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CINE SUNTEM

RAPORT 2020–2021

1 https://quoteunquoteplatform.com/

PLATFORMA QUOTE—UNQUOTE

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.
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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 acțiuni și programe culturale diverse – expoziții, podcast-uri, 
comisionarea unor lucrări video noi, dezbateri și rezidențe de creație, 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 ateliere educaționale, schimburi de resurse, extensii în spațiul 
public și alte programe discursive.

„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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Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)
5 proiecte finanțate

Bucharest Air
Work Upside Down

Wallonie-Bruxelles International
CEREFREA Villa Noël

Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, 
Universitatea București

Human Language Technologies Research Center, 
Universitatea București

Galeria SUPRAINFINIT, București
Goodbuy Gallery, București

Mezanin, București
Grădina Botanică București

British Council Romania Goethe-Institut Bukarest

COLABORĂRI

Buget 2021: 64.000 euro
Buget 2020: 56.000 euro

BUGET TOTAL

ARCUB – Centrul Cultural 
al Municipiului București 

Pro Helvetia

Institutul Polonez 
din București 

Ambasada SUA 
în România 



„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)
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Pe parcursul primilor doi ani, 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 și evenimente 
interdisciplinare. Au avut loc 8 expoziții în 6 spații importante din 
București, am lansat un podcast al cărui prim sezon a avut 6 
episoade, au avut loc ateliere educaționale, dezbateri, proiecții, 
prezentări de artist și 2 apeluri deschise în urma cărora am finanțat 
producția a 4 lucrări video noi și am invitat 2 artiști în rezidență în 
București, susținerea tinerilor artiști fiind unul dintre obiectivele 
principale ale platformei.
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Anna Barham (UK)
Jenny Brady (IE)
Vlad Brăteanu (RO/DE)
Anca Bucur & Sergiu Nisioi (RO)
Maia Conran (UK)
Helen Anna Flanagan (UK/NL)
Adrian Ganea & Chlorys (RO)
Liz Magic Laser (SUA)
Harun Morrison (UK)
Moad Musbahi & Sheryn Akiki (LB/LE/UK)
Clarissa Thieme (DE)
Mona Vătămanu & Florin Tudor (RO)

Jasmina Al-Qaisi (RO/DE) — cercetător vizual, scriitoare și arhivistă
Lidija Burčak (CH/HR) — scriitoare și regizoare
Ira Merzlichin (RO) — producătoare de film documentar
mother tongues (UK/VE) — proiect de cercetare interdisciplinar
Elena Trifan (RO) — socioloagă

ASOCIAȚIA INFINITE CONVERSATIONASOCIAȚIA INFINITE CONVERSATION

2021

Bob Bicknell-Knight (UK)
Michael Bucuzzo (SUA/NL)
Alle Dicu (RO)
Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė (PL/LT/CH)
Ioana Gheorghiu (RO)
Mel Ghidini (IT)
Christian Jankowski (DE)
Alicia Jeannin (FR/BE)
Brandon LaBelle (SUA/DE)
The Mycological Twist — Eloïse Bonneviot & Anne de Boer (NL/FR/DE)
Jaakko Myyri (FI/NL)

Andrei Anastasescu (RO) — traducător literar
Alexandru Bătinaș (RO) — psiholog clinician 
Mara Mărăcinescu (RO) — sunetistă și producătoare de podcast-uri
Diana Meseșan (RO) — jurnalistă
Anda Zahiu (RO) — cercetătoare în filosofia politică și etică aplicată
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Summoning1

Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė
Șepcari 16, București
1 — 31 iulie 2021

Pentru prima lor expoziție solo în București, artistele Dorota Gawęda și Eglė Kulbokaitė 
reunesc lucrarea video Mouthless Part I (realizată în urma proiectelor lor sub numele Young 
Girl Reading Group) cu o serie de lucrări noi care extind subiectul în spațiul expozițional, 
trasând paralele între dezvoltarea istorică a sistemului monetar, defrișarea pădurilor 
occidentale și criza ecologică asociată expansiunii capitaliste în fostul bloc sovietic.

Caracterul terestru al gândului devine limbaj într-o rețea organică, adoptând lectura ca o 
metodă non-academică și non-ierarhică, construind un proces colectiv și orizontal, 
abordând subiecte precum ecologia, feminismul sau folclorul și influențele pe care le-au avut 
în construcția dorinței și experienței sexuale. Horror-ul ca gen devine un vehicul de 
investigație a fricii de a fi asociat alterității sau de a fi împins în afara normei.

Printr-o examinare atentă a unor forme de horror folcloric și prin optica ecologistă în care 
umanul și natura, umanul și non-umanul se suprapun și dialoghează, expoziția explorează 
intersecția dintre ezoterism și știință, folclor și tehnologie, feminism și ecologie, precum și 
istorie culturală și ficțiune speculativă.
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Defense Mechanism1

Christian Jankowski
Goethe-Institut București
5 — 13 mai 2021

Întâlnirea dintre aparatul militar și cabinetul psihoterapeutic generează echivalentul discursiv al unei benzi elastice 
aflată într-o tensiune care își caută rezolvarea. Dacă reducem aceste două domenii la două poziții teoretice divergente, 
primul domeniu suprimă individualitatea în favoarea unei identități colective definite de un singur scop, în timp ce al 
doilea celebrează individualitatea și contradicțiile pe care le poate genera. Ambele au propriile mecanisme de apărare 
în fața celor care le-ar chestiona practicile. Însă cele două lumi sunt profund influențate una de alta: ritualurile 
cotidiene reprezintă o standardizare a vieții de zi cu zi, inspirată de aparatul militar.

Jankowski propune un format în care mecanismele de apărare ale celor două domenii se întâlnesc, 
o lucrare video rezultată din dialogul dintre psihologul clinician Alexandru Bătinaș și cinci soldați români. Prin limbaj, 
rețele de asocieri și interacțiune simbolică, aceștia analizează contextul în care se află, implicațiile profesiilor lor și 
considerațiile personale asupra artei contemporane în contextul social. 

Prin colaborare și dialog ca practici artistice, Defense Mechanism privește lumile noastre interioare 
și exterioare, într-o încercare de a oferi perspective și imagini noi.

Cu ocazia expoziției, artistul Christian Jankowski, psihologul clinician Alexandru Bătinaș și curatorii Quote—Unquote au 
participat la un dialog online cu directorul Goethe-Institut București, Joachim Umlauf, în cadrul seriei Rendezvous@Goethe.
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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.
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Healing Games1

Christian Jankowski
Galeria SUPRAINFINIT, București
30 octombrie — 19 noiembrie 2020

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/?set=a.238774410916036&type=3
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a worm breeds a dendrolite breeds
a prototype & chlorophylla.live1
Anca Bucur & Sergiu Nisioi
Grădina Botanică București
18 iulie — 16 august 2020

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.
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ON LABOR & AFFECT1

Serie de evenimente & expoziție
Mezanin, București
29 octombrie — 5 noiembrie 2021

Artiști: Bob Bicknell-Knight, Michael Bucuzzo, Alle Dicu, Ioana Gheorghiu, Mel Ghidini, Brandon LaBelle
Invitați: Andrei Anastasescu, Mara Mărăcinescu, Diana Meseșan, Anda Zahiu

Societatea s-a epuizat pe sine în încercarea de a reprezenta puterea muncii. Iluziile mitice ale profesiilor permează 
identitatea, uneori înlocuind-o complet. Însă doar prin momente care permit întrerupere, fragmentare și suspensie, în 
afara proceselor de producție și concretizare, se pot crea comunități și dialoguri deschise.

Dacă emoțiile operează în structurile de bază ale economiei mondiale, ce se întâmplă în interiorul structurilor sociale, 
tehnice sau instituționale? Sub aparența unei societăți perfect automatizate și eficiente se află o infrastructură de munci 
invizibile și afective care iese la suprafață mai mult ca oricând. Este afectul cântărit în calculele acestei societăți sau este 
raționalitatea o ficțiune economică?

On Labor & A�ect cuprinde o serie de evenimente și o expoziție prin care interoghează practicile de lucru și subtonurile 
lor afective, abordând multiple profesii și domenii de activitate. Artiștii invitați participă – alături de cercetători din 
diverse specializări – într-un joc al articulărilor, prin lucrări video, sunet, seminarii și mese rotunde.

Pe parcursul programului, serile au fost dedicate fiecărei lucrări din spațiu, prin discuții deschise între artiști, specialiști 
și public, generând un mediu de dezbatere care adresează – prin forme de ascultare și discurs – implicațiile mai puțin 
vizibile ale muncii, creând un spațiu liber în care publicul poate participa și interveni.

1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.453295379463937&type=3

Tematici dezbateri:
Etica noilor tehnologii
Labor, Love, Listening
Munca invizibilă
Sindromul Italia

Pickers, lucrarea lui Bob 
Bicknell-Knight comisionată 
pentru această serie a fost 
expusă și în Cluj-Napoca în 
cadrul Work Upside Down, 
o expoziție din programul Cluj 
Future of Work, proiect inițiat 
de Divizia de Inovare Urbană 
a Centrului Cultural Clujean.

ASOCIAȚIA INFINITE CONVERSATION

P. 22

RAPORT 2020–2021 PLATFORMA QUOTE—UNQUOTE



ON LABOR & AFFECT P. 23



ON LABOR & AFFECT P. 24



1 https://bucharestair.com/

ASOCIAȚIA INFINITE CONVERSATION

(PEJ) Perceiving-Extra-Judging, Jaakko Myyri

În București Jaakko a lucrat la procesul de queerificare prin cercetare și la 
dezvoltarea unei aplicații online bazată pe cunoscutul test de personalitate 
Myers-Briggs Type Indicator. Testul inițial se baza pe interpretările lui 
Katharine Briggs cu privire la teoria lui Jung a arhetipurilor, pe care Briggs a 
reînnoit-o, devenind cel mai popular test de personalitate folosit astăzi în 
rândul corporațiilor și instituțiilor guvernamentale. 

În timp ce acest tip de indicator a câștigat popularitate prin intermediul 
Internetului, el conține, de asemenea, o moștenire controversată 
nedezvăluită a personalității lui Briggs. 89 dintre companiile listate în 
Fortune 100 folosesc acest test pentru a verifica adaptabilitatea candidaților 
la locurile de muncă, ceea ce demonstrează și reflectă o prioritizare a 
discuțiilor despre tipuri de agenții și subiectivități care prosperă în direcția 
anumitor poziții și ce anume ne orientează capacitatea de relaționare în 
mediul urban. Prin această cercetare, Myyri își dezvoltă expunerea într-un 
cadru ramificat care caută să identifice momentele precare din lumea 
senzorială a grijii și îngrijirii queer.

P. 25

BUCHAREST AIR1
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În 2021, Quote—Unquote a curatoriat și co-organizat rezidența pentru artiști vizuali Bucharest Air (Bucharest Artists in Residence), fondată în 2010 de 
artistul Tudor Bratu. Pe parcursul anului, doi artiști au fost invitați să locuiască și să lucreze în București: Alicia Jeannin (12 aprilie — 13 iunie) și Jaakko 
Myyri (1 septembrie — 16 noiembrie). Rezultatele rezidențelor lor au fost prezentate la Goodbuy Gallery.

When they speak, Alicia Jeannin

Funcționând ca un laborator deschis și un rezumat al rezidenței sale, 
When they speak reactivează diferite discursuri politice din contextul 
românesc al ultimilor ani. Practica Aliciei Jeannin investighează 
dimensiunea performativă a discursurilor politice prin producerea unor 
spații specifice pentru a crea și a împărtăși noi experiențe de ascultare, 
vizionare și vorbire. În cadrul expoziției au fost prezentate extrase din 
interviuri pe care artista le-a purtat cu persoane care se implică 
socio-politic pe plan local, alături de alte elemente audio-vizuale care au 
capacitatea de a plasa publicul într-o dimensiune participativă.

„Ce pot face oamenii când vorbesc? Performativitatea nu se regăsește numai 
ca o trăsătură a limbajului în sine, ci și a expunerii de care va beneficia. 
Pentru ca un discurs să aibă loc, trebuie mobilizate tot felul de energii. 
Punând publicul într-o postură activă, vreau să subliniez faptul că a vorbi 
este un angajament, în orice context.” — Alicia Jeannin
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Role-playing game de The Mycological Twist
Goodbuy Gallery, București
20 — 26 iunie 2021

Jocurile oferă un format de experimentare cu strategii și tactici alternative într-un mediu competitiv și 
mereu în schimbare. Lumile jocurilor indică potențialuri nerealizate, iar regulile și metaforele lor se regăsesc 
în fiecare acțiune socială sau politică. Sunt modele ale lumii și parte a ei deopotrivă. 

Troll Swamp este un board game colectiv care utilizează jocul de rol și munca în echipă pentru a reprezenta 
scenarii despre trolling-ul online. Natura analog a jocului generează o situație ludică în care fiecare 
participant devine un personaj imaginar. Fiecare jucător își va confrunta propriile obiceiuri online, precum 
și relația cu ceilalți. În timpul acestei explorări, trebuie să ai grijă să nu fii absorbit într-o mlaștină de adepți 
ai teoriei pământului plat, fake news, conspiraționiști sau health gurus.

Folosind jocul de rol ca mecanică, fiecare participant își creează propriul avatar ca parte a comunității 
respective, oferind o zonă-tampon între experiențele jocului și experiențele cu care s-ar putea confrunta în 
viața de zi cu zi. Troll Swamp oferă jucătorilor posibilitatea de a-și recâștiga încrederea, a regândi dinamici 
ale interacțiunii și a revendica mediul online ca spațiu alternativ de expresie.

1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.370647447728731&type=3
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VIDEO STATION1
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Video Station 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.

LUCRĂRILE COMISIONATE 
ÎN URMA OPEN CALL-ULUI:
Helen Anna Flanagan
Sunday

Adrian Ganea & Chlorys
My bacterial self helps me sleep

Ira Merzlichin
Radio Vesna

Moad Musbahi & Sheryn Akiki
Ligatures and Broken Verse

ALTE LUCRĂRI PREZENTATE 
ÎN ARHIVA ONLINE:
Liz Magic Laser
Primal Speech

Jenny Brady
Receiver

Clarissa Thieme
Today Is 11th June 1993

Mona Vătămanu & Florin Tudor
Terms and Conditions
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2 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/

3 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w01T-ZxA-5_EloDGmCDsTwjNW9les8iZ
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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 (2020) a cuprins 6 episoade:

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

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.

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.
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1 https://tzvetnik.online/article/summoning-by-dorota-gaweda-egle-kulbokaite-at-16-epcari-bucharest
2 https://www.ofluxo.net/summoning-dorota-gaweda-and-egle-kulbokaite-at-quote-unuqote-bucharest
3 https://kubaparis.com/quote-unquote-x-suprainfinit-gallery-bucharest

4 https://www.calvertjournal.com/articles/show/12339/art-videos-public-speaking-and-discourse
5 https://taz.de/Kuenstler-ueber-Aktionismus-in-der-Pandemie/!5725325
6 https://blokmagazine.com/the-most-memorable-year-highlights-of-2020
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VIZIBILITATE & PRESĂ
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Quote—Unquote a avut în 2020–2021:
142.253 persoane reach Facebook

24.288 vizualizări website
19.662 interacțiuni pe Instagram

1.570 ascultări pe Soundcloud
1.300 vizitatori expoziții

Apariții internaționale:
Tzvetnik1

OFluxo2

KubaParis3

The Calvert Journal4

Ziarul german TAZ5

Blok Magazine6

Banner Repeater
Apparatus. Film, Media and Digital 

Cultures in Central and Eastern Europe

Apariții naționale:
Radio France Internationale Romania

Revista ARTA
IQads

Scena 9
Platforma Iscoada

PropagArta
EUNIC Romania

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.”
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Infinite Conversation:
Dan Angelescu, Irina Radu, Cristina Vasilescu

Colaboratori Quote—Unquote:
Identitate vizuală & design grafic: Gabriel Barbu
Web development: Bureau Castel
Documentare foto: Petre Fall, New Folder Studio
Documentare video: Maria Năstase
Montaj: Tudor D. Popescu
Coordonator financiar: Mihaela Vasiloi

CONTACT

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

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


