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SPAȚII ÎN 
AȘTEPTARE #II.

‘Spaţii în aşteptare II’ funcţionează ca o platformă pentru 
diferite proiecte artistice care aduc în discuţie spaţiul public și 
transformările sale în istoria recentă, posibilităţile de subver-
tire a discursurilor rasiste şi sexiste, revendicarea spaţiului 
public ca spaţiu comun şi imaginarea unor moduri de folosire a 
spaţiului public într-un mod democratic, incluziv şi responsabil.

http://waiting-spaces.simultan.org

Un proiect de Asociaţia Simultan 
în colaborare cu grupul h.arta şi Asociaţia Am o idee mai ARTfel.

Timișoara, 2013

2-15 septembrie 2013, Timişoara - spaţiul public -

 PARTICIPANŢI/TE -

 HUBA ANTAL
  NOEMI BARTIS
BIANCA BĂILĂ & V. LEAC
    CLAUDIU COBILANSCHI
RUXANDRA COSTESCU
  ANDREEA DAVID & ALEXANDRA ŞOLDĂNESCU
 DORU DUMITRESCU 
   H.ARTA
    SIMONA HOMORODEAN 
   LEVENTE KOZMA
 MAX KUZMENKO 
  CEZAR LĂZĂRESCU
     RAREŞ MOLDOVAN 
ANDREEA PĂTROI & FLORIN FÂRA & OANA SIMIONESCU 
 VEDA POPOVICI
    SERGIU SAS 
 LAVINIA URCAN 
    BOTOND VAJNA
  IOANA VREME 
OVIDIU ZIMCEA



> 2 sept, ora 18 - Aethernativ (str. Mărăşesti nr. 14)
 DESCHIDEREA PROIECTULUI
 Proiecții video ‘Spații in așteptare I’ + informare program 2013

> 2-15 sept, ora 20 - Aethernativ (str. Mărăşesti nr. 14)
 SALA DE AŞTEPTARE INTERDIMENSIONALĂ
 Rareş Moldovan, Florin Fâra, Ioana Vreme / instalaţie

> 2-15 sept - diferite locaţii din oraş
 NICI MUNCĂ FĂRĂ PÂINE, NICI PÂINE FĂRĂ MUNCĂ/ 
 ŞI MUNCĂ FĂRĂ PÂINE ŞI PÂINE FĂRĂ MUNCĂ.
 Simona Homorodean / afişe

> 4-5 sept, ora 18 - Casa Studenţilor /Sala Thespis (B-dul Regele Carol I nr. 9)
 POVESTEA CĂDERII 2
 Veda Popovici / performance şi atelier

> 5-15 sept - fostul IOROM (b-dul Circumvalatiunii) & Aethernativ (str. Mărăşesti nr. 14)
 APROPO DE SITUAŢIA DIN ROMÂNIA
 Cezar Lăzărescu / intervenție-banner

> 6 sept, ora 18 -Spaţiul Tamtam (str. Stefan cel Mare nr, 58)
 CUPTORUL DIN FABRICA DE ZAHĂR- MINI FABRICA DOMESTICĂ ÎNTR-UN    
 FORMAT ACCESIBIL INDIVIDULUI
 Bianca Băilă & v. Leac / acţiune

> 7-15 sept - locaţii post-industriale din oraş
 CAPITULARE.
 Claudiu Cobilanschi / intervenţie

> 7 sept, ora 14-20 - parcul Karlsruhe (fostul parc Bihor, în spatele Abatorului)
 PICNIC ÎN PARC
 Andreea Pătroi, Florin Fâra, Oana Simionescu

> 7 sept, ora 20 - str. Mărăşeşti nr. 12-14
 ATELIER DE DANS CONTEMPORAN - SPECTACOL
 Coordonatoare: Lavinia Urcan
 (atelierul se va desfășura în perioada 1-6.09 - Casa Studenţilor (Program:11-17)

> 7-8 sept, ora 12–18 - str. Mărăşeşti nr. 14
 CAMERA OBSCURĂ. ATELIER DE FOTOGRAFIE PINHOLE ŞI PE FILM     
 CU DEVELOPARE ÎN CAMERA OBSCURĂ
 Coordonatoare: Ioana Iordan şi Mihaela Vlaicu
 prezentare fotografii: 8 septembrie,  Mărăşeşti nr. 14, ora 19:00

> 7-9 sept - Str. Amforei nr. 5
 REUSABLE UTOPIAS / UTOPII REFOLOSIBILE. ASAMBLAJ NR. 3
 Andreea David şi Alexandra Şoldănescu / şantier deschis

> 8 sept, ora 12-20 - Str. Mărăşeşti nr. 8-10
 BIO AIR
 Doru Dumitrescu / instalație-performance

> 8 sept, ora 14 -  Aethernativ (str. Mărăşesti nr. 14)
 DRAGĂ ORAŞULE, TREBUIE SĂ STĂM DE VORBĂ…
 Ruxandra Costescu şi h.arta / atelier de intervenţii feministe în spaţiul public

> 9-15 sept, ora 18 - Piaţa Crucii
 MOARTEA CĂPRIOAREI
 Sergiu Sas / intervenţie

> 10 sept, ora 18 - locaţia urmează să fie anunţată 
 PE VREMEA NOASTRĂ ERA ALTFEL…
 Levente Kozma / Instalaţie-intervenţie

> 10-15 sept - diverse locaţii din oraş
 ENERGII ALTERNATIVE
 Botond Vajna / intervenție-brosura

> 10-11 sept, ora 15-18 - Casa Artelor (str. E. Augustin Pacha nr. 8)
 PROIECŢIE VIDEO - SPAŢII ÎN AŞTEPTARE I

> 13 sept, ora 16– 21 - Piaţa Unirii
 SINGURATICĂ ÎNTR-UN ORAŞ PREFERAT
 Noemi Bartis / performace terapeutic, personal într-un spaţiu public, 
 experiment comunitar

> 13 sept, ora 20 - str. Mărăşeşti nr. 14
 ATELIER DE FILM/VIDEO/PERFORMANCE - PREZENTARE/PROIECȚII 
 Coordonatori: Ovidiu Zimcea şi Huba Antal
 (desfășurare atelier - 4-8 septembrie, online)

> 14 sept, ora 18 - Aethernativ (str. Mărăşesti nr. 14)
 GRĂDINI URBANE LIBERE
 h.arta / lansare broşură, discuţii

> 14 sept, ora 20 – Aethernativ (str. Mărăşeşti nr. 14)
 REUSABLE UTOPIAS / UTOPII REFOLOSIBILE. ASAMBLAJ NR. 3
 Andreea David şi Alexandra Şoldănescu / proiecţie video

> 15 sept, ora 18 - locaţia urmează să fie anunţată 
 METROBUNKER
 Max Kuzmenko / intervenţie-instalaţie

> 15 sept, ora 20 - Aethernativ (str. Mărăşesti nr. 14)
 ROMANYEAH! - LIVE AUDIO-VIDEO PERFORMANCE
 Cinty Ionescu – live video / Andreea Duţă - performer  
 Brennah Green  - sound design

> 15 septembrie, ora 22
 ÎNCHIDEREA EVENIMENTULUI

 PROGRAM -



Istoric/ Concept.
Proiectul Spaţii în aşteptare I, care s-a desfăşurat în 2012, a constat în vizitarea si 
documentarea unor locaţii post-industriale din Timişoara, locaţii care au funcţionat ca 
fundal pentru realizarea unor filme video, ca sugestii, ca un context istoric, ca 
metafore pentru reflecţii asupra prezentului. O parte importantă a proiectului a fost şi 
faptul că am încercat să aflăm detalii despre istoriile acestor locuri, să găsim 
fragmentele de ştiri care au mai rămas online despre felul în care aceste fabrici au 
fost falimentate forţat, să analizăm urmele disparate care mai rămân din istoriile 
abuzurilor, din istoriile grevelor şi protestelor. De asemenea,  am discutat adesea cu 
oameni care trăiesc şi/sau lucrează în preajma acestor locuri, poveştile personale ale 
acestora întărind o dată în plus convingerea că memoria trecutului nostru recent este 
mult mai nuanţată şi mai complexă decât apare ea în discursurile oficiale. 

În urma acestui proiect, care a constat mai ales în observarea şi analizarea unor 
situaţii asupra cărora intervenţia e deja imposibilă, a unor spaţii care au fost deja 
pierdute din ceea ce e comun, întrebările care au rămas s-au referit la limitările şi 
potenţialul pe care îl are arta, la responsabilităţile pe care le avem noi ca artişti/te. În 
cadrul proiectului Spaţii în aşteptare II, am fi interesaţi ca, dincolo de observaţie şi 
analiză, să căutăm unde sunt posibilităţile de acţiune. În ultima perioadă, nu doar 
spaţiul public ca spaţiu fizic e din ce în ce mai restrâns (atâta vreme cât spaţiile pentru 
o viaţă publică sunt din ce în ce mai mult spaţiile private), dar şi ideile despre ce 
înseamnă comun, despre ce înseamnă responsabilitatea şi solidaritatea socială sunt 
din ce în ce mai mult colonizate de retorica neoliberală a crizei. Prin intermediul unei 
serii de intervenţii artistice în spaţiul public (instalaţii, afişe, intervenţii, perfor-
mance-uri, etc) şi prin intermediul unor ateliere şi discuţii, am vrea  să discutăm 
despre posibilităţile de a lua înapoi un spaţiu public care devine din ce în ce mai 
strâmt şi mai sufocant.

UN PROIECT DE ASOCIAŢIA SIMULTAN 
ÎN COLABORARE CU GRUPUL H.ARTA ȘI 
ASOCIAŢIA AM O IDEE MAI ARTFEL

PROIECT CULTURAL FINANŢAT DE 
ADMINISTRAŢIA FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL 

REALIZAT CU SPRIJINUL 
PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA ŞI AL CONSILIULUI LOCAL TIMIŞOARA

ORGANIZATOR/      PARTENERI/

PARTENERI MEDIA/

foto coperta. Levente Kozma
design. http://granular.ro


