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„Să accentuezi ceva, să subliniezi prin înlăturare.”1

O oscilație constantă între real și simbolic descrie 
practica Mariei Eichhorn, artista selectată de Yilmaz 
Dziewior pentru a gândi Pavilionul Germaniei la Veneția. 
Ea intercalează gesturi concrete și semnificative, 
lucrând cu instrumente conceptuale clare și cu 
cercetare pentru a materializa spațiul de artă ca loc al 
cunoașterii, unde există posibilitatea unor deraieri sau 
schimbări palpabile, și pentru a activa culisele artei, cu 
documentația și relațiile ce îi descriu câmpul discursiv.
Pentru că nu am fost prezentă în Veneția, am 
asamblat o imagine plecând de la relatarea proiectului 
„Relocating a Structure” în postări de pe social media, 
recenzii și povești ale prietenilor. Este un exercițiu de 
imaginație care va fi deformat eventual de percepția 
mea asupra spațiului și experiența fizică de la fața 
locului, odată ce gândirea mea va intra în dialog cu 
experiența ficțională modelată de mine. 
Rolul meu în acest proiect a fost de a cerceta imagini ale 
translărilor, pornind de la interviul pe care l-am realizat 
cu inginerul Adrian Iordăchescu despre tatăl său, 
Eugeniu Iordăchescu, inginerul care a condus echipele 
responsabile de relocările care au avut loc în România 
anilor 1980. 
Pavilionul este prezentat ca unul accesibil, care poate fi 
perceput și conceptual și fizic, la fața locului; trecut cu 
vederea în presa culturală mainstream și în listele cu 
expoziții de bifat, proiectul împletește fire din trecutul 
orașului, urmărind perspectiva istorică, a Bienalei 
ca eveniment de artă și a Veneției ca nod cultural 
internațional. 
Este alcătuit din mai multe componente în dialog, 
din care unele „primesc mai multă atenție publică 
decât altele, iar gradele variate de atenție pe care 
le primesc aceste elemente individuale nu reflectă 
neapărat importanța lor în proiect”2. Privirile și gândirea 
experienței sunt îndreptate și înspre alte locuri și circuite 
prin oraș, altele decât cele în care publicul se așteaptă 
să „vadă artă” – în acest caz, este vorba despre pavilionul 
bavarez din Giardini, construit în 1909, căruia i s-au 
adăugat noi elemente arhitecturale în 1938, după vizita 
lui Hitler la Veneția în 19343.
Publicația contextualizează istoria pavilionului, 
cronologia modificărilor suferite și a interpretărilor 
artistice plecând de la semnificațiile sale de-a lungul 
timpului, posibilitățile și semantica relocării, și situează 
Bienala de la Veneția într-o țesătură narativă complexă, 
în care se împletesc turismul, trecutul colonial și fascist, 
ideologiile și instituțiile care le adăpostesc și le cultivă.
La o săptămână de la preview, deschiderea pentru 
presă și profesioniștii din artă, au fost demarate tururile 
în „Locuri ale memoriei și rezistenței”, amintind de 
rezistența antifascistă și deportările populației evreiești; 
rolul lor este de a evidenția relația cu istoria pavilionului, 
aducând în prim-plan „ceea ce este acolo, dar este 
adesea trecut cu vederea”4, firul roșu care trece de altfel 
prin elementele proiectului. Acestea sunt organizate 
săptămânal începând cu 28 aprilie, data comemorării 
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“Emphasizing something, underlining it by its removal.”1

Maria Eichhorn’s practice can be described as a constant 
oscillation between the real and the symbolic. The 
artist has been selected by Yilmaz Dziewior to conceive 
the German Pavilion 2022 at the 59th International 
Art Exhibition at La Biennale di Venezia. She interlaces 
concrete and significant gestures, working with clear cut 
conceptual instruments, as well as research, in order to 
materialize the art space as a place of knowledge, where 
the possibilities of tangible changes or derailments 
exist, and to activate the inner workings of art, with 
the documentation and the relations that make up its 
discursive field.
Because I wasn’t present in Venice, I’ve assembled an 
image of the project “Relocating a Structure”  from 
descriptions circulated through social media posts, 
reviews and friends’ retellings. It is an imagination 
prompt that would eventually be distorted by my own 
perception of the space and my physical experience, 
once my thought will enter a dialogue with the fictitious 
experience which I modeled. 
My role in this project was to research images of the 
relocations, starting from the interview I made with 
engineer Adrian Iordăchescu about his father, Eugeniu 
Iordăchescu, the engineer which has conducted the 
teams of workers responsible of the relocations which 
took place in 1980s Romania. 
The pavilion is presented as an accessible one, that can 
be perceived both conceptually and physically, in person; 
often overlooked by the mainstream press and must-
see exhibitions lists, the project weaves together parts 
of the cities’ past, following the historical perspective 
of the biennial as a major art event and of Venice as an 
international cultural meeting nexus. 
The project is comprised from several elements engaged 
in dialogue, “some of which will receive more public 
attention than others. However, the varying degrees 
of attention paid to these individual elements will not 
necessarily reflect their relative importance within the 
project as a whole.”2 The viewer’s experience and gaze 
are directed towards other places and circuits in the city 
than the ones where they would expect to “see art” – in 
this case, it is particularly about the Bavarian Pavilion 
in the Giardini, built in 1909, to which new architectural 
elements have been added to in 1938, after Hitler’s visit to 
Venice in 1934.3
The publication contextualizes the history of the pavilion, 
the chronology of the modifications ensued and of the 
artistic interpretations tackling its history; it follows its 
various significance through time, the possibilities and 
semantics of the relocations, and is situating the Venice 
biennial within a complex narrative structure where 
tourism, the colonial and fascist past, ideologies and the 
institutions which they nurture and cultivate them come 
together.
One week after the preview (the opening for the 
press and art professionals), guided tours in “Places of 
Memory and Resistance” started, reminding visitors of 



49

a 77 de ani de la eliberarea orașului de către Aliați. 
Refugiați din toată Italia au găsit adăpost în Veneția, 
considerând că va fi cruțată în fața bombardamentelor 
datorită moștenirii culturale. Cum ar arăta un astfel 
de tur pe o hartă a unui oraș oarecare din spațiul 
românesc?
Un alt element este relocarea pavilionului, prezentă în 
proiect prin randări, schițe și scenarii – deși „imaginară”, 
ea există fără să fie realizată; ar crea temporar un spațiu 
pentru „mișcare și reflecție”, absența clădirii descoperind 
priveliștea și redând spațiului din Giardini scopul inițial, 
acela de grădină publică; totodată deschide conversația 
despre dreptul de proprietate asupra spațiului cultural 
venețian și despre bienală ca bun comun.
Îndepărtarea straturilor uniformizante de tencuială și 
vopsea scoate la iveală intervențiile asupra pavilionului 
(ferestre acoperite, fundațiile elementelor adăugate, 
îmbinările dintre clădiri) și interiorul devine un 
șantier bine controlat. Diferența de scară dintre cele 
două pavilioane5 care ocupă în diferite configurații 
aproximativ același spațiu trimite imediat la principiile 
arhitecturii naziste; proporțiile crescute ale extensiilor 
monumentaliste adăugate în 1938 alterează drastic 
efectul spațiului construit asupra persoanelor aflate 
înăuntru – o trimitere evidentă la manipulările și 
proporțiile istoriei, transformând-o dintr-un monolit 
intimidant și greu de pătruns în materie moale și 
elastică care ne învăluie și în prezent.
Este important că „expoziția” este atomizată, lucrarea 
nu este centrată pe un obiect anume și are sateliți cu 
propriile moduri de circulație și de a fi experimentați 
– este și performativ, foarte puțin palpabil, dificil de 
împachetat și vândut în alte contexte.

the antifascist resistance and the Jewish population 
deportations; their role is to highlight the relation to 
the pavilion’s own history, to “reveal what is there but 
often overlooked by visitors to the Biennale”4, the red 
thread going through all the elements of the project. 
These tours are organized bi-weekly starting with April 
28th, the date celebrating 77 years of the city’s liberation 
by the Allies. Refugees from all over Italy have found a 
safe haven in Venice, considering it was spared from 
bombings due to its rich cultural heritage. How would 
such a tour look like on the map of an ordinary city from 
Romania?
Another element is the relocation of the pavilion, 
present through 3D renderings, sketches and scenarios. 
Although “imaginary”, it exists without being realized; 
it would create a temporary space for “movement and 
reflection“, the absence of the building revealing the 
landscape and bringing the Giardini space back to its 
initial purpose of being a public garden, while, at the 
same time, opening up the conversation about the 
ownership rights to the Venetian cultural space and the 
biennial as common goods.
The removal of the uniformizing layers of paint and 
plaster reveals interventions on the pavilion (covered 
windows, the foundations of later added elements, the 
joins between the buildings) and the interior becomes a 
well-tempered construction site. The difference in scale 
between the two pavilions5 which occupy, in various 
configurations, approximately the same space references 
back to the principles of Nazi architecture; the increased 
proportions of the monumentalist extensions added in 
1938 drastically alter the effect this particular space has 
on the people who step inside it – an obvious reference 

Maria Eichhorn, „Relocating a Structure”, Pavilionul Germaniei. Credit foto Marco Cappelletti. Prin amabilitatea La Biennale di Venezia.
Maria Eichhorn, “Relocating a Structure”, German Pavilion. Photo credit Marco Cappelletti. Courtesy of La Biennale di Venezia.
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Revenind la gândirea-în-dialog, reacțiile din jurul meu 
sunt uneori contrare și asta mă încântă, îmi relevă 
interpretări aproape la fel de reale ca prezența propriu-
zisă, deși sunt două experiențe diferite – prezența fizică, 
întrupată, fundamentează experiența, imaginea pe care 
o creezi prin mărturiile apropiaților având la rândul ei o 
altă dimensiune.
Livia Pancu îmi transmite că „este unul dintre puținele 
pavilioane care a reușit să se sustragă conceptual 
viziunii auctoriale individuale – un pavilion despre 
toate pavilioanele, care ne trimite în arhivele bienalei – 
accesibile tuturor – tocmai pentru a-i contesta existența 
în mod real, practic, material și nu prin încă un gest 
«artistic», simbolic, care devine de cele mai multe ori 
prima sau a suta cărămidă din cariera cuiva”.
Un artist care lucrează într-un oraș care se scumpește 
pe zi ce trece este nemulțumit de direcționarea unor 
sume exorbitante către un pavilion național de artă în 
condițiile în care aceeași sumă ar fi fost folosită pentru 
probleme stringente, cum ar fi pentru a transporta 
refugiați în siguranță. Eichhorn are antecedente în a 
deturna bani înspre schimbări reale în cadrul instituțiilor 
cu care a lucrat: a folosit fondurile expoziției „5 weeks, 
25 days, 175 hours” de la Chisenhale pentru a le oferi 
angajaților zile libere plătite pe toată durata expoziției, 
restricționând accesul la mijloacele de comunicare în 
scopul muncii; a utilizat bugetul unei expoziții pentru 
a continua lucrările de renovare necesare unui muzeu 
sau s-a inserat în fluxurile de capital ce susțin diverse 
instituții. În 2017, în cadrul documenta14, pentru 
lucrarea Building as Unowned Property, a cumpărat o 
clădire în Atena pentru a-i schimba definitiv statutul 
în „improprietate”, folosindu-se de pârghii legale și de 
statutul obiectelor culturale – clădirea poate fi folosită, 
dar nu poate fi deținută de nimeni. 
Este o practică pe care mi-ar plăcea să o văd mai des.
Eichhorn a fost în mod constant interesată de economia 

to the manipulations and proportions of history, turning 
it from an intimidating and hard to penetrate monolith 
into a soft and elastic material that continues to envelop 
us throughout the present day.
It is important that the “exhibition“ is atomized, 
disregarding a central work focused on a specific object 
and comprises various satellites with their own modes 
of circulation and experience – it is at the same time 
performative, hardly tangible, difficult to pack and sell in 
other contexts.
To go back to thinking-in-dialogue, the reactions 
around me are sometimes contrary, something which 
excites me, as it reveals interpretations just as real as 
the experience itself, even though they are two different 
experiences - the physical, embodied presence anchors 
the experience, and the image you create through the 
accounts of your close ones has its own dimension.
Livia Pancu tells me that “it is one of the few pavilions 
that managed to conceptually skew the individual 
author’s vision, it is a pavilion about all of the pavilions, 
which sends us in the biennial’s archives - accessible 
to all - with the very purpose of disputing its existence 
in the most real, practical and material form, and not 
through yet another “artistic“, symbolic gesture which 
often becomes the first or the hundredth building block 
in someone’s career”.
An artist working in a city that gets more expensive 
every day is discontent with the allocation of exorbitant 
sums towards a national art pavilion, when the same 
sum of money could be used to solve urgent matters 
such as transporting refugees safely. Eichhorn has a 
history of rerouting money towards real changes within 
the institutions that she’s worked with: she directed 
the funds for her show “5 weeks, 25 days, 175 hours” at 
Chisenhale towards offering the gallery’s employees paid 
vacation days throughout the duration of the exhibition, 
while also restricting their access to communication 

Maria Eichhorn, „Relocating a Structure”, Pavilionul Germaniei. Credit foto Marco Cappelletti. Prin amabilitatea La Biennale di Venezia.
Maria Eichhorn,“Relocating a Structure”, German Pavilion. Photo credit Marco Cappelletti. Courtesy of La Biennale di Venezia.
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politică din câmpul artei și de capacitatea limbajului 
de a influența realitatea, precum și de a lucra în 
primul rând cu contextul local și cel istoric, folosind 
gesturi, strategii, relații și evenimente, acompaniate 
de publicații, bibliografii și documente, pentru a 
materializa critica instituțională într-o formă concretă 
în viața de zi cu zi. Cele din urmă sunt pentru mine un 
gest de socializare îndreptat către public, care adeseori 
nu poate fi prezent în capitalele artei și poate astfel 
accesa ceea ce artista vrea să transmită. Și asta aș vrea 
să văd mai des, cercetare consistentă și împărtășită 
cu publicul, integrarea lucrărilor în contextul politic, 
atenția la condițiile materiale ale unor evenimente 
de artă. Fluiditatea capitalului și a economiei atenției 
devine material de lucru pentru Eichhorn în timp ce 
interoghează și calcă apăsat pe granițele (superficiale) 
dintre câmpul discursiv al artei și realitate, lucrând cu 
spațiul care se creează între o lucrare de artă și un gest 
care se materializează în cotidian, sau cu viața.
În acest sens, Vlad Morariu îmi scrie: „„Relocating a 
Structure” depășește astfel critica instituțională pentru 
că devine deconstrucție instituțională: deconstruite 
sunt instituțiile pavilionului național, ale națiunii, și chiar 
ale subiectivității încheiate, între polii binari vizibilitate 
– invizibilitate, prezență – absență, și materialitate – 
spectru”. 
Întorcându-mă la mișcările de translare, în lipsa unei 
cercetări meticuloase și accesibile pe care aceste 
realizări o merită, ilustrarea materialului m-a dus către 
multe uși încuiate, impasuri și drumuri fără ieșire. Am 
vorbit cu foto-jurnaliști ale căror arhive au fost pierdute 
odată cu închiderea după 1989 a ziarelor locale unde 
au lucrat; am aflat că Institutul Proiect București a 
angajat fotografi arondați pe șantierele coordonate, ale 
căror arhive de imagini sunt în dezordine, în locuințele 
personale; am cunoscut îngrijitoarea unei arhive care 
cunoaște fiecare film avut în depozit. Am găsit în 
biserica Mihai Vodă (relocată la o distanță de 289 m 
în 1985) o pictură murală ce-i reprezintă pe mareșalul 
Ion Antonescu, pe patriarhul Nicodim Munteanu și 
pe episcopul Partenie. Placa de marmură din curtea 
bisericii, datând din 1994, nu menționează echipa sau 
contextul relocării, ci doar „mila lui Dumnezeu”, pictorii 
restauratori și sponsorii lucrărilor de consolidare, printre 
care angajați Bancpost, BCR, Cesarom – o împletire 
deloc surprinzătoare între capital bancar, religie și artă.
Se scrie mult și superficial despre mișcările de relocare, 
subiectul se mitologizează, crește ca un bulgăre într-un 
mod senzaționalist, fiind extrase selectiv din istoria 
trăită doar ideile ce folosesc discursului dominant. 
M-am bucurat să descopăr și persoane cu rezerve 
argumentate față de acest fir narativ al salvatorului, 
care au adus în discuție și implicațiile religioase ale 
strămutării unei biserici.6
Am simțit această exotizare mai ales la un tur al 
bisericilor relocate din București, unde ghidul a 
interpretat istoria în cheie Disney: comuniștii cei răi 
voiau să le demoleze, inginerul-erou-salvator a apărut 
de nicăieri și le-a salvat, mânat de genialitate, credință și 
frondă – aproape un serial pe o platformă de streaming, 
un produs de export postcomunist ce capitalizează 
trecutul și-l ilustrează în tușe groase pentru a-l înscrie 
într-o agendă anticomunistă. Turul a fost în același timp 
o sesiune de terapie pentru oameni dornici să le fie 
confirmat discursul și trăirile.
Semnificația unui proiect artistic se dezvăluie mai ales 
odată ce expoziția s-a încheiat și efectele încep să se 

channels used specifically for work. In previous works she 
used the budget of an exhibition in order to continue 
the renovation works necessary for the museum or has 
inserted herself in the flow of capital supporting various 
institutions. 
In 2017, for her work Building as Unowned Property, 
presented in documenta14, she bought a building in 
Athens in order to permanently change its legal status to 
one of un-property, using various legal loopholes, as well 
as the status of cultural objects – so that the building can 
be used, but cannot be owned by anyone. 
This is the kind of practice I would love to see more often.
Eichhorn has been constantly interested in the political 
economy within the art field, as well as the capacity 
of language to influence reality, while working first 
and foremost with local and historical contexts; using 
gestures, strategies, relations and events, accompanied 
by publications, bibliographies and documents to 
materialize institutional critique in a concrete form 
within everyday life. To me, this represents a socialization 
towards the public, who often cannot be present in the 
arts capitals and thus can access what the artist wants 
to communicate. This is another thing I would like to 
see more often, this type of consistent research that is 
also shared with the public, integrating works within 
the political context, and being attentive at the material 
conditions of art events. The fluidity of capital and of 
the attention economy become the work materials for 
Eichhorn as she questions and stomps on the (superficial) 
borders between the discursive field of art and reality, 
while working with the space created between an artwork 
and a gesture which materializes in the everyday, or with 
life.
In this regard, Vlad Morariu writes to me: ““Relocating a 
Structure” goes beyond institutional critique because it 
becomes institutional deconstruction: the institution of 
the national pavilion, of the nation and even of completed 
subjectivity are deconstructed between the binaries of 
visibility-invisibility, presence-absence and materiality-
Spectre.“
Circling back to the relocation movements, there is a lack 
of accessible and meticulous research that these actions 
deserve; illustrating the material lead me to closed doors, 
standstills and dead ends. I talked to photo-journalists 
whose archives have been lost once the local newspapers 
they worked at closed after 1989; I learned that 
Institutul Proiect București hired photographers on the 
construction sites it coordinated, whose image archives 
are in disarray in their homes; I met an archive keeper who 
knows by heart every film they have in storage. I found in 
the church Mihai Vodă, which was moved 289 m in 1985, 
a mural painting depicting marshal Ion Antonescu, the 
high patriarch Nicodim Munteanu and bishop Partenie. 
The marble plaque from the church’s courtyard, added 
in 1994, doesn’t mention the crew or the context of its 
relocation, only “God’s grace“, the painters who did the 
restoration and the sponsors of the consolidation works, 
among which people associated with Bancpost, BCR, 
Cesarom – in a meeting of bank capital, religion and art 
not in the least surprising.
There’s an abundance of superficial writing about 
these relocation movements. The subject tends to be 
mythologized, snowballing with sensationalism, while only 
the ideas that serve the dominant discourse tend to be 
cherry picked out from the lived history. I was glad to also 
find people who had reservations toward the narrative 
of the savior, people who brought to the forefront the 
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vadă. Dacă transferăm în contextul local un proiect cum 
este „Relocating a Structure”, ies în relief problematici 
urgente precum moștenirea ideologică a spațiului 
nostru cultural și de către cine a fost folosită ca unealtă 
pentru dominație.
În ciuda citirilor conservatoare care susțin cu 
perseverență o artă fără vlagă, conformistă, pe care 
o despart mereu de context și realitatea trăită, e 
momentul să recunoaștem rolul clar pe care lucrările de 
artă îl au în discursul public și încărcătura lor ideologică 
intrinsecă sau genealogia lor cu toate implicațiile sale; 
tot așa cum dinamicile din câmpul artistic și spațiile pe 
care le activăm indică la fel de transparent care ne sunt 
alianțele și obiectivele.
În loc de încheiere, deschid vectori de reflecție: de pe 
ce poziție intrăm în dialog cu trecutul și cum lucrăm cu 
straturile de subiectivitate pentru a dezvălui îmbinările 
discursurilor hegemonice din ultimii 100 de ani? Cum 
răspundem la resurgența în realitatea noastră imediată 
a imaginarului de extremă dreaptă (și a fraților ei mai 
mici, mai discreți și politicoși) care ocupă din ce în 
ce mai mult teren din opinia publică, media, câmpul 
cultural și corpurile de decizie?
Începem prin a înțelege trecutul nu ca o serie de 
rupturi, ci una de continuități, ca mai multe istorii care 
concurează și se răstoarnă, în care evenimente, obiecte 
sau persoane sunt resemnificate, uneori amplificate 
sau șterse. Toate aceste fire narative pot fi trunchiate 
sau confiscate, instrumentalizate în scopuri reacționare; 
dar putem gândi istoria în primul rând ca o forță 
generatoare cu care ne modelăm viitorul și ne creăm 
realitatea.

Note

1. Maria Eichhorn, „Relocating a Structure. German Pavilion 2022, 59th 
International Art Exhibition, Venice Biennale”, în „Relocating a Structure”, 
Verlag der Buchhandlung Walther König, p. 119. Traducerile îmi aparțin.
2. Yilmaz Dziewior, „Showing What’s There. Maria Eichhorn and the 
German Pavilion in Venice, 2022”, în „Relocating a Structure”, Verlag der 
Buchhandlung Walther König, p. 7.
3. Pentru o relatare a vizitei și a rolului culturii în ideologia nazistă, vezi Hans 
Haacke, „Gondola! Gondola”, 1993, în Working Conditions. The Writings of 
Hans Haacke, editat de Alexander Alberro, Cambridge, MIT Press, 2016, 
p. 159.
4. Yilmaz Dziewior, idem, p. 8.
5. „Atunci când intrăm, ne aflăm într-o clădire compusă din două clădiri. 
Suntem în două clădiri.” Maria Eichhorn, „Relocating a Structure. German 
Pavilion 2022, 59th International Art Exhibition, Venice Biennale”, în 
„Relocating a Structure”, Verlag der Buchhandlung Walther König, p. 121.
6. Pentru mai multe informații, vezi Alexandru Panaitescu, De la Casa 
Scânteii la Casa Poporului. Patru decenii de arhitectură în București, 1945-
1989, București, Simetria, 2012, p. 249.

religious implications of the displacement of a church.6
I felt this exoticization especially grating during a guided 
tour of relocated churches in Bucharest, where our 
guide used a Disney style reading of history, making it 
a conflict between the evil communists that wanted to 
tear the buildings down and the engineer cum-hero/
savior that appeared out of nowhere and saved them 
driven by faith, brilliance and stubbornness; it almost 
reads as the next hit show on a streaming platform, a 
post-communist export product that capitalizes on the 
past and paints it in broad strokes in order to align it with 
an anti-communist agenda. The tour felt like a therapy 
session for people who wanted to have their feelings and 
discourse validated.
The significance of an artistic project reveals itself once 
the show is over and its effects start to show. If we 
transfer a project such as “Relocating a Structure” within 
the local context, urgent matters will arise, such as the 
ideological heritage of our cultural space and by whom it 
was used as a tool for domination.
Despite the conservative readings that fervently support 
spineless, conformist art, which they always devoid of 
context and lived reality, it is time to acknowledge the 
clear role that works of art do play within the public 
discourse and their intrinsic ideological meaning, as well 
as their genealogy with all its implications. Just as the 
dynamics within the art field and the spaces that we 
activate clearly indicate where our allegiances lie and 
what our goals are.
Instead of a conclusion I would like to open up some 
vectors for reflection – from what position do we start a 
dialogue with the past and how can we work with the 
layers of subjectivity in order to reveal the hegemonic 
discourse joins of the last hundred years? How do we 
respond to the resurgence, in our immediate reality, of 
the far right imaginary (with its younger, more discrete 
and polite brothers) which takes up more and more 
spaces in public opinion, media, the cultural field and 
decision-making bodies?
We start by understanding the past not as a series of 
ruptures, but one of continuities, a series of multiple 
histories that compete and topple, where events, 
objects or people are re-signified with new meanings, 
sometimes are amplified or erased. All these narratives 
can be truncated or confiscated, used in reactionary 
purposes; but we can also think of history first and 
foremost as a generative force we use to model our 
future and create our reality.

Translation  by andra nikolayi, revised by Dana Andrei
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