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CINE SUNTEM
Asociația Infinite Conversation este o organizație non-guvernamentală care își desfășoară
activitatea în domeniul cultural. Fondată în 2019 în București și constituită în scopul
susținerii culturii contemporane din România prin organizarea de proiecte preponderent în
zona artelor vizuale, asociația îi are ca membri pe Dan Angelescu (producător cultural și
curator), Irina Radu (cercetătoare și antropolog vizual) și Cristina Vasilescu (curatoare).
Infinite Conversation activează sub forma unui grup curatorial independent. Colectivul
cercetează straturile discursivității și ale sferei publice, dezvoltând proiecte curatoriale
dedicate practicii artistice interdisciplinare. Infinite Conversation susține implicarea
publicului în procesele artistice, pornind de la premisa că arta generează dialog, iar dialogul
creează înțelegere.
Principalul proiect al asociației, lansat în iunie 2020, este Quote—Unquote1, o platformă
interdisciplinară de investigare a mecanismelor, utilizărilor și efectelor discursivității
(publice) în societatea contemporană, prin practica artistică și prin intersecția acesteia cu
alte domenii de activitate.

1

https://quoteunquoteplatform.com/
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MISIUNE
Suntem înconjurați constant de discursuri publice și de elementele lor componente: voce,
limbaj, mediere, traducere, caracter performativ. Dar este limbajul cel mai bun transmițător
al informației? Prin evenimente culturale diverse – expoziții, podcast-uri, comisionarea
unor lucrări video noi, schimburi de resurse și alte programe discursive, platforma propune
un spațiu de dialog pentru explorarea subiectelor importante în societatea contemporană.
Platforma s-a născut din dorința de a investiga fenomenul vorbitului (în) public și al
discursului și urmărește să creeze un set de instrumente pentru a explica și decodifica
fenomenele din jurul nostru, abordând capacitatea limbajului de a calma, a educa, a
manipula și a înșela. Gândită ca o cercetare și o explorare pe termen lung, platforma va
continua în următorii ani cu dezbateri, rezidențe de creație, ateliere educaționale și extensii
în spațiul public.

„Jonglăm zilnic cu informație și public speaking, din momentul în care oprim alarma telefonului. TED talks,
vlog-uri, interviuri, programe TV, dezbateri politice, podcast-uri – discursurile ne asaltează într-o formă
monolitică, iar printr-o platformă care e și artistică, dar care își propune în primul rând dialogul cu alte
domenii căutăm să descifrăm acest bloc amorf de informație, să o privim prin mai multe lentile și să ne
confecționăm instrumente de decodiﬁcare. Credem că e foarte important să explorăm relația discursului cu
autoritatea, în special în spațiul public și în cel mediatic.”
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CO-FINANȚATORI

British Council Romania

Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)
3 proiecte finanțate

Goethe-Institut Bukarest

BUGET TOTAL
56.000 EUR

COLABORĂRI

Galeria SUPRAINFINIT, București

Human Language Technologies Research Center,
Universitatea București

Grădina Botanică București

Centrul de Excelență în Studiul Imaginii,
Universitatea București
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ARTIȘTI & ALȚI PARTICIPANȚI
Pe parcursul anului, activitățile Quote—Unquote s-au concentrat în primul rând pe
comisionarea unor lucrări artistice noi, care s-au coagulat în mai multe serii de contribuții.
Au avut loc 3 expoziții în 2 spații importante din București, am lansat un podcast al cărui
prim sezon a avut 6 episoade, au avut loc 3 ateliere educaționale și prezentări de artist
online (6 întâlniri) și un open call în urma căruia am finanțat producția a 4 lucrări video
noi, susținerea tinerilor artiști fiind unul dintre obiectivele principale ale platformei.

„În contextul în care țările își închid granițele iar muzeele își închid ușile, a fost minunat să ﬁm parte
dintr-un proiect care a implicat mai multe comunități. Inﬁnite Conversation au fost foarte curajoși, devenind
pionierii testării, gândirii și regândirii a noi moduri prin care colaborările, proiectele colective și creativitatea
să poată continua, într-o perioadă în care toți am fost în izolare, dar și prin modul în care au abordat
subiectul foarte important al vorbirii în public. Mulțumim pentru toate conversațiile care ne-au inspirat și
pentru că faceți lucrurile să continue.” (mother tongues)

Jasmina Al-Qaisi (RO/DE)
Anna Barham (UK)
Jenny Brady (IE)
Vlad Brăteanu (RO/DE)
Anca Bucur & Sergiu Nisioi (RO)
Lidija Burčak (CH/HR)
Maia Conran (UK)
Helen Anna Flanagan (UK/NL)
Adrian Ganea & Chlorys (RO)
Melissa Ghidini (IT)
Christian Jankowski (DE)
Liz Magic Laser (USA)
Ira Merzlichin (RO)
Harun Morrison (UK)
Moad Musbahi & Sheryn Akiki (LB/LE/UK)
Clarissa Thieme (DE)
mother tongues (UK/VE)
Elena Trifan (RO)
Mona Vătămanu & Florin Tudor (RO)
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EXPOZIȚII
a worm breeds a dendrolite breeds
a prototype & chlorophylla.live1
Anca Bucur & Sergiu Nisioi
Grădina Botanică București
18 iulie — 16 august
a worm breeds a dendrolite breeds a prototype navighează un peisaj de graniță al încâlcirilor
multispecie și al fricțiunilor onto-epistemice, dezvăluind dimensiunile ecologice ale organizării
spațiu-timp-materie. Ieșind la suprafață din adâncurile solului, agenți moleculari nevertebrați
— vermiformi, paraziți sau antropozi — își prelungesc membrele, își deschid mandibulele și
gonopodele pentru a construi alianțe și înrudiri cu speciile alăturate, actualizând breșe pentru
un scenariu naturalcultural mai proxim și mai intens.
chlorophylla.live este o platformă digitală care canalizează și conjugă frânturile ritmice ale unei
geograﬁi neregulate, aduse la suprafață prin coabitarea speciilor din intervenția a worm breeds a
dendrolite breeds a prototype. O serie de emițători radio cu senzori sunt inserați în și în jurul
sculpturilor/intervențiilor din Grădina Botanică, pentru a crea o rețea ecologică alternativă care
comunică cu mediul înconjurător. chlorophylla.live deschide o serie de întrebări cu privire la
relațiile dintre factorii de mediu, precum poluarea aerului, zgomot, presiune atmosferică,
temperatura solului sau umiditate și producțiile sonore ale organismelor ce aparțin unui habitat.

1

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=quoteunquoteplatform&set=a.207257794067698
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EXPOZIȚII
Healing Games1
Christian Jankowski
Galeria SUPRAINFINIT, București
30 octombrie — 19 noiembrie
Discursul terapeutic infuzează din ce în ce mai multe domenii în afara cabinetelor de
psihoterapie. Intrând în scenă ca agent lingvistic, acesta decodează alegeri, obiceiuri sau
prejudecăți individuale. Aduce alegerile inconștiente într-un spațiu familiar și explicabil, prin
tipare ale gândirii, limbajului și acțiunii. Dezamorsează automatisme, luminând umbrele în care
se ascund rușinea, bucuria, vina sau dorința ﬁecărui individ.
Healing Games abordează aceste problematici la nivel colectiv și personal, prin practica
artistului Christian Jankowski în dialog cu fratele său Jochen Jankowski, alături de care creează
o imagine a „Ursprungsfamilie” (familia de origine). Din expoziție fac parte o instalație extinsă
(Family Constellation) compusă din patru sculpturi de lemn, un video și o serie de fotograﬁi,
toate produse în București în toamna lui 2020, plus lucrări anterioare ale artistului în care
acesta a activat mecanisme terapeutice prin colaborare cu publicul și dialog. Lucrarea Family
Constellation a fost produsă cu colaborarea psihologului clinician Alexandru Bătinaș.
În continuarea expoziției, Christian Jankowski a susținut o prezentare de artist pentru
studenții masteratului Teoria şi practica imaginii din cadrul Centrului de Excelență în
Studiul Imaginii al Universității București.

1

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=quoteunquoteplatform&set=a.238774410916036
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VIDEO STATION
Video Station1 este secțiunea Quote—Unquote dedicată imaginii dinamice – un laborator de
producție și o arhivă pentru practici video transdisciplinare și colaborative, pornind de la
vastul subiect-umbrelă al discursivității publice. Patru propuneri au fost selecționate pentru
a fi produse, în urma unui open call care a adunat 46 de aplicații. Fiecare artist a primit câte
un grant de producție de 1500 euro și un fee de 500 de euro. După o perioadă de trei luni de
producție, lucrările finalizate au fost expuse în cadrul Galeriei SUPRAINFINIT din
București în octombrie. Apoi, între 3 noiembrie 2020 și 17 ianuarie 2021, acestea au fost
disponibile online pe website-ul Quote—Unquote.
Apelul a încurajat propuneri din orice sferă a lucrului cu imaginea dinamică, de la artă
video la film eseu, scurtmetraj de ficțiune, forme documentare hibride sau jurnalism video,
criteriul principal de eligibilitate fiind colaborarea realizatorului cu un domeniu diferit de al
său. În paralel, Video Station a însemnat și o arhivă online prezentând lucrări deja
existente, realizate de artiști consacrați. Sperăm ca Video Station să devină o componentă
recurentă, anuală, a Quote—Unquote, fiind una dintre puținele oportunități de finanțare
pentru astfel de lucrări video din România.

„Inﬁnite Conversation este un colectiv curatorial entuziast și implicat, al cărui sprijin a fost valoros în
realizarea noilor lucrări. Platforma a fost un mediu de expunere propice pentru lucrarea video comisionată și
am fost onorată să ﬁu parte din proiect alături de artiști talentați. Cu siguranță ne vom continua dialogul.”
(Helen Anna Flanagan)

1

https://quoteunquoteplatform.com/category/video-station/
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LUCRĂRILE COMISIONATE
ÎN URMA OPEN CALL-ULUI:

ALTE LUCRĂRI PREZENTATE
ÎN ARHIVA ONLINE:

Helen Anna Flanagan
Sunday

Liz Magic Laser
Primal Speech

Adrian Ganea & Chlorys
My bacterial self helps me sleep

Jenny Brady
Receiver

Ira Merzlichin
Radio Vesna

Clarissa Thieme
Today Is 11th June 1993

Moad Musbahi & Sheryn Akiki
Ligatures and Broken Verse

Mona Vătămanu & Florin Tudor
Terms and Conditions

VIDEO STATION
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PODCAST & ATELIERE PARTICIPATIVE
Podcast-ul Quote—Unquote1 este un spațiu de emisie serial pentru
lucrări de sunet, practici spoken word, lecturi și cercetări sonore
eterogene create de artiști, antropologi și alți exploratori. Primul sezon
a cuprins 6 episoade:

Episoadele Annei Barham și al Jasminei Al-Qaisi au rezultat în urma
unor ateliere educaționale2 online susținute de acestea, inscrierile fiind
deschise oricăror doritori. Toate locurile au fost ocupate, participanții
fiind în mare parte tineri.

26 iunie — Lidija Burčak — Episodes & Exploration
despre lecturarea publică a jurnalului personal
8 iulie — Elena Trifan — Almost Self Development
o critică antropologică a fenomenului de life coaching
28 iulie — Anna Barham — To Be We To Be
conversație despre limbaj, discurs, formă și conținut prin prisma
poemului în proză Patriarchal Poetry al lui Gertrude Stein
1 august — Maia Conran — Monkey Puzzle
lucrare sonoră cu 4 personaje despre dezbaterile din jurul tehnologiei
5G și impactul oamenilor asupra mediului
10 august — Jasmina Al-Qaisi — Coherent Hiccups
despre autobiografii și a vorbi reflexiv despre sine
14 august — Vlad Brăteanu — Let the Virus Speech…
lucrare sonoră despre explorarea practicilor de terapie prin hipnoză
+
Harun Morrison — Blares
lucrare sonoră care explorează peisajul aural al spațiului public

În cadrul Quote—Unquote, mother tongues au deschis o bibliotecă
online3 care funcționează atât ca o resursă, cât și ca un spațiu în care
traducerea poate fi explorată, dizolvând o hegemonie a limbilor de
circulație internațională și o reorientare către cultura scrisă indigenă
sau care aparține populațiilor colonizate. Biblioteca este compusă din
44 de texte, selectate de către inițiatoarele proiectului, însă oricine
poate contribui cu texte și idei adiacente, cât timp este obținută
permisiunea autorului. Biblioteca cuprinde eseuri, piese de teatru,
publicații independente, zine și romane, despre limbaj în raport cu
noțiuni despre decolonizare, feminism și cunoaștere. Aranjate într-un
raft virtual de Google Drive, arhiva multilingvă poate fi explorată, citită,
împrumutată și interpretată.

1
2

3

https://soundcloud.com/quote_unquote
https://quoteunquoteplatform.com/programme/anna-barham-to-be-we-to-be-open-registration/
https://quoteunquoteplatform.com/programme/coherent-hiccups-collaborative-autobiographic-laboratory-jasmina-al-qaisi/

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w01T-ZxA-5_EloDGmCDsTwjNW9les8iZ
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VIZIBILITATE & PRESĂ

Quote—Unquote a avut în 2020:
68.899 persoane reach Facebook
16.279 vizualizări website
10.253 interacțiuni pe Instagram
1.265 ascultări pe Soundcloud
600 vizitatori expoziții
71 înscrieri open call-uri
45 participanți la ateliere online
23 artiști colaboratori

Apariții internaționale:
The Calvert Journal1
KubaParis2
Ziarul german TAZ3
Blok Magazine4
Banner Repeater
Apparatus. Film, Media and Digital
Cultures in Central and Eastern Europe

Apariții naționale:
Radio France Internationale Romania
Revista ARTA5
IQads6
Scena9
Iscoada
Institutul pentru Solidaritate Socială

„Discursurile sunt peste tot și totuși la fel de prezentă e și frica de a vorbi în public, indiferent de domeniu.
Quote—Unquote s-a conturat când ne-am dat seama că discursivitatea și straturile limbajului pot ﬁ
abordate din multe unghiuri. Căutăm să deschidem sfera artei contemporane către un public vast și ne
bucurăm să vedem interes din cele mai variate zone: primim feedback încurajator și de la jurnaliști,
antropologi, psihologi, muzicieni, studenți... Numitorul comun e dorința de a dialoga, de a vedea impulsuri și
procese umane care obișnuiau să se ascundă în spatele unor neologisme. Învățăm unii de la alții, iar în acest
proces formăm un set de instrumente care ne ajută să navigăm în spațiul social și informațional, să îl
descifrăm și remodelăm, într-un proces continuu.”

1
2
3

https://www.calvertjournal.com/articles/show/12339/art-videos-public-speaking-and-discourse
https://kubaparis.com/quote-unquote-x-suprainfinit-gallery-bucharest/
https://taz.de/Kuenstler-ueber-Aktionismus-in-der-Pandemie/!5725325/

4
5
6

https://blokmagazine.com/the-most-memorable-year-highlights-of-2020/
https://revistaarta.ro/ro/construirea-si-deconstruirea-sensului-in-limbaj-voce-text-si-corp/
https://www.iqads.ro/articol/51454/fondatorii-platformei-quote-unquote-ne-am-dori-ca-platforma-sa-functioneze-in
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CE URMEAZĂ
În 2021, Quote—Unquote pregătește o serie de evenimente și dezbateri
sub titlul Labor & Affect. Relația cu munca, felul în care munca ne
definește identitatea, emoțiile pe care le generează și felul în care
oamenii explorează aceste emoții sunt direcții de cercetare care se
aliniaza cu obiectivele noastre. Considerăm că într-o mare a politicilor
muncii, a modurilor în care ne poziționăm față de cererea unor
drepturi și de gestionarea unor responsabilitati, discursul public este
instrumentul principal de comunicare și de implementare a unor
principii, sisteme sau metode de lucru, atât individual, cât și colectiv.
Printre invitații acestei serii se numără teoreticianul, scriitorul și
artistul Brandon LaBelle (SUA) și intenționăm să invităm mai mulți
specialiști din diverse domenii relevante.

De asemenea, seria prin care lucrăm îndeaproape cu câte un artist
internațional care produce lucrări pentru prima dată în contextul local
din România, care în 2020 s-a concentrat pe colaborarea cu Christian
Jankowski, va invita anul acesta în București două duo-uri, Young Girl
Reading Group (CH/PL/LT) și The Mycological Twist (NL/FR/DE).
În plus, vom demara o colaborare curatorială importantă, prin care
Quote—Unquote va co-organiza rezidența internațională Bucharest
Artists in Residence1. În urma unui open call, vom invita în București 4-5
artiști, care vor trăi și vor lucra aici timp de 2 luni. Bucharest Air este una
dintre cele mai active rezidențe de creație pentru artiști contemporani în
România, fondată în 2010 de artistul vizual Tudor Bratu.

„Ne-am dori ca platforma să funcționeze în sincron cu schimbările și evenimentele prezentului, iar
interpretările ei să evolueze constant. Pe termen lung, sperăm ca această arenă pe care o construim să
producă noi colaborări interdisciplinare. De ce nu am putea folosi tehnici terapeutice pentru a descifra
mecanismele politice, de exemplu? Vom aborda întotdeauna subiecte relevante social, din sfera
drepturilor omului, pentru că discursivitatea și responsabilitatea, activismul, ar trebui să meargă mână
în mână. Treptat sperăm sa ajungem la cât mai multe voci subreprezentate pentru a crea spații libere de
exprimare și schimb de cunoaștere și înțelegere.”

1

https://bucharestair.com/

P. 25

RAPORT 2020

ASOCIAȚIA INFINITE CONVERSATION

COLECTIVUL CURATORIAL INFINITE CONVERSATION

ECHIPĂ

CONTACT

Infinite Conversation:
Dan Angelescu, Irina Radu, Cristina Vasilescu

Website: www.quoteunquoteplatform.com
Facebook: www.facebook.com/quoteunquoteplatform
Instagram: www.instagram.com/quote___unquote___
Soundcloud: www.soundcloud.com/quote_unquote

Colaboratori Quote—Unquote:
Identitate vizuală & graphic design: Gabriel Barbu
Web development: Lucian Bran
Documentare foto: Petre Fall, Adi Bulboacă
Montaj: Tudor D. Popescu
Coordonator financiar: Mihaela Vasiloi

Email: hello@quoteunquoteplatform.com
Telefon: +40 740982413
Adresă: Asociația Infinite Conversation,
Str. Feldioara nr. 17-19, apt. 5,
București, România
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