-hoc dezvoltate de 
artiști la limita spațiului geografic 
clasic — occidental — al artei 
contemporane. De fapt, hibriditatea 
ca rezultat al tentativei de a face artă 
contemporană, tentativă determinată 
social, economic, politic, intelectual, 
care a caracterizat o decadă și ceva de 
practici în Europa de Est, a devenit 
sursă de inspirație pentru acei dintre

disciplines — but did not take on 
board the codes, whether out of 
ignorance or because you intuited 
the potential of marginality, then 
your practice was already hybrid. 
Hybridity is definitely a feature of 
contemporary art today, but my 
hypothesis is that this is due to the ad 
hoc strategies developed by artists at 
the limits of the classic — Western — 
geographical space of contemporary 
art.  In fact, hybridity resulting from 
the attempt to make contemporary 
art, a socially, economically, politically, 
intellectually determined attempt, 
which characterised a decade or so of 
practices in Eastern Europe, has

ALLE DICU
DANCEFLOOR
installation, 2016

marble, spotlight, lyrics on tracing paper 
200 x 200 cm
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VLAD-RADU POPESCU
 WALL 1.0 

installation, 2016 
TV LCD color, b/w TV, bricks, sand, barbed wire
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artiștii actuali care încă percep arta 
ca pe o practică a rezistenței. 

S-ar putea spune că situația s-a întors 
la 180°, dar cred că mai degrabă ne 
aflăm pe același cerc hermeneutic 
instaurat de logica avangardei istorice, 
în care „arta” și „viața” sunt cei doi poli 
care se revelează reciproc. Hibriditatea 
ca deziderat sau chiar ca standard al 
artei contemporane de secol 21 se 
poate reflecta și la nivel disciplinar, dar 
ea există mai ales ca atitudine. Aceasta 
presupune absența intenției de a 
tranșa între gesturile care aparțin sau 
nu artei, însă nu în sensul în care 
îi refuzi artei să intre în viață, așa

become a source of inspiration for 
those current artists who still perceive 
art as a practice of resistance.

You might say that the situation has 
made a 180° turn, but I think that we 
sooner find ourselves on the same 
hermeneutic circle established by 
the logic of the historical avant-garde, 
in which “art” and “life” are the two 
poles which continously reveal one 
another. Hybridity as a desideratum 
or even as a standard of twenty-first-
century contemporary art can also 
be reflected at the level of art as a 
discipline, but it exists above all as an 
attitude. This presupposes the absence

cum ar fi făcut-o modernismul, baza 
intelectuală a celor activi artistic în 
anii ’90, ci, din contră, refuzi ca viața 
să devină artă pentru ca exact în 
gestul acesta de refuz, care poate fi 
intuitiv sau extrem de elaborat, să ții 
în palmă pentru câteva secunde o 
entitate semnificativă, să identifici un 
moment remarcabil. 

M-a surprins rapiditatea cu care tânăra 
generație de artiști a înțeles inteligența 
detașării de label-ul „artă” — poate 
pentru că mie mi-au trebuit mulți ani 
numai ca să mă pot prezenta ca făcând 
artă. Dar ei nu se detașează numai de 
label — gestul lor fundamental este

of any intent to draw lines between 
acts that do and those that do not 
pertain to art, but not in the sense 
that you refuse to allow art to enter 
life, as modernism, the intellectual 
basis of those active artistically in the 
1990s, would have done, but rather 
the opposite: you refuse to allow life 
to become art because precisely by 
that gesture of refusal, which can be 
intuitive or highly elaborate, you hold 
in your palm for a few seconds 
a meaningful entity, you identify 
a remarkable moment.

I was surprised by the rapidity with 
which the younger generation of
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deja altceva decât artă. Gestul lor 
constă chiar în izolarea unui gest, 
care în trecut se poate sau nu să fi 
aparținut de artă, se poate sau nu să 
fi fost reprodus de artă, gest pe care 
îl reclamă din nou ca gest care nu a 
avut niciodată nevoie de artă pentru a 
fi semnificativ. El a fost dintotdeauna 
semnificativ pentru că a fost practicat. 

„N-am făcut un performance, am 
dansat.” Mă gândesc că mi-ar fi trebuit 
mult curaj să spun asta la 20 și ceva de 
ani, când încercam ca tot ceea ce fac să 
fie artă. Lipsa artei este acum artă. 
Mai sunt și alte moduri de a nu 
face artă, întotdeauna e vorba de 
poziționare.

artists understood the intelligence 
of detachment from the label “art” — 
perhaps because it took me many 
years merely to be able to present 
myself as making art. But they do not 
detach themselves only from the 
label — their fundamental gesture 
is already something different from 
art. Their gesture consists in the 
very isolation of a gesture, which in 
the past might or might not have 
pertained to art, might or might not 
have been reproduced by art, a gesture 
which they claim once more as a 
gesture that has never needed art in 
order to be meaningful. It has always 
been meaningful because it has been

Lucrările sunt expuse în perimetrul 
sigur delimitat de dunga neagră, și 
desigur într-un spațiu de artă. Când 
vorbesc, ele fac un pas în spate. Nu fac 
afirmații tranșante, deși se joacă cu 
mici referințe istorice sau personale. 
Detașarea vine din gap-ul istoric, 
umorul lejer, din simpatie sinceră. 
Amintirile singure ar fi caricaturale, 
la fel și statement-urile despre 
atunci / acum — intervin piesele 
abstracte, atemporale și totul se citește 
ca suprafață. În anii ‘90 trebuia să ai 
mult curaj pentru că neînțelegerea 
față de gestul tău era mare — tinerii 
de acum pot să respecte efortul atunci 
când ecourile lui îl disting în masa de 

practised. “I didn’t do a performance, 
I danced.” I think that I would have 
needed a lot of courage to say that in 
my twenties, when I was striving for 
everything I did to be art. The lack 
of art is now art. There are also other 
ways of not doing art; it is always a 
question of stance.
 
The works are exhibited in the safe 
perimeter delimited by the black 
band, and, of course, within a space 
of art. When they speak, they take a 
step back. They make no trenchant 
statements, although they play 
with minor historical or personal 
references. The detachment comes
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automatisme pe care le stăpânesc cu 
mult mai bine decât artiștii secolului 
trecut ar fi sperat vreodată. 
Anii ‘90 sunt prima decadă la care 
se poate reacționa — mai departe 
în timp, nu se mai vede nimic din 
prezent. Codurile sunt prea obscure, 
straturile îndesate unul peste celălalt, 
intenția imposibil de discutat. Ce poți 
să faci din prezent este să zâmbești cu 
prietenie gesturilor care îți plac, pe 
care le înțelegi, să le admiri dacă nu 
au căzut în capcana artei. Anii ‘90 în 
schimb ajung acum la noi înconjurați 
de un halo de anarhie, cu timpul ni 
se pare că identificăm Istoria deși la 
momentul respectiv primeam

from the historical gap, from light 
humour, from sincere sympathy. 
Solitary memories would be 
caricatures, likewise statements about 
then / now — abstract, atemporal 
pieces intervene and everything is 
read as a surface. In the 1990s you had 
to have a lot of courage because there 
was a lot of misunderstanding 
of your gesture — young people today 
are able to respect the effort when its 
echoes set it apart among the mass of 
automatisms that they master much 
better than the artists of the last 
century would ever have hoped to be 
able to. The 1990s are the first decade 
to which it is possible to 

avertizări din toate părțile că istoria 
a luat sfârșit. Este pentru prima 
dată când ultima decadă a secolului 
trecut este privită ca un întreg și 
citită pentru a putea descoperi în 
pliurile ei indicii despre dezvoltări 
ulterioare ale culturii și atitudinii din 
această parte a lumii. Anii ‘90 ne sunt 
inerent simpatici, moda și muzica ne 
amuză, fervoarea cu care est-europenii 
descopereau capitalismul, numai 
pentru a putea cădea mai repede în 
capcana lui mortală, nu ne întristează, 
o citim ca pe simplu fapt. 
Detașarea tinerilor artiști față de acești 
ani nu este întâmplătoare, ci onestă: 
dacă teoreticienii postmodernismului

react — farther away in time, it is 
no longer possible to see anything 
from the present. The codes are too 
obscure, the strata packed together, 
one on top of the other; the intention 
is impossible to discuss. What you can 
do in the present is to wave a friendly 
smile to the gestures you like, which 
you understand, to admire them if 
they have not fallen into the trap of 
art. On the other hand, the 1990s now 
reached us surrounded by a halo of 
anarchy, in time it seems to us that we 
identify the act of History although at 
the time we received warnings from 
every direction that history had ended. 
It is the first time that the last decade
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au avut într-adevăr dreptate și istoria 
a luat sfârșit în anii ‘80, atunci anii ‘90 
sunt primii ani post-istorici, primii 
ani de prezent continuu, care nu mai 
cer reacții pompoase, monumente, 
comemorări. Ei nu pot defila decât pe 
un ecran, o suprafață pe care anarhia 
se amestecă cu sărăcia, rave-urile cu 
politica, nostalgia cu primele reclame. 
Scroll printre imagini, și fiecare alege 
ce vrea, uneori făcând conexiuni cu 
istoria personală, singurul barometru 
cu adevărat valabil. Rezultă alte 
imagini, o suprafață. A fost simplu 
să faci artă. Un impas pe care nu-l 
conștientizam în spațiul estic, dar pe 
care cei mai inteligenți dintre artiștii

of the twentieth century has been 
viewed and read as a whole in order 
to reveal in its folds clues as to the 
subsequent development of culture 
and attitude in this part of the world. 
The 1990s are inherently likeable 
to us; their fashions and music 
amuse us. The fervour with which 
East-Europeans were discovering 
capitalism, only to fall into its fatal 
trap all the more quickly, does not 
depress us; we read it as mere fact. 
The detachment of young artists 
towards those years is not accidental, 
but honest: if the theorists of 
postmodernism are right and history 
ended in the 1980s, then the 1990s

occidentali îl deplâng de multă vreme. 
Dacă a fost atât de simplu să faci 
artă, acest lucru nu se datorează oare 
faptului că arta are deja un loc prescris 
în sistem, că gestul artistic rămâne 
izolat în lumea artei? Am convingerea 
că cei șase tineri din perimetrul sigur 
al spațiului Make a Point au intuit 
deja că nu gesturile disperate ale 
activiștilor din artă, nici estetismul 
extrem al artiștilor profesioniști 
nu sunt răspunsurile valide în 
confruntarea cu arta. Detașarea lor 
este probabil în acest moment o 
simplă intuiție; refuzul nu vine din 
revoltă, ci din atenția la propriile 
emoții. Lucrurile pot continua pe

are the first post-historic years, 
the first years of the continuous 
present, which no longer demand 
pretentious reactions, monuments, 
commemorations. They can only roll 
across a screen, a surface on which 
anarchy blends with poverty, raves 
with politics, nostalgia with the first 
adverts. Scroll through the images, 
pick whichever you like, occasionally 
making connexions with your 
personal history, the only genuinely 
valid barometer. The result is other 
images, a surface. It was simple to 
make art. It is an impasse that we were 
not aware of in the East, but which the 
most intelligent Western artists
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acest ton și atunci vom asista poate 
la apariția unor gesturi care vor 
semnifica din nou pentru noi toți.

have been lamenting for a long time. 
If it was so simple to make art, wasn’t 
it because art already has a prescribed 
place in the system and because the 
artistic gesture remains isolated in 
the world of art? I am convinced 
that the six young artists within the 
safe perimeter of the Make a Point 
space have already intuited that it 
is not the desperate gestures of art 
activists or the extreme aestheticism 
of professional artists that are valid 
responses in the confrontation with 
art. Their detachment is probably a 
mere intuition right now; the refusal 
comes not from revolt, but from 
attentiveness to their own emotions.

Things may continue on the same tone 
and then we shall perhaps witness the 
appearance of gestures that will once 
again be meaningful to all of us.
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Perimetru sigur a fost inițiat de artista Cristina David și istoricul 
de artă Alina Șerban ca parte a cursului „Clovnii Catastrofei: 
Un deceniu de radicalism, umor și politici identitare în Rusia, 
România, fosta Iugoslavie și Țările Baltice”, desfășurat la 
Universitatea Națională de Arte București, departamentul 
Foto-Video cu sprijinul PATTERNS Lectures. Perimetru sigur 
a fost conceput sub forma unei publicații și a unei expoziții, 
prezentată între 23 aprilie și 14 mai la Make a Point, București.

Safe Perimeter was initiated by artist Cristina David and 
art historian Alina Șerban as part of the course “Clowns of 
Catastrophe: A Decade of Radicalism, Humour, and Identity 
Politics in Russia, Romania, the former Yugoslavia, and the 
Baltic Countries,” held in the Photo-Video Department of the 
National University of Arts, Bucharest, with the support of 
PATTERNS Lectures. Safe Perimeter was conceived in the form of 
a publication and an exhibition, held between 23 April and 
14 May at Make a Point, Bucharest. 
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